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АНОТАЦІЯ 

Синельников Р. Ю. – Психологічні чинники громадянської 

ідентичності особистості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

МОН України. – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню психологічних 

чинників громадянської ідентичності особистості. У роботі здійснено 

теоретичний аналіз наукових підходів до розгляду компонентів 

громадянської ідентичності, розмежовано поняття громадянської 

ідентичності від інших видів ідентичностей: національної, етнічної, 

територіальної, цивілізаційної, мовної та ін.  

На сьогодні існує досить велика кількість напрацювань теоретичного 

та прикладного характеру, які спрямовано на вивчення різних видів 

ідентичності, громадянської ідентичності та її структурних компонентів. 

У трактуванні громадянської ідентичності виокремлено основні 

напрями: біхевіористичний (свідоме або несвідоме копіювання 

характеристик чи атрибутів інших), когнітивістський (соціальна взаємодія, 

яка є основою соціалізації), психоаналітичний (усвідомлення особистістю 

автономності власного «Я» та страх його втрати). 

Громадянська ідентичність є суб’єктивно-значущим переживанням і 

усвідомленням цінності належності громадянина до держави (спільноти 

громадян держави). 

Вона має свої сутнісні характеристики, які різняться залежно від 

підходів. Зокрема, до них належать такі: формування в активній взаємодії з 

іншими громадянами; потребує здатності до критичного мислення, до 
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емпатії, оскільки спонукає ідентифікувати себе з іншими громадянами, які 

мають певні відмінності; наявність рефлексії, активної участі в обговоренні 

питань, що стосуються шляхів розвитку держави і суспільства; лояльність 

особистості по відношенню до держави; усвідомлення не лише власних 

потреб, але й суспільства; відповідальне ставлення до участі у суспільному 

житті; здатність критично оцінювати поведінку людей; активна участь у 

створенні законів та їх дотриманні. 

Існує кілька підходів до формулювання основних компонентів 

громадянської ідентичності. Згідно першого підходу до структури 

громадянської ідентичності входять: державна ідентичність – 

співвіднесення себе з певною державою, сприйняття своїх конституційних 

прав і обов'язків; патріотизм – наповнення державної ідентичності 

ціннісним змістом; громадянськість – риси особистості, що характеризують 

її як активного члена держави, не лише як носія прав і обов'язків, а й як 

суб’єкта, який  реально бере участь у житті держави. З позиції другого 

підходу громадянська ідентичність включає в себе три основні компоненти: 

когнітивний – знання про приналежність до даної соціальної спільності, 

ціннісний – належності прийняття або неприйняття громадянської 

спільності як групи членства та емоційний – наявність позитивного або 

негативного чи амбівалентного ставлення до факту.  Згідно третього 

підходу, до означених компонентів додається – поведінковий. 

Саме ціннісний (ціннісно-смисловий) компонент є системотвірним, 

оскільки він є елементом не лише свідомості, але й поведінки, одним з 

центральних особистісних утворень, що зумовлює процес становлення 

громадянської ідентичності, визначає мотивацію поведінки особистості і 

перебіг її діяльності. 

Громадянська ідентичність є індивідуальним усвідомленням і 

переживанням власної приналежності громадянина до держави та до 

спільноти громадян цієї держави, що дає йому змогу діяти в структурі 
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колективного суб’єкта та проявляється через участь у житті держави в 

різних сферах: економічній, політичній, соціальній тощо.  

Виокремлено та охарактеризовано основні рівні функціонування 

чинників громадянської ідентичності (макросоціальний, мікросоціальний, 

індивідуально-досвідний). 

Розроблено та апробовано психодіагностичний інструментарій 

вивчення сформованості громадянської ідентичності, що містить чотири 

шкали: самоставлення, ціннісно-мотиваційну, мотиваційно-смислову та 

загальний рівень її сформованості. Методику створено з дотриманням 

необхідних і достатніх вимог щодо конструювання ефективних 

психологічних тестів, а саме: метричність шкал, надійність (внутрішня 

узгодженість та ретестова надійність), валідність, дискримінантність, 

стандартизація. Розроблено авторську модель шкалювання для діагностики 

чинників громадянської ідентичності. 

У результаті емпіричного дослідження встановлено, що переживання 

особою приналежності до держави та спільноти співгромадян характерне 

для всіх вікових груп досліджуваних. Виявлено зростаючу тенденцію 

сформованості громадянської ідентичності зі збільшенням віку 

громадянина.  

Загальний рівень сформованості громадянської ідентичності у 

чоловіків та жінок значущо не відрізняється. Однак, показники ціннісно-

мотиваційної та мотиваційно-смислової шкал є відмінними. Жінки більш 

схильні вбачати себе як відповідального суб’єкта взаємодії, акцентують 

увагу на потребах матеріального характеру та вважають свою державу 

сприятливою для самореалізації як громадянина. Чоловіки надають 

перевагу ідеологічним цінностям: державному, громадянському, морально-

правовому аспекту дійсності на противагу матеріальним. Порівняно з 

жінками, вони більш схильні вбачати в своїй державі безперспективність 

для власного розвитку та самореалізації. 
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Міжгрупова відмінність за видом діяльності досліджуваних свідчить 

про те, що молодь, котра працює має вищий рівень сформованості 

громадянської ідентичності ніж, та, що навчається.  

Виокремлено три кластери досліджуваних, характеристика яких 

дозволила визначити типи сформованості громадянської ідентичності: 

ініціативний (характеризується ініціативністю у різних сферах 

громадянської активності, оскільки вбачає свою важливість для 

впровадження змін на державному рівні), прагматичний (характеризується 

активністю, що регулюється доцільністю і практичною корисністю для 

особистості і держави), ідеалістичний (характеризується вірою в 

можливість реалізації в межах держави, однак, низькою громадянською 

активністю, мотивацією на власний комфорт та нівелюванням цінностей 

державного рівня).  

Встановлено п’ять чинників громадянської ідентичності особистості: 

а) міграційна неготовність громадянина; б) правосвідомість та моральна 

відповідальність; в) громадянська реалізація; г) локус контролю; 

д) оптимізм щодо рівності можливостей. 

За результатами констатувального експерименту розроблено 

соціально-психологічну програму активізації громадянської ідентичності 

особистості, спрямовану на усвідомлення її як цінності та прийняття/не 

прийняття цієї ідентичності. Вплив на громадянську ідентичність 

ґрунтується на трьох основних її механізмах: усвідомлення, трансформація, 

осмислення. 

Програма побудована на основі комплексного підходу та містить 

теоретичну частину, метою якої є ознайомлення учасників з поняттям 

громадянської ідентичності, її структурними елементами та специфічними 

особливостями та практичну групову роботу, спрямовану на усвідомлення 

власної громадянської ідентичності, активацію її ресурсів.  
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Базовими методами тренінгу є групова дискусія, рольова гра, вправи, 

міні-лекції тощо. 

У результаті впровадження соціально-психологічної програми 

виявлено підвищення загальної сформованості громадянської ідентичності, 

а також самоставлення, мотиваційно-смислового рівнів ціннісно-

смислового компоненту. Йдеться про зміну у набутті суб’єктності, що 

проявляється в усвідомленні власної цінності і значущості як активного 

діяча суспільних та державних перетворень, можливості самореалізації в 

межах держави, активізації прагнення до дій і активності через формування 

ролі відповідного громадянина. 

Ключові слова: громадянська ідентичність, особистість, 

психологічні чинники громадянської ідентичності, компоненти 

громадянської ідентичності, типи громадянської ідентичності. 

 

SUMMARY 

Synelnykov R. Yu. Psychological factors of personality civiс identity. –

Manuscript. 

Thesis for the degree of psychological sciences (PhD) in specialty 

19.00.01 – General psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis research studies psychological factors of an individual’s civic 

identity. The thesis presents theoretical analysis of scientific approaches 

investigating the components of civic identity, differentiates the concept of civil 

identity from other types of identities: national, ethnic, territorial, civilization, 

linguistic and other. 
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Today, there are a lot of theoretical and applied developments aimed at 

studying different types of identity, in particular, civic identity and its structural 

components. 

The main approaches to civic identity interpretations are: behaviouristic 

(conscious or unconscious copying of others’ characteristics or attributes), 

cognitivistic (social interactions, which are the basis of socialization), 

psychoanalytic (an individual’s awareness on the autonomy of his/her own Self 

and fear to loss it). 

We understand civic identity as a subjectively significant experience and 

awareness on the value of being a state citizen (belonging to a community of 

state citizens). 

The intrinsic characteristics of civic identity differ depending on the 

approach. In particular, they include the following: civic identity is formed at 

active interactions with other citizens; critical thinking is needed for it, as well as 

empathy, as it encourages identification with other citizens despite the fact that 

they have certain differences; civic identity is formed in the presence of 

reflection, when an individual participates actively in discussions on the ways of 

development of the state and society; civic identity means personal loyalty to the 

state, awareness on not only an individual’s own needs but also society ones, 

responsible attitude to participation in public life, the ability to critically evaluate 

people’s behaviour, active participation in law making and enforcement. 

There are several approaches to understanding of the main components of 

civic identity. According to the first approach, the structure of civil identity 

includes: the state identity – an individual’s reference to a certain state, 

perception of their constitutional rights and responsibilities; patriotism - filling of 

the state identity with meaningful content; citizenship becomes a personal trait 

that characterize the individual as an active member of the state, not only as a 

bearer of rights and responsibilities, but also as an agent actually participating in 

the state life. From the point of view of the second approach, civic identity 
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includes three main components: cognitive - knowledge of belonging to a given 

social community, value – positive or negative attitudes to the fact of such 

belonging, and emotional – acceptance or rejection of a civil community as a 

membership group, this is a result of mutual action of the first two components. 

According to the third approach, the behavioural component is added to the 

above described. 

Namely, the value (meaning-semantic) component is system-building, since 

it is an element not only of consciousness but also of behaviour, one of the 

central personal formations, which determines the process of civic identity 

formation, determines an individuals’ behavioural motivation and the course of 

his/her activities. 

Civic identity means an individual’s awareness and his/her experience of 

being a citizen of his/her state and belonging to the community of the state 

citizens, which enables him/her to act as a member of a collective agent and is 

manifested through participation in various spheres of the state life: economic, 

political, social, etc.  

We determined and characterized the main functional levels of civic 

identity (macro-social, micro-social, individual-experience). 

A psychological diagnostic toolkit for studying of civic identity formation 

was developed and tested; it includes four scales: self-attitude, value-

motivational component, motivational-semantic component, and general 

formation of civic identity. The developed method meets the necessary and 

sufficient requirements for effective psychological test designing, namely: metric 

scales, reliability (internal consistency and retest reliability), validity, 

discrimination, and standardization. The author’s scale model for the 

determination of civil identity factors was developed. 

The performed empirical study shows that an individuals’ experience of 

belonging to the state and the community of citizens is characteristic for all age 
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groups of the respondents. The civic identity is formed better and becomes 

clearer with citizens’ age.  

There are no significant differences at the overall level of civic identity 

formation between men and women. However, their data as for the value-

motivation and motivational-meaning scales are different. Women are more 

likely to see themselves as responsible actors in interactions, focus on material 

needs and consider their state favourable for self-realization as a citizen. Men 

prefer ideological values: the state, civil, moral and legal aspects of reality as 

opposed to material ones. Compared to women, they are less willing to see the 

prospect for their development and self-realization in their own country. 

There are differences at the respondents’ groups formed on the base of  

their leading activities: working young people have better formed civic identity 

in comparison with those who study.  

There are three clusters of the respondents, whose characteristic allowed 

us to determine the types of civic identity formation: initiative people 

(characterized by initiative in different spheres of civic activity, because they 

believe in importance of changes at the state level), pragmatic people 

(characterized by active behaviour because they believe that such actions are 

expedient and have practical utility for a individual and the state), idealistic 

(characterized by belief in possible realization within the state, however, with 

low civic activity, motivation for  own comfort and refusal of the state values).  

The performed factor analysis identified seven factors: a) pessimism / 

optimism about equal opportunity; b) social learning; c) migration readiness; d) 

legal conscience and moral responsibility; e) legitimacy; f) locus of control; g) 

civil realization. They became the basis for further regression analysis to 

determine the basic factors influencing civic identity.  

Five factors of civic identity were identified: a) absence of the desire to 

migrate; b) legal conscience and moral responsibility; c) civil realization; d) 

locus of control; e) equal opportunities. 
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Based on the ascertainment experiment, the social-psychological program 

activating an individual’s civic identity was developed; its aim is to understand 

civic identity as a value and accept/not accept such identity. Civic identity 

influences through three basic mechanisms: awareness, transformation, 

reflection. 

The program is based on the comprehensive approach and contains a 

theoretical part, which aims to familiarize participants with the concept of civic 

identity, its structural elements and specific features, and practical group work 

aimed at participants’ awareness on their civic identity and the activation of its 

resources.  

The basic training methods are: group discussions, role playing, exercises, 

mini-lectures etc. 

The implementation of the socio-psychological program increased overall 

clearness of civic identity of its participants, as well as motivational-semantic 

levels of the value-semantic component, and improved the participants’ self-

attitude. We can say about discovery of own subjectivity, manifested in the 

participants’ awareness on value of Self and their importance as active agents of 

social and state transformations, possibilities of self-realization within the state, 

intensified desire for actions because of the formed role of a responsible citizen. 

Key words: civic identity, personality, psychological factors of civic 

identity, components of civic identity, types of civic identity. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У динамічних суспільно-

політичних процесах вітчизняного соціуму стверджуються нові 

ідентичності українця: етнічна, національна, релігійна, громадянська та ін. 

Проблеми громадянської ідентичності розглядаються у ряді гуманітарних 

наук, а саме: педагогічній (Е. Мітіна, Л. Храпаль), соціологічній 

(Е. Артюнова, М. Заковоротна), політичній (А. Айвазян, І. Конода, 

І. Семененко), історичній (Л. Дробижева, С. Перегудов), культурологічній 

(Ф. Боас, М. Гайдеггер, А. Гусейнов, К. Клакхон та ін.), антропологічній 

(Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, Д. Шоберлайн та ін.) тощо.  

У психології досліджено аспекти громадянської ідентичності в таких 

теоріях: соціальної ідентичності (Г. Таджфел); самокатегоризації 

(Дж. Тернер); соціальних уявлень (С. Московічі); з’ясовано її статус і місце 

в загальній структурі Я-ідентичності (Г. Андреєва, Є. Данилова, Н. Іванова, 

І. Кондакова, Г. Мазилова та ін.); психологічні чинники та умови її 

формування у контексті національної та етнічної ідентичностей 

(О. Вакуленко, Т. Воропаєва, І. Данилюк, Л. Дробижева, С. Рижова та ін.).  

Проблема громадянської ідентичності найбільше розробляється як: а) 

явище свідомого або несвідомого копіювання атрибутів чи характеристик 

інших – біхевіористи (А. Бандура, Д. Доллард, Н. Міллер, Б. Скінер та ін.); 

б) явище соціального походження та значущість соціальної взаємодії, яка 

лежить в основі соціалізації – когнітивісти (Е. Гоффман, Дж. Мід та ін.); 

в) як усвідомлення автономності «Я», страх втрати свого «Я» – 

психоаналітики (З. Фрейд, Е. Еріксон, Е. Фромм та ін.).  

У дослідженнях вітчизняних учених здебільшого йдеться про: 

громадянську спрямованість особистості (В. Антоненко, М. Боришевський, 

В. Васютинський, Н. Водолажська, Л. Пилипенко, Г. Циганенко, 

О. Шевченко, Т. Яблонська та ін.), потенціал розвитку політичної 
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ідентичності українців (В. Кремень, В. Ткаченко та ін.), уявлення про 

громадянськість (Ю. Ївженко, Л. Снігур), громадянську компетентність 

(І. Жадан, С. Позняк) та ін.    

Одні дослідники ототожнюють зміст громадянської та національної 

ідентичностей (Б. Андерсон, Е. Сміт, Е. Гелленер та ін.), інші –  вважають 

їх термінами одного порядку як почуття належності до країни, держави і до 

етнічної спільноти (Ф. Майнеке, Н. Хазратова та ін.).  

 Громадянська ідентичність трактується як суспільно-психологічний 

феномен, як базова передумова національної (В. Ліпкан, В. Пироженко, 

Д. Сладкий, Е. Сміт та ін.) та державної безпеки (Ю. Ігрицький, 

О. Лановенко та ін.). За умов слабко сформованої громадянської 

ідентичності є небезпека її поглинання іншою ідентичністю, 

трансформування її змісту тощо. 

З усім тим, існують суперечності між:  

− орієнтаціями у формуванні громадянської ідентичності на 

засади етно-національної належності та на полікультурність, 

космополітичність громадянина з урахуванням розвитку глобалізаційних, 

комунікативних процесів;  

− спрямованістю на еволюційність розвитку громадянського 

суспільства та революційними стимулами його розвитку (війна, революція 

тощо); 

− розвитком держави з позиції «громадянин для держави» та 

«держава для громадянина», де громадянин є суб’єктом, який формує 

організаційне середовище держави; 

− формуванням громадянського суспільства на основі директив 

держави та на основі суспільного договору. 

Актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість 

проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні 

чинники громадянської ідентичності особистості».  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науковими розробками, що 

проводяться на факультеті психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за темою: «Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та 

педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481). Тему 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України (протокол № 02/15 від 29.01.2015 року) та 

уточнено вченою радою факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 26.04.2017 року).  

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і емпірично дослідити 

психологічні чинники громадянської ідентичності особистості. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:  

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми 

громадянської ідентичності з’ясувати основні підходи до її трактування. 

2. Створити та апробувати психодіагностичний інструментарій 

дослідження громадянської ідентичності та її чинників. 

3. Розкрити психологічні особливості громадянської ідентичності 

особистості за віком, статтю, видом діяльності. 

4. Встановити психологічні чинники громадянської ідентичності 

особистості. 

5. Розробити та апробувати соціально-психологічну програму 

активізації  громадянської ідентичності особистості. 

Об’єкт дослідження: ідентичність особистості. 

Предмет дослідження: психологічні чинники громадянської 

ідентичності особистості. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

положення щодо соціальної ідентичності (Г. Таджфел); самокатегоризації 

(Дж. Тернер); соціальних уявлень (С. Московічі); статусу громадянської 



19 
 

ідентичності у структурі Я-ідентичності (Г. Андреєва, Є. Данилова, 

Н. Іванова та ін.); громадянської спрямованості особистості (В. Антоненко, 

М. Боришевський, В. Васютинський, Н. Водолажська, Л. Пилипенко, 

Г. Циганенко, О. Шевченко, Т. Яблонська та ін.); потенціалу розвитку 

політичних ідентичностей українців (В. Кремень, В. Ткаченко та ін.); 

уявлення про громадянськість, громадянську компетентність (І. Жадан, 

С. Позняк, Л. Снігур та ін.).    

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано 

такі методи дослідження: а) теоретичні – моделювання (створення та 

використання структурних, функціональних, образних моделей), методи 

якісного аналізу (класифікація, типологізація, систематизація, 

періодизація), синтезу, узагальнення та гіпотетико-дедуктивний метод – 

для дослідження явища громадянської ідентичності; б) емпіричні – 

анкетування, метод незалежних експертних оцінок, контент-аналіз, а також 

психодіагностичні методики: авторська методика діагностики 

громадянської ідентичності для вивчення стану її сформованості; авторська 

модель шкалювання – для діагностування чинників громадянської 

ідентичності; опитувальник «Громадянська ідентичність» (І. Петровська) – 

для підтвердження конкуруючої валідності авторської методики; г) методи 

математично-статистичної обробки даних – описова статистика, 

критерій нормальності розподілу Колмогорова-Смірнова, U-критерій 

Манна-Уїтні, t-критерій Ст’юдента, α-Кронбаха, кореляційний, 

дисперсійний, факторний, кластерний, регресійний аналізи. Обробка 

емпіричних даних здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми 

SPSS 15.0. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 407 осіб, з 

них – 100 осіб – учасники пілотажного дослідження і 307 осіб – основного. 

До основної частини емпіричного дослідження залучено 168 жінок і 139 

чоловіків, віком від 18 до 35 років. Вибірку розподілено на вікові групи (за 
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Е. Еріксоном): а) 18-24 роки, б) 25-29 років, в) 30-35 років та на дві групи за 

критерієм провідної діяльності особистості (Л. Виготський, В. Давидов, Д. 

Ельконін, О. Леонтьєв та ін.): а) молодь, що працює – 145 осіб; б) молодь, 

що навчається – 162 особи.  

Наукова новизна та теоретична значущість дисертаційної роботи 

полягає в тому, що вперше:  

− визначено психологічні чинники громадянської ідентичності 

особистості: міграційна неготовність, правосвідомість та моральна 

відповідальність, громадянська реалізація, локус контролю, оптимізм щодо 

рівності можливостей; 

− встановлено три типи сформованості громадянської ідентичності: 

ініціативний, прагматичний, ідеалістичний; 

− встановлено специфіку сформованості громадянської 

ідентичності як цінності особистості, залежно від віку, статі та виду 

діяльності;  

− застосовано системний підхід до діагностики чинників 

громадянської ідентичності через макро-, мікросоціальний та 

індивідуально-досвідний рівні функціонування чинників громадянської 

ідентичності; 

− розроблено соціально-психологічну програму активізації 

громадянської ідентичності особистості; 

уточнено та доповнено: 

−  наукові уявлення про громадянську ідентичність як цінність 

особистості, її специфіку та структуру. 

Надійність та достовірність результатів дослідження 

забезпечується якісним теоретико-методологічним аналізом базових 

положень роботи, репрезентативністю вибірки, використанням надійного 

діагностичного інструментарію, застосуванням коректно дібраних методів 

дослідження та математично-статистичної обробки даних. 
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Практичне значення дослідження. Результати дослідження можуть 

бути застосовані у сфері державного регулювання суспільних відносин та 

прогнозування тенденцій суспільної активності громадян; в освітній 

системі щодо виховання свідомого та відповідального громадянина 

українського суспільства; в теоретичних та практичних розробках в галузі 

соціальних та поведінкових наук, а також при викладанні навчальних 

дисциплін: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», 

«Етнокультурна психологія», «Експериментальна психологія», «Психологія 

масової поведінки», «Політична психологія», «Етнополітологія» для 

студентів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр».  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка №016/442 від 05.06.2019); Військового інституту 

гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка №023/448 від 05.06.2019); у 

діяльність громадської організації «Інтелектуальний капітал України» 

(довідка №2/05 від 07.05.2019); у діяльність центру «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» (довідка №15/05-1 від 

15.05.2019). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та 

результати дослідження було представлено на XVIII Міжнародній 

конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: 

результати та перспективи дослідження» (Київ, 2016), XIX Міжнародній 

конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: 

результати та перспективи дослідження» (Київ, 2017), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психологічна 

освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (Київ, 2017), XX 

Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2018), ІV 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Військова психологія у 

вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2019), XXІ 

Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2019). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 

11 публікаціях, з яких 6 статтей у фахових виданнях, що входять до 

переліку, затвердженого МОН України, з яких 3 входять до міжнародних 

наукометричних баз даних та 5 тез у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 192 найменування (із них 23 іноземною 

мовою). Основний обсяг викладено на 159 сторінках. Робота містить 30 

таблиць (на 14 сторінках), 8 рисунків (на 4 сторінках) та 8 додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

1.1. Поняття громадянської ідентичності в сучасній психології 

 

Останнім часом все більшої актуальності набуває термін 

«ідентичність» в межах психологічних досліджень. Всі важливі проблеми 

сучасності вивчаються та оцінюються через призму ідентичності. Інтерес 

до проблем ідентичності пов'язаний з формуванням гуманістичної 

парадигми в гуманітарних науках, що позначила проблеми свободи і 

відповідальності, осмисленості життя. 

Ідентичність (тотожний, однаковий) визначається як усвідомлення 

особистістю своєї приналежності до тієї чи іншої соціально-особистісної 

позиції в рамках соціальних ролей і его-станів. Вона сприяє асиміляції 

досвіду на особистісному та соціальному рівнях і підтримці власної 

цілісності і суб'єктності в динамічному навколишньому світі [6].  

О. Матузкова зазначає, що формування ідентичності відбувається в 

когнітивно-емоційному процесі осмислення індивідом або групою своєї 

цілісності, у результаті чого виникає тотожність індивіда  до самого себе, з 

групою тощо [80, с. 18]. 

С. Хантінгтон, визначає ідентичність як продукт самоідентифікації, 

розуміння того, що особистість володіє особливими якостями, що 

відрізняють її від інших. Вона  співвідноситься з образами індивідуальності 

і самості, і її формування можливе в результаті взаємодії із референтними 

для неї особами. Ідентичність є важливою, оскільки вона визначає 

поведінкові прояви особистості [149]. Вона створюється мовою, яка є 

«символом соціальної ідентичності», засобом комунікації, містить 

надбання культурного знання; культурою; суспільством тощо [182].  
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Я-ідентичність розуміють як суб'єктивне відчуття тотожності 

особистості, її цілісність, що виникають як пізнання своєї сутності, модель 

розрізнення «Я» від «не-я» [16].  

Аналіз наукової літератури, присвяченої явищу ідентичності, 

дозволив виділити два основних підходи до вивчення даної проблеми.  

Перший підхід запропоновано в психоаналітичному напрямку 

А. Ватерманом, 3. Фрейдом, Е. Еріксоном [144, 168]. Дослідники даного 

напрямку основну увагу зосередили на вивченні глибинних механізмів 

формування особистісної ідентичності. Зокрема, Е. Еріксон процес 

особистісного розвитку пов'язував з формуванням ідентичності людини. У 

своїх дослідженнях він прийшов до висновку, що структура ідентичності 

включає три частини: перша – соматична; друга – особистісна, третя – 

соціальна. Розглядаючи соціальну ідентичність, Е. Еріксон вказує на неї, як 

на необхідну умову для спільного життя і підтримки людьми певного 

порядку. Ідентичність в психоаналітичному напрямку розуміється як 

усвідомлення автономності Я і пов'язаних з цим переживаннями (страх 

втрати свого Я тощо) [168].  

Другий підхід до вивчення ідентичності зосереджує увагу на її 

соціальній складовій. У даному напрямку ідентичність трактується як 

усвідомлення своєї соціальної ролі через призму сприйняття її іншими, 

тобто процес осмислення подібності людей, що належать до даної 

спільноти або групи. У змісті ідентичності відбивається як індивідуальність 

особистості, так і її орієнтованість на соціальне оточення (Є. Белінська, 

А. Гаяз, Б. Малахов, В. Мухіна, Т. Стефаненко, В. Ядов та інші) [88, 137, 

138, 165]. Таким чином, в психології поняття «ідентичність» розглядається 

як результат і механізм процесу соціалізації та індивідуалізації. 

Надзвичайно важливим є питання про співвідношення особистісної 

та соціальної ідентичності. Е. Гоффман, Л. Дробижева, Ю. Качанов, 

Дж. Мід, В. Отрут, Т. Стефаненко, Г. Таджфел, Ю. Хабермас та ін. 
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розглядали особистісну і соціальну ідентичність як процес безперервної 

взаємодії, в якій особистісна ідентичність є продуктом соціальної. Однак, 

будучи сформованою, особистісна ідентичність починає активно впливати 

на соціальну. Іншими словами, людина як особистість формується через 

свої відносини з іншими людьми: з одного боку, будучи соціальною 

одиницею, з іншого – унікальною особистістю [42, 52, 84, 138, 190].  

В інших теоріях особистості (А. Адлера, Ф. Ніцше, Ж. Сартра, 

Е. Фрома, К. Хорні, К. Юнга та ін.) процеси соціалізації та індивідуалізації 

протиставляються, і культура і суспільство розглядаються як щось чуже і 

вороже до особистості, яка прагне самоствердження. Варто також 

зазначити, що соціальний розвиток розглядається в даному напрямку як те, 

що сковує вільний розвиток особистості та її потреб [4, 131, 145; 161]. 

Як зазначає Е. Фромм, проблема у відчутті ідентичності має 

відношення до нашого розуму та мислення. Вона виникає з умов людського 

буття та своєю чергою слугує джерелом найбільш сильних інтенцій, 

оскільки при відсутності відчуття «Я» неможливо зберегти душевне 

здоров’я. Саме ця потреба приховується за прагненням досягнути 

суспільного статусу та разом із цим не відрізнятися від інших. Більше того, 

така потреба може бути сильнішою, аніж потреба в фізичному виживанні. 

Це може бути більш явним, аніж готовність людей ризикувати своїм 

життям, відмовитися від любові, втратити свободу заради приналежності 

до суспільства, заради подібності з іншими та отримання таким чином 

почуття ідентичності, нехай ілюзорного [145]. 

На нашу думку, соціокультурна реальність задає ідеали і смисли, 

відповідаючи на питання «як?» і «заради чого?» вона сприяє 

самовдосконаленню особистості. Тому соціальна ідентичність (етнічна, 

національна, релігійна, громадянська) є необхідною умовою розвитку, яка 

визначає і задає орієнтири для розвитку особистості.  
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Разом з тим, особистісна і соціальна ідентичність не є складовими 

частинами «спільного». В даному випадку неможливо відділення одного 

від іншого для детального трактування їх як окремих складових, оскільки 

тільки разом вони дають цікавий для нас феномен. Шляхом 

самокатегорізації особистості відбувається балансування, зсув то до 

одного, то до іншого полюсу [52]. 

Окрім цього, в динаміці  ідентифікація є двостороннім процесом, в 

якому індивід не лише засвоює характерні риси своєї спільноти, але й 

привносить до неї особистісні властивості, а завдяки цьому впливає на 

соціальну систему [54]. 

Соціальна ідентичність – це результат соціальної ідентифікації, що 

розглядається як процес визначення себе через членство в соціальній групі 

(Т. Баранова, М. Корж, В. Павленко та ін.) [16, 95]. Вона забезпечує 

виконання важливих функцій на двох рівнях: на особистісному та 

груповому. Цей процес дозволяє суспільству включити індивідів в систему 

соціальних зв'язків і відносин, а особистість забезпечує захистом, 

можливістю оцінки іншими та впливу на групу, можливістю самореалізації, 

тобто, стимулює реалізацію базової потреби групової приналежності 

(В. Ядов) [165].  

Як зазначає І. Рассолова, взаємодія двох видів процесів сприяє 

формуванню соціальної ідентичності особистості: самоідентифікація, що 

проявляється у послідовності актів самовизначення, зовнішня 

ідентифікація, що відбувається через механізм соціальної атрибуції та 

функціонує в системі соціально-інтерактивних процесів [102].  

У дисертаційній роботі ми розглядаємо соціальну ідентичність як 

таку, що формується протягом життя в процесі соціалізації, систему 

конструктів особистості, яка впливає на її ціннісно-смислову сферу, що 

дозволяє особистості ототожнювати себе з членами певної групи.  
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Досягнення психологічної цілісності особистості можливе за умови 

інтегрованості різних складових образу Я. У сходженні до громадянського 

Я інтегруються частини образу Я: індивідуальне Я, родове Я, професійне Я, 

відбувається усвідомлення себе як члена колективу, роду, народу, певної 

професійної групи, утвердження у своїй приналежності до держави. 

Громадянська ідентичність розглядається як один з видів соціальної 

ідентичності. Її місце в структурі соціальної ідентичності залежить від 

цінностей та актуальності для конкретної людини чи спільноти в цілому. 

Однак, цей вид соціальної ідентичності найбільш тісно пов'язаний з 

ціннісно-смисловою сферою особистості, оскільки для того, щоб індивід 

визначив свою приналежність до соціальної групи, він повинен визначити 

цінності, властиві цій групі, і, головне, прийняти рішення – чи готовий він 

їм відповідати [102]. 

О. Єгоров розмежовує поняття «громадянська ідентичність» та 

«громадянство». Він зазначає, що при визначенні першого слід 

орієнтуватися на те, що громадянство – це формально-правовий статус 

особистості, який має певні політичні права, свободи та обов’язки, це те, 

що відрізняє її від не громадянина держави. В такому разі громадянська 

ідентичність, на думку автора, проявляється через участь громадян у 

політичному, економічному і соціальному житті держави, що має вагоме 

значення для них та відбувається через усвідомлення власної 

приналежності до певної держави [54]. 

Вочевидь, груп, які особистість ідентифікує як «Ми-групи», може 

бути багато. Сам процес становлення громадянської ідентичності 

передбачає конфліктність різних ідентичностей, з огляду на динаміку та 

«турбулентність» суспільних процесів, їх актуалізацію у відповідності до 

певної ситуації. Конфліктність ідентичностей, на нашу думку, може бути 

також спричинена збереженням архаїчних елементів пострадянської 

ідентичності, ціннісною домінантою регіональної ідентичності, а також 



28 
 

збільшенням масштабів комунікативних процесів та глобалізаційними 

процесами через зростання соціальної мобільності, і як наслідок 

породження космополітичної чи цивілізаційної ідентичності (громадянин 

Європи) [141]. 

Таким чином, особистість може усвідомлювати та переживати 

приналежність не лише до однієї держави чи локальної спільноти, але і до 

кількох держав та спільнот одночасно, позиціонуючи себе громадянином 

світу, громадянином регіону, держави-сусіда чи взагалі неіснуючої 

держави. 

З огляду на множинність ідентичностей постає питання їх 

співвідношення та взаємодії. Так ідентичності можуть як 

взаємодоповнювати одна одну, так і перебувати у певному антагонізмі, чи 

мати нейтральну модальність [137; 141]. Специфіка їх співіснування та 

взаємодії може суттєво впливати на психологічне благополуччя 

особистості, якщо вони перебувають у гармонізуючому, 

взаємодоповнюючому стані, і навпаки, у випадку їх конфронтації сприяють 

зіткненню ціннісних парадигм та фрустрації особистості. 

Ґрунтуючись на даному системному підході, слідом за 

І. Петровською ми можемо розглядати громадянську ідентичність 

особистості як складне багаторівневе системне утворення, що є 

результатом самокатегоризації, осмислення своєї приналежності до 

спільноти громадян і держави та суб’єктивного ставлення особи до свого 

членства [98]. 

Опираючись на дане визначення, слід констатувати, що множинна 

громадянська ідентичність особистості може мати просту і множинну 

структуру, а також різні модальності. 

Існують такі модальності громадянської ідентифікації: 

 Відкидання її як такої; 
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 Моноідентифікація (виключно з однією спільнотою громадян 

держави), яка може бути трьох рівнів: сильною, помірною або слабкою; 

 Множинна ідентифікація (з двома або більше громадянськими 

спільнотами), що поділяється на узгоджену, перехідну та 

амбівалентну/конфліктну і може мати різні структурні форми (перетин, 

домінування, дроблення, злиття) [99]. 

Відкидання громадянської ідентичності полягає у запереченні її 

важливості та значущості для особистості, свідоме її відкидання як чужої 

та намагання дистанціюватись від неї. 

Слабка громадянська ідентичність проявляється у її несуттєвості та 

низькому ступені важливості для особистості. Вона характеризується 

слабкою емоційною прив’язаністю до громадянської спільноти і держави, 

не прийняттям їх цінностей, негативно забарвленими громадянськими 

почуттями та не готовністю брати участь у суспільно-громадянський діях 

відстоюючи свої громадянські права да дотримуватись обов’язків 

громадянина [98; 99].   

Особистість із сильною громадянською ідентичністю надає велике 

значення своїй приналежності до спільноти співгромадян певної держави. 

Їй притаманний сильний емоційний зв'язок із своїми співвітчизниками 

(гордість, патріотизм тощо), високий рівень обізнаності щодо 

громадянських прав та обов’язків, а також наявність сформованих уявлень 

щодо можливостей прояву громадянської поведінки.  

У випадку множинної ідентичності залежно від суб’єктивного 

уявлення особистості про взаємозв’язки між її ідентичностями можливі 

наступні форми: узгоджена громадянська ідентичність – взаємодоповнення 

та взаємопідсилення ідентичностей, структурною формою якої є злиття як 

об’єднання ідентичностей, при якому групові цінності інтегруються в 

новий образ. Для цієї стратегії є характерним високий рівень диференціації 



30 
 

та інтеграції, що своєю чергою може призвести до нової інтегрованої 

форми ідентичності [98, 99]. 

У ситуації амбівалентної чи суперечливої множинної громадянської 

ідентичності особистість використовує когнітивну стратегію домінування 

або перетин. Стратегія перетину передбачає інтеграцію цінностей, які 

поєднуються між собою, при виключенні чи ігноруванні суперечливих 

аспектів. Стратегія перетину спрощує різні групові ідентичності до єдиної 

без повноцінної інтеграції її елементів. 

 На противагу, стратегія домінування – це обирання особистістю 

лише однієї значущої групи ідентифікації. При цьому інша ідентичність 

витісняється та підпорядковується домінанті. 

Перехідним типом множинної громадянської ідентичності можна 

вважати таку, що відповідає формі дроблення. Вона виникає при 

усвідомленні суперечностей, їх частковій інтеграції, однак спостерігається 

дроблення такої ідентичності. Вона проявляється у роздільному вигляді 

одним чи іншим її аспектом. Така когнітивна стратегія є нестійкою і може 

трансформуватись у менш чи більш складну [98, 99]. 

З позиції іншого погляду на співіснування та взаємодію 

ідентичностей, вважається, що численні ідентичності особистості існують в 

певних ієрархіях. 

Ієрархію вибудовують, зокрема, ідентичності, які мають соціально-

психологічний характер і впливають на соціальну перцепцію держави і 

громадянськість особи загалом. Їх можна класифікувати за таким 

параметром, як рівень глобальності того угруповання, до якого особа 

відносить себе. У такому разі найлокальнішою буде регіональна 

ідентичність, а найглобальнішою – космополітична. Але насправді 

суб’єктивна значущість віднесення себе до конкретної «Ми-групи» для 

кожної особистості є різною, тому ієрархія ідентичностей в кожної людини 

вибудовується за цією суб’єктивною ознакою. Зокрема, громадянська 
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ідентичність може займати як цілком підпорядковане, так і домінуюче місце 

у цій ієрархії [137; 138].  

Для того, щоб більш точно з’ясувати та визначити зміст 

громадянської ідентичності, варто зіставити даний феномен із іншими 

видами соціальних ідентичностей, зокрема: етнічною, територіальною, 

мовною, національною та цивілізаційною. У зв’язку з тим, що всі зазначені 

види ідентичностей пов’язані із патріотичними переживаннями, їх істотно 

не відокремлюють один від одного і даний факт призводить до 

категоріально-термінологічної плутанини. Усі ці види ідентичностей здатні 

суттєво впливати на перебіг суспільних процесів у країні, однак лише деякі 

з них є психологічними за своїм походженням [116; 117, 137]. 

На думку Н. Хазратової усі види соціальних ідентичностей можна 

поділити на первинні (соціо-біологічні) та вторинні (соціально-

психологічні) (Додаток А) [147, 148].  

До первинних (соціо-біологічних) ідентичностей відноситься етнічна 

та територіальна. Оскільки особистість не здатна свідомо обирати своє 

походження та територію свого народження, ці види ідентичностей є 

сталими та незмінними.  

Етнічна ідентичність, на відмінну від громадянської, пов’язана із 

переживанням тотожності людини із етнічною групою і усвідомлення 

свого етнічного походження. Останнє базується, першою чергою, на 

спадковості та біологічній природі (відображаючи індивідний, 

антропологічний та темпераментно-психологічний характер притаманний 

певній етнічній спільноті. Втім нині, етнічна приналежність займає 

другорядні, вторинні позиції в ієрархії ідентичностей особистості. Це 

пов’язано з появою та існуванням різноманітних національних та 

наднаціональних утворень, з глобалізацією суспільства та високою 

динамічністю різноманітних етнічних переплетень.   
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Однак в окремих випадках етнічна ідентичність набуває апогею 

актуальності і перебуває у загостреному, надціннісному стані. Такі факти 

спостерігаються тоді, коли етнічна і громадянська ідентичності або 

збігаються, або мають суперечності між собою, тобто вступають у певну 

конфронтацію.  

Територіальна ідентичність в силу своєї ірраціональної природи є 

найбільш загадковою та важко піддається аргументованому поясненню. 

Головною ознакою такої ідентичності є ототожнення людини саме з 

територією, географічним простором, а не з групою, спільнотою чи 

державою. Це і є головною ознакою котра розмежовує ідентичність 

територіальну та громадянську [147, 148].  

До вторинних ідентичностей, котрі залежать від свідомого вибору 

людини і є культурно-психологічними за своїм походженням належать 

національна, цивілізаційна та громадянська ідентичності.  

Національна ідентичність відрізняється від етнічної в силу того, що 

етнос істотно різниться від нації. Якщо інтереси етносу зазвичай зводяться 

до покращення умов виживання, збереження традицій і захисту від 

агресивних зовнішніх впливів, то національні інтереси мають яскраво 

виражений політичний характер. Вони зумовлюють пильну увагу до усіх 

подій та процесів, що можуть в коротко- або довгостроковій перспективі 

вплинути на існування та розвиток нації. А це, своєю чергою, призводить 

до збільшення масштабу стратегічного бачення ситуації. Таке масштабне 

бачення та мислення, з одного боку, акцентує увагу на можливість 

самореалізації національної спільноти, але з іншого боку, передбачає 

суб’єктивний підхід та інтерпретацію усіх подій та процесів довкола 

існування відповідної нації як культурно-політичного утворення [135].  

Принципова відмінність національної ідентичності від громадянської 

пов’язана із етнонаціональним підґрунтям та зв’язком національної 

спільності на основі культури і традицій. Громадянська ідентичність, своєю 
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чергою, спирається на цінності державного характеру. Іншими словами, 

національна ідентичність – це ототожнення людини із спільнотою за 

національними ознаками, а громадянська – ідентичність із організацією, та 

організаційним простором конкретної держави. 

Цивілізаційна ідентичність – це психологічний результат 

глобалізаційних процесів. Саме тому можна стверджувати про 

цивілізаційну ідентичність як ототожнення людини із глобальним, 

загальнолюдським. Як наслідок, такий вид ідентичності протиставляє себе 

як національній так і громадянській ідентичності. Оскільки формат 

наднаціональних утворень зменшує значущість впливу національної та 

громадянської спільності і часто вони не збігаються у політичних інтересах 

[136].  

Що стосується мовної ідентичності, то на  перший погляд вона мала б 

бути складовою ідентичності етнічної, в силу того, що рідна мова 

здебільшого співпадає із етнічним корінням індивіда. Однак, знову ж таки, 

в силу високого рівня глобалізації сучасного суспільства та розширення 

комунікаційних можливостей, сучасна людина має можливість вивчати 

кілька мов, віддаляючись таким чином від етнічної ідентичності. 

Перефразовуючи Л. Виготського, про те, що мислення є «згорнута» мова, 

слід зауважити, що людина котра володіє кількома мовами, є носієм 

кількох менталітетів, оскільки мова втілює в собі найсуттєвіші 

характеристики мисленнєвих процесів. Особливістю українських реалій 

довкола мовної ситуації є те, що українська мова оберігає екс-колонію від 

повторних зазіхань з боку колишньої метрополії. Для останньої мова є 

маркером нав’язаного дискурсу [31].  

Н. Хазратова зазначає, що програш української мови у неоголошеній 

мовній війні буде свідчити про втрату свого автентичного мислення і 

автентичного світогляду [146].  
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Однак, на даний момент явного зв’язку між громадянською і мовною 

ідентичністю не варто очікувати. Так, серед людей з явною проукраїнською 

позицію є як україно-, так і російськомовні; аналогічно і серед людей з 

проросійською орієнтацією. 

Окрім описаних видів соціальних ідентичностей існує і низка інших 

(наприклад гендерна, професійна, релігійна тощо), однак у даній роботі ми 

розглянули саме ті види, які, на нашу думку, є найбільш значущими в 

контексті співставлення із ідентичністю громадянською [37, 43]. 

Усі зазначені види ідентичностей не слід плутали із явищем 

патріотизму, хоча певний зв'язок із національною та територіальною 

ідентичністю все ж таки прослідковується.  

На нашу думку, патріотизм – це одна з базових складових 

національної самосвідомості, котра базується на суміші почуттів гордості 

та страху. Гордість за те, що твоя країна і ти персонально досягнув, але 

разом з тим і підсвідомий страх втратити ці досягнення. А також готовність 

за будь-яку ціну захищати ці здобутки. Патріотизм не може бути виключно 

ірраціональним, емоційним, адже громадянин любить свою країну не за те, 

що він в ній народився, а за те, що, вона сформувала його таким яким він є 

[136]. 

Патріотизм – це першою чергою любов до Батьківщини, почуття 

цінності і необхідності для життя кожної людини, його включення у велику 

цілісну індивідуальність спільноти, а також інстинкт самозбереження 

суспільної індивідуальності та самобутності [128, 136].     

Територіальна ідентичність найбільше пов’язана із переживанням 

патріотичних почуттів, тобто любові до батьківщини і зв’язку з нею. В її 

основі лежить територіальний інстинкт, базове як для людей так і для 

тварин почуття власності на територію. Переживання як «Моє» не 

обов’язково є утилітарно-спрямованим і об’єктивним, у людей воно може 

мати високодуховний характер і знаходитись на рівні суб’єкт-суб’єктних 
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відносин. Але саме цей  базовий інстинкт і змушує боронити свою 

територію у випадку зовнішньої агресії. Хоча постає питання щодо меж 

території. Адже територіальна ідентичність має виражений регіональний 

характер, саме тому такий інстинкт «активується» на конкретні ознаки 

географічної місцевості [114, 117, 139].  

Проте національна ідентичність є якраз таким утворенням, що 

спонукає патріотизм «вищого» характеру і готовність захищати кордони 

держави, навіть попри їх можливу недостатню легітимність [147].  

Отже, окресливши межі громадянської ідентичності у порівнянні із 

іншими видами соціальної ідентичності, слід з’ясувати її сутність та 

природу походження. 

Психологічна природа громадянської ідентичності як різновиду 

ідентичності соціальної, пов’язана з базовою для людини як соціальної 

істоти, тенденцією самовизначення за рахунок віднесення себе до групи, 

самоототожнення з нею. Самовизначення є важливим елементом 

формування самоідентичності, яке реалізується протягом всього життя 

особистості. Уникнення самовизначення і як результат аморфність 

самоідентичності (его-ідентичності) призводить до суттєвої шкоди усій 

системі цілей і життєвих планів особистості, унеможливлює 

самореалізацію [147, 151]. 

Самоідентичність формується зі спрямуванням на ідентифікацію 

особистості як учасників різних груп. Коли людина розповідає про себе, 

вона першою чергою відносить себе до певної групи, характеризує себе як 

її члена (наприклад, «Я студент» (ідентифікація з групою), майбутній 

педагог (з професійною групою), я українець (ототожнення з національною 

групою), бердичівлянин (з територіальною групою) і великий патріот своєї 

Батьківщини (ідентифікація з групою однодумців). Уявне або ж реальне 

членство в групі виступає базовим чинником у формуванні Я-концепції та 

репрезентації себе. Людина приписує собі певні властивості на основі 
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орієнтації спрямованої на властивості груп і в результаті переносить собі ці 

властивості (наприклад, «я українець, тому я… (щирий, гостинний, 

хазяйновитий тощо), а не на основі внутрішніх переживань. Наше Я 

наповнюється смисловою дискретністю, коли відбувається процес 

ототожнення, або ж протиставлення себе з групами [146, 147]. 

Для людини відчуття своєї ідентичності завжди є актуальним і 

реальним, інша справа, що самі характеристики «Я теперішнього» можуть 

бути ілюзією. Наприклад, в ряді досліджень знаходимо опис механізму 

формування запропонованої і нав'язаної ідентичності. У випадку з 

запропонованою ідентичністю механізм її появи простий: група 

ідентифікує людину, але і вона сама, орієнтуючись на ці ідентифікації, 

визначає себе. Ці визначення можуть не збігатися. Як результат 

ідентифікації, ідентичність має місце бути, але як елемент самосвідомості, 

вона відсутня. Ми можемо вважати студента носієм відповідної 

громадянської ідентичності, тому що він взяв участь в ряді акцій, називаємо 

його так, але він сам себе так не називає [147, 149].  

М. Боришевський розглядає поняття громадянської ідентичності як 

емоційно-когнітивне ототожнення суб’єкта з іншим суб’єктом, групою, 

зразком, що може бути більшою чи меншою мірою усвідомленим. У 

випадку, коли індивід ідентифікує себе з певними нормами, цінностями, 

вагому роль відіграють когнітивні процеси – зіставлення і категоризації 

об’єктів. Ідентифікація ж з особою, групою, очевидно, є первинною і 

носить неусвідомлюваний (в ранні періоди онтогенезу) або частково 

усвідомлюваний характер [25, 26]. 

Т. Водолажська «громадянську ідентичність» визначає як базову 

потребу особистості в приналежності до групи [36, 37]. М. Юшин вивчає 

дане явище як громадянський стан, що виражається в готовності і здатності 

особистості виконувати пов'язані з наявністю громадянства обов'язки – 

користуватися правами, брати активну участь у житті держави [162, 163]. 
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A. Кондаков  громадянську ідентичність розглядає як процес 

осмислення, усвідомлення своєї приналежності до спільноти громадян тієї 

чи іншої держави [41].  

В. Блейхер та І. Крук визначають громадянську ідентичність як 

феномен надіндивідуальної свідомості, ознака (якість) громадянської 

спільності, яка є основою групової самосвідомості, що створює із 

сукупності індивідів колективного суб'єкта, інтегрує населення країни і є 

запорукою стабільності держави [20].  

Е. Арутюнова зазначає, що при використанні терміну «Державно-

громадянська ідентичність» слід мати на увазі не тільки лояльність до 

держави (наприклад, до тієї країни, в якій людина народилась), але і, 

насамперед, ті уявлення, які входять до складу «Образу Ми» (уявлення про 

загальну історію, мову, територію, уявлення про місце країни у світі, про 

співтовариство громадян, їх ціннісні орієнтації) [11].  

Н. Іванова та Г. Мазіпова розглядають два погляди на особливості 

державної та громадянської ідентичностей. З одного боку, соціологічні 

дослідження, які прагнуть розірвати поняття «державного» і 

«громадянського», ґрунтуючись на відсутності єдиної системи цінностей і 

загальної культури. З іншого боку, соціально-психологічний підхід, який 

об'єднує ці терміни, називаючи їх «дуже близькими та синонімічними» [59]. 

Слідом за ними ми будемо дотримуватися точки зору схожості цих 

понять, оскільки при позначенні свого громадянства людина розкриває 

насичений уявленнями і образами психологічний феномен. 

На думку І. Коноди, громадянська ідентичність – це результат 

співвіднесення індивідом себе із суспільством у всіх соціокультурних 

вимірах, результатом якого стає ототожнення індивідом себе з державою, 

суспільством, країною, формування набору установок, критеріїв і 

параметрів співвіднесення себе з групами «своїх» і «чужих». І. Конода 

даний феномен розглядає як політико-орієнтовану категорію, у зміст якої 
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включає політичну компетентність особистості, політичну активність, 

почуття громадянської спільності [68]. 

Громадянська ідентичність є чинником, що об'єднує індивідів 

приналежністю до однієї держави, відбувається об'єднання в «ми» і «вони» 

(«інші») як групи людей, наділених відмінною рисою – «громадянина цієї 

країни» і не мають цієї якості, підтримувати загальною системою 

цінностей, ідеалів, переконань, уявлень і смислів, що в кінцевому підсумку 

дозволяє індивіду заявити про себе як про громадянина своєї країни. Крім 

того, серед чинників, на яких базується громадянська ідентичність, варто 

відзначити: цивілізаційний розвиток, уявлення про ресурси своєї країни, 

досягнення культури та історичної спільності [60, 61]. 

Громадянська ідентичність дозволяє особистості знайти стабільне 

місце в соціальній структурі, знайти сенс і систематизувати отриманий 

досвід. Вона відбувається на основі ототожнення індивідом себе з певною 

громадянською спільністю, сформованою на основі одного або кількох 

етносів, які проживають на одній державній території та володіють одними 

громадянськими правами та обов'язками [16, 17].  

Як зазначає М. Боришевський, громадянськість як психологічний 

феномен є особистісною властивістю, що має складну структуру, яка 

містить в собі на рівні свідомості і самосвідомості взаємопов’язані 

утворення, виникнення яких стає можливим через оволодіння особистістю 

системою громадянських цінностей, які на внутрішньому рівні здійснюють 

регуляторну функцію діяльності і поведінки особистості [26].   

І. Бех виділяє громадянські якості, які дозволяють характеризувати 

особистість як суб’єкта політичних, соціальних, правових, економічних 

відносин: активність громадянина, громадянську мужність, почуття 

громадянської гідності, громадянську свідомість, відстоювання державних 

інтересів, дисциплінованість як громадянина, знання і володіння 

державною мовою, ініціативність у відстоюванні суспільних інтересів, 
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шанування національних традицій, державний оптимізм, готовність 

захищати Батьківщину тощо. Ці якості, на думку автора, є визначальними 

та характерологічними для аналізу громадянина як патріота держави [19].  

Розрізняють кілька рівнів ідентичності: 

1. На першому рівні перебуває базова ідентичність – у це поняття 

вкладається особистісне самовизначення.  

2. На другому розташована система соціокультурних 

ідентичностей – вікових, професійних, гендерних, етнічних, національних 

тощо.  

3. Третій рівень становлять цивілізаційні, транснаціональні, 

глобальні [93].  

Варто відзначити, що ідентифікацію ми розглядаємо в даній роботі як 

процес, а ідентичність як результат цього процесу. 

А. Мікляєва та П. Румянцева зазначають, що «ідентичність» – це 

динамічне утворення, почуття самоототожнення, власної істинності, 

повноцінності та усвідомлення особистістю причетності до світу інших. В 

той час як ідентифікація – це процес усвідомлення приналежності, 

співставлення одного об’єкту з іншими, механізм пізнання шляхом 

емоційно-когнітивного уособлення, спосіб розуміння інших людей чи груп 

людей на основі встановленого емоційного зв’язку до тієї чи іншої 

спільності [85].  

Громадянська ідентифікація (самоідентифікація) – ототожнення 

індивідом себе з певною громадянською спільністю, яка сформувалася у 

одного або кількох етно-культурних елементів, які проживають на одній 

державній території, володіють загальними громадянськими правами і 

обов'язками, мають об'єктивні підстави для власної ідентифікації. Дане 

поняття розуміється нами як суб'єктивне відчуття індивіда, що є 

результатом ототожнення індивіда з суспільством у всіх соціокультурних 

вимірах, при якому формуються його особистісні якості, цінності, 
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переконання, що служать для становлення системи уявлень і смислів, є 

критерієм для протиставлення групи «Ми» (групи, що має схожі 

громадянські уявлення) групі «Вони» (групі, що має відмінні цивільні 

уявлення) [98, 104]. 

Громадянська ідентичність є динамічним утворенням, вона 

конструюється особистістю в ході порівняння з іншими, перегляду 

цінностей, наповнюваністю смислами, пошуку нового місця в соціальному 

середовищі [146].  

Даний вид ідентичності є однією з основних проблем екзистенції 

сучасного суспільства. Вона означає не тільки терпимість (толерантність) 

до інших думок і вірувань, а й усвідомлене визнання культурної 

відмінності, «несхожості» членів суспільства. Визнання іншого не лише як 

рівного, але і як фундаментально відмінного. Захист відмінностей етносів і 

культур – стрижень досягнення громадянської ідентичності, який 

ґрунтується на тому, що ми єдині, як громадяни, в своїх правах і обов'язках 

перед суспільством і державою, але ми завжди будемо різні на 

антропологічних, біографічних і культурних підставах. 

Для забезпечення різнобічного та повного розгляду феномену 

громадянської ідентичності у роботі ми будемо дотримуватись позиції 

Т. Водолажської, яка визначає громадянську ідентичність як [36]:  

1) Усвідомлення приналежності до спільноти громадян тієї чи тієї 

держави, що має для індивіда значущий смисл. 

2) Феномен надіндивідуальної свідомості, ознака (якість) 

громадянської спільноти, що характеризує її як колективного суб’єкта». 

Ці визначення дозволяють одночасно закцентувати увагу на двох 

різних аспектах громадянської ідентичності та не є взаємовиключаючими 

[36].  

Перший підхід до визначення відображає специфіку включення 

окремих індивідів в громадянську спільноту, через усвідомлення ними 
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своєї приналежності до неї. З цієї точки зору, громадянська ідентичність 

розглядається як компонент соціальної ідентичності, тобто індивідуального 

знання про те, що особистість належить певній соціальній групі разом з її 

емоційним і ціннісним сенсом групового членства (Г. Таджфел) [190]. В 

даному контексті громадянська ідентичність виступає однією з багатьох 

категорій, існуючи поряд із статевою, віковою, етнічною, національною, 

релігійною та іншими ідентичностями.  

Головна функція громадянської ідентичності полягає в реалізації 

однієї з базових потреб особистості в приналежності до групи. Завдяки 

виникненню у особистості почуття «Ми», що сприяє об'єднанню людини з 

великою спільнотою, вона може відчувати себе більш впевнено перед 

складною та подекуди не завжди до кінця зрозумілою їй соціальною 

реальністю. Громадянська ідентичність фіксує єдність інтересів індивіда з 

інтересами даної соціальної спільноти і таким чином виконує як захисну 

функцію, так і функцію самореалізації та самовираження, дозволяє 

впливати на громадянське співтовариство, яке проявляється у політичній та 

громадянської активності. Приналежність до громадянської спільноти 

визначається в більшості випадків волею обставин (народження, 

проживання) – даністю, а не індивідуальним свідомим рішенням. Це 

обумовлює сприйняття даної соціальної групи як заданої ззовні, а, 

відповідно, соціальна роль громадянина не завжди однозначно позитивно 

приймається індивідом [37, 38]. 

Друге з визначень громадянської ідентичності стосується специфіки 

існування та розвитку громадянської спільності як цілісності, як 

колективного, сукупного суб'єкта в протиставленні сукупності людей, 

об'єднаних певними ознаками. Громадянська ідентичність як результат 

самоусвідомлення спільноти є її якістю, що характеризує суб'єктність 

поряд з такими якостями, як взаємопов'язаність і взаємозалежність членів 

спільноти, а також її здатність проявляти різні форми спільної активності. 
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При цьому громадянська ідентичність як результат саморефлексії 

спільноти розглядається як найбільш високий і складний рівень розвитку її 

суб'єктності [37].   

Громадянська спільнота – це велика група, що поєднує населення 

країни, яка, як правило (але на завжди), володіє традиціями, спільним 

історичним минулим, мовою та культурним контекстом, своєрідними 

емоційними зв'язками, при цьому найважливіше значення має політична 

основа об'єднання, закріплена у факті існування держави [38].  

Дана політична складова встановлює певну форму об'єднання 

спільноти і принципи її існування, закріплені в інституційному устрої і 

відповідній політичній, правовій та економічній культурі. Колективна 

суб'єктивність такої спільноти базується на громадянській ідентичності, а 

державність є способом легітимізації даного суб'єкта в колі інших [39].  

Л. Кнефелкамп виділяє чотири сутнісні характеристики, котрі 

притаманні громадянській ідентичності: 

1. Громадянська ідентичність формується виключно у результаті 

взаємодії з іншими громадянами, в контексті участі в різних політичних, 

соціальних, економічних структурах. Таким чином, її формування в 

ізольованому середовищі не можливе.   

2. Громадянська ідентичність тісно пов’язана з етично-моральним та 

інтелектуальним розвитком особистості, однак ці категорії не є тотожними.  

3. Громадянська ідентичність – це холістичне утворення. Вона 

потребує здатності одночасно і до критичного мислення, і до емпатії, 

спонукаючи громадянина ідентифікувати себе з іншими громадянами, які 

можуть мати багато відмінностей між собою. 

4. Громадянська ідентичність передбачає активну рефлексію, участь в 

обговореннях, що стосуються найкращого шляху для розвитку суспільства 

і держави [180].  
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Таким чином, крізь призму характеристик Л. Кнефелкампа слід 

закцентувати увагу на цілісності, толерантності та необхідності соціально-

комунікативного підґрунтя для становлення громадянської ідентичності. 

Однак, питання необхідності достатнього інтелектуального та морально-

етичного рівня викликає багато запитань. Чи справді людина з низьким 

інтелектом або не належною морально-етичною поведінкою не може мати 

сформовану громадянську ідентичність? З одного боку, незнання своїх 

конституційних прав та обов’язків, історії, значення державної символіки, 

правил та норм поведінки у певному суспільстві не означає відсутність 

громадянської ідентичності. Ба більше, обходячись без таких знань людина 

може повноцінно відчувати себе громадянином своєї держави. На нашу 

думку, це лише говорить про якість та характер самої громадянської 

ідентичності. Тобто, яка держава та громада, така і громадянська 

ідентичність. Однак, аж ніяк не її відсутність. З іншого боку, низький рівень 

інтелекту та морально-етичних принципів свідчить про звужену, обмежену 

свідомість, що сковує світоглядні межі громадянина, а отже і відповідний 

аксіологічний, ціннісний вибір і, як наслідок, вибір поведінкових моделей у 

суспільстві [68, 180].  

В. Кречетова виокремлює шість характеристик громадянської 

ідентичності: 

1. Глибоке розуміння сутності політичного процесу і значення 

демократичних процедур. 

2. Лояльність особистості по відношенню до держави. 

3. Усвідомлення не лише своїх особистих інтересів, але і потреб 

суспільства в цілому. 

4. Відповідальне ставлення до участі у суспільному житті. 

5. Здатність критично оцінювати поведінку людей. 

6. Брати активну участь як у створенні законів, так і в їх дотриманні 

[71]. 
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Існує кілька підходів до формулювання основних компонентів 

громадянської ідентичності. Згідно з першим підходом (Р. Шикова, 

М. Юшин та ін.), який лежить у більш політологічній площині, до 

структури громадянської ідентичності входять [162]:   

1. Державна ідентичність – співвіднесення себе з певною державою, 

сприйняття своїх конституційних прав і обов'язків;  

2. Патріотизм – наповнення державної ідентичності ціннісним 

змістом; 

3. Громадянськість – якості громадянина, що характеризують його як 

активного члена держави, не лише як носія прав і обов'язків, а й як 

суб’єкта, який реально бере участь у житті держави [162]. 

 Системотвірним елементом в даній структурі громадянської 

ідентичності особистості є толерантність як найважливіший світоглядний 

принцип морального спрямування, необхідний для гармонізації відносин у 

системі «Я» – «Інший [162, 163, 180]. 

З позиції другого підходу поняття «громадянська ідентичність» 

включає в себе три основні компоненти: когнітивний – знання про 

приналежність до даної соціальної спільноти, ціннісний – визначений 

позитивний або негативний вектор ставлення до факту належності та 

емоційний, що виникає в результаті дії двох перших та визначається як 

прийняття або неприйняття громадянської спільності як групи членства 

[36].  

Однак як у першому так і в другому підході до структури 

громадянської ідентичності, відсутній поведінковий компонент. Якщо 

перший підхід більше реалізується в політологічних науках, то другий 

характерний для соціологічних концепцій, для яких найбільш важливими є 

когнітивні і ціннісні показники. 
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З позиції іншого, більш відомого у психологічних наукових колах 

підходу до розгляду структури громадянської ідентичності виділяють 

наступні її компоненти: 

1. Когнітивний – знання про належність до даної соціальної 

спільноти; 

2. Ціннісний – прийняття або неприйняття громадянської спільності 

як групи членства;  

3. Емоційний – наявність позитивного, негативного чи амбівалентного 

ставлення до факту належності; 

4. Поведінковий – реалізація своїх уявлень про належність до даної 

спільноти в соціально значущих діях [17]. 

Знання про приналежність до громадянської спільності передбачає 

наявність уявлень (не завжди повних, адекватних і несуперечливих) про 

ознаки ідентифікації, принципи і засади даного об'єднання (територіальні, 

культурні, політичні тощо), про громадянство і характер взаємин 

громадянина і держави та громадян між собою. До них відноситься образ 

держави, що займає ту чи іншу територію, визначає характер соціальних 

взаємовідносин, систему цінностей, а також народ (або народи), що населяє 

певну територію, зі своєю культурою, мовою і традиціями [17].  

Звісно, щодо когнітивного компоненту можна було б стверджувати, 

що він є не обов’язковим, оскільки не кожен громадянин володіє 

необхідними знаннями про свою державу і суспільство в якому він живе. 

Однак ключовим моментом, на нашу думку, є не стільки якість та 

адекватність таких знань, як обов’язкова їх присутність. Навіть якщо 

громадянин не цікавиться політичним життям країни, він все одно 

перебуває у суспільстві, комунікує із іншими громадянами та державою 

через її владні представництва, і тому, так чи інакше володіє певними 

когніціями з приводу держави і суспільства в якому живе.  
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Наявність або відсутність для людини особистісного сенсу цих 

елементів, їх значущість і включеність в систему цінностей відображає 

ціннісний компонент [17]. На думку Л. Снігур, базовим елементом 

становлення громадянськості є цінності, які виступають критеріальною 

основою для громадянської свідомості та самосвідомості особистості [131]. 

Ціннісний і емоційний компоненти громадянської ідентичності 

можуть переважати і здійснювати істотний вплив на зміст когнітивного 

компоненту [17].  

Ступінь співвіднесення особистісно-значущих цінностей з 

громадянськими (у життєвих виборах особистості, прагненні домогтися 

успіхів у навчальній чи професійній діяльності): а) особа узгоджує 

особистісно значущі цінності з громадянськими, віддає перевагу 

громадянським цінностям; б) складно співвідносить особистісно-значущі 

цінності з громадянськими; в) співвідносячи особистісно значущі цінності з 

громадянськими, враховує останні тільки за сприятливих умов. 

Деструктивні тенденції: особистісно-значущі цінності входять у 

суперечність із громадянськими [46]. 

Найважливішими складовими емоційного компоненту громадянської 

ідентичності є почуття гордості чи сорому, викликані громадянською 

спільністю і приналежністю до неї. Гордість за свою країну є 

найважливіший індикатор ставлення до громадянської приналежності як до 

цінності. Таким чином, становлення громадянської ідентичності фіксується 

не лише фактом усвідомлення громадянської приналежності, але й 

більшою мірою тим відношенням, яке до неї виявлено, і ціннісним 

прийняттям даного факту як значущого в житті людини. Базовим 

ідентифікуючим механізмом є патріотизм як почуття прихильності до 

спільноти, визнання її значущою цінністю [36].  

І зрештою, поведінковий компонент, який нині набуває особливого 

змісту, оскільки у сучасному суспільстві вчинки громадянина мають куди 
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більше значення для позиціонування та демонстрації громадянської 

ідентичності. Не достатньо лише стверджувати, декларувати про її 

наявність і характер. Цей факт пояснюється зростанням критичності та 

недовіри громадянської спільноти до слів, лозунгів, закликів та 

маркуванням відповідною символікою. Саме тому, в сучасному 

українському суспільстві часто зустрічаються такі конструкти як 

«вишиватники», «диванна сотня», «шароварщина» та ін. Поява таких 

понять, підкреслює гостру необхідність у діях та вчинках, для демонстрації 

власної громадянської позиції та прояву громадянської поведінки. 

Поведінковий компонент підживлюється попередніми інформаційно, 

смислотворчо, емоційно та ціннісно [17, 37]. 

У психологічній науці питання моделі громадянської ідентичності не 

є вивченим, у розглянутій літературі рідко зустрічаються згадки про певні 

моделі порівневого становлення громадянської ідентичності.  

Н. Безгіна пропонує дворівневу модель розвитку громадянської 

ідентичності побудованої на основі принципу моделювання структури 

етносамосвідомості В. Хотинець [17, 152].  

Таким чином, дослідниця виділяє: 

1) Рівень уявлення про свою громадянськість», тобто усвідомлення 

індивідом особливостей громадянської культури в багатьох її вимірах, в 

тому числі як частини культури, а також усвідомлення психологічних 

особливостей громадян, які проживають на території даної країни. 

Особистість визначає властивості за якими може віднести себе до категорії 

«Громадянин», формує загальне уявлення та список якостей. Згідно з 

теорією Г. Дилигенського, можна співвіднести цей рівень з типологічним 

рівнем існування макрогрупи як соціально-психологічної єдності, на якому 

члени групи визначають перелік ознак, що дозволяють відрізняти їх 

громадянську групу від інших груп. Члени однієї громадянської групи 

включають в цей перелік правові ознаки  – знання прав, свобод, обов'язків, 
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які прийняті в цьому суспільстві. На основі виділених ознак відбувається 

ототожнення індивіда з групою, або пошук іншої групи, яка підходить 

краще. 

2) «Рівень власне громадянської ідентифікації». В результаті 

проходження першого рівня формується громадянська ідентичність, тобто 

усвідомлення тотожності своїх прав і свобод з правами, даними 

співвітчизникам, спільність ставлення до прав, ідеалів, цінностей і 

переконань, усвідомлення суб'єктом своїх суспільно-психологічних 

особливостей, морально-нормативна оцінка правової і не правової 

поведінки співвітчизників. Нормативна оцінка – це емоційне ставлення до 

компонентів системи, що виникає на різних етапах становлення 

громадянської ідентичності. Можемо припустити, що цей чинник проявить 

себе в емоційній оцінці певної групи на першому рівні (позитивні або 

негативні емоції) та емоційного маркування своєї приналежності на 

другому (гордість, приниженість, почуття гідності і т.д.).  

Такий порівневий погляд на розвиток громадянської ідентичності 

може дати поштовх для подальшого дослідження даного питання у 

віковому розрізі [17]. 

Про сформовану громадянську ідентичність доцільно говорити коли 

особистістю не тільки усвідомлюється її приналежність до держави, 

громадянином якої вона є за своїм статусом, приналежність до спільноти 

співгромадян, пов’язаних між собою, перш за все, економічними та 

політичними зв’язками, але й коли набувають ціннісної значущості всі 

атрибути державності, а спільна з іншими співгромадянами «територія 

проживання», сприймається як Батьківщина.  

Як продемонстрував у своїх дослідженнях К. Крилов, повноцінна 

громадянська ідентичність особистості передбачає збіг трьох провідних 

чинників: 
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 «Я-чинник» (людина сама вважає себе частиною цієї спільноти, 

демонструючи свою приналежність); 

 «Ми-чинник» (співтовариство вважає дану особу своїм членом і 

демонструє це); 

 «Вони-чинник» («треті особи» визнають членство людини в цій 

спільноті, його приналежність до культурних зразків спільноти) [72].  

Відповідно, про несформовану або спотворену громадянську 

ідентичність, на думку К. Крилова, слід говорити, у випадку відсутності 

хоча б одного чинника. 

Очевидно, що громадянська ідентичність тієї чи іншої людини буде 

вважатися повноцінною, якщо: 

 Сама людина вважає себе громадянином. Вона використовує цю 

характеристику не для самопрезентації, а як орієнтир в повсякденному 

житті. При цьому, конкретний зміст цієї характеристики в кожному 

окремому випадку буде різним і, як правило, виходить далеко за рамки 

простого визначення «мешканець держави»; 

 Спільнота, починаючи з груп членства і закінчуючи таким 

узагальненим суб'єктом як народ, визначають дану людину як 

громадянина. Для маленької дитини принципово важливо, щоб її сім'я 

вважала, а скоріше – називала її громадянином. Підлітки і старшокласники 

керуються думкою референтних груп і значущих інших. Ознакою 

«дорослої» громадянської ідентичності можна вважати орієнтацію на 

громадянське суспільство як узагальненого суб'єкта, що виражається в 

значущості приналежності «Ми-громадяни»; 

 Інші особи, узагальнені «Вони» (інші, чужі, опоненти) визначають 

людину як громадянина [72].  

Беручи на озброєння дану концепцію слід зазначити, що на нашу 

думку, ключовим маркером сформованої громадянської ідентичності є 

усвідомлення приналежності до держави і громадянського суспільства та 
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надання їй ціннісного значення. Без даного компоненту громадянська 

ідентичність не може відбутись. Втім визнання з позиції «Ми-чинника» та 

«Вони-чинника» є важливими, однак не обов’язковими. Вони лише 

гармонізують громадянську ідентичність та надають їй повноцінності, 

однак не виключають її, у випадку відсутності таких компонентів. Тобто 

для громадянина першочерговим є власне усвідомлення та цінність, а 

сприйняття та визнання іншими відіграє другорядну роль.   

Теоретично ми виділяємо кілька основних позицій, що 

характеризують ступінь інтегрованості індивіда у політико-територіальне 

утворення, яке у сучасному суспільствознавстві визначають як політичну 

або ж громадянську націю. Ці позиції можуть варіюватись від повного 

неприйняття і дистанціювання (позиція «чужий у чужій державі») до 

глибокої прихильності до своєї держави, домінування патріотичних 

почуттів і настроїв. Між цими крайніми позиціями знаходиться позиція 

лояльного ставлення до своєї держави. Мова йде про установку або 

поведінку, яка полягає у дотриманні існуючих правил, норм, розпоряджень, 

а також у виконанні своїх обов’язків стосовно інших, навіть за незгоди з 

ними. Перелічені позиції: «дистанціювання ↔ лояльність ↔ 

продержавницька налаштованість» утворюють шкалу, яка, виходячи з даної 

концепції (за О. Криловим), може бути застосована при вимірюванні рівня 

громадянської ідентичності [72]. 

Таким чином, функціонально громадянська ідентичність є 

закономірним та невід’ємним атрибутом гармонізації та соціалізації 

індивіда в процесі особистісного розвитку, а також найважливішим 

конституюючим елементом громадянської спільноти. Вона є основою 

групової самосвідомості, що створює з сукупності індивідів колективного 

суб'єкта. Громадянська ідентичність інтегрує населення країни і є 

запорукою стабільності розвитку держави.  
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1.2. Типологізація громадянської ідентичності особистості 

 

Особливістю соціальної та політичної соціалізації в період молодості 

є досягнення зрілості, яка пов’язана з формуванням свідомості 

громадянина та набуття статусу суб’єкта політичних відносин [69].  

Л. Снігур відмічає, що період юності є початковим етапом активної і 

свідомої участі молодої людини у суспільному житті. Вона починає 

поділяти соціальні норми уже як громадянина та намагається знайти і 

усвідомити власне місце поряд із іншими членами громадянської 

спільноти. Все вищезазначене свідчить про формування новоутворення, яке 

характерне для цього вікового періоду – самореалізація особистості як 

громадянина держави. Самовдосконалення особистості на цьому віковому 

етапі здійснюється через навчання і виховання [131]. На нашу думку, це 

зумовлено тим, що у юнацькому віці провідною діяльністю є навчальна 

діяльність, а виховання впливає на дитину через безпосередню взаємодію з 

батьками, чи особами, що їх заміняють, педагогічний колектив школи 

тощо. Однак, із закінченням юнацького віку громадянська ідентичність 

особистості не залишається статичною, вона продовжує трансформуватися. 

І вже в період молодості самовдосконалення особистості відбувається через 

навчання, а виховання відходить на другий план, оскільки, в цей період 

повинна відбутися повна сепарація від батьківської сім’ї, і вагомий вплив 

на особистість можуть здійснювати значущі особи з найближчого 

соціального оточення, лідери думок тощо. 

В основі даного процесу лежить попередній соціальний розвиток 

особистості. На першій стадії політичної соціалізації (4-12 років) дитина 

некритично засвоює соціально-політичний досвід (цінності, норми, 

орієнтації та ін.). Відсутність сформованих політичних уявлень про 

політичні об’єкти, переважно емоційне ставлення до них обумовлюють 

неусвідомленість процесу засвоєння знань і переконань, які особистість 
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розпочинає активно підтримувати та переосмислювати на другій стадії 

політичної соціалізації (12-18 років). В даний період вона поступово 

формує свідоме ставлення до політики, приймає певну політичну позицію, 

набуває здатності активно включатись в суспільно-політичні  процеси. На 

третій стадії політичної соціалізації, яка охоплює всі наступні періоди 

життя особистості, її зміст залежить не стільки від вікових змін, скільки від 

практичного освоєння соціально-політичного досвіду внаслідок активного 

включення до суспільно-політичних процесів [69, 70]. 

Процес входження особистості в доросле життя має певні 

закономірності та супроводжується психологічними механізмами. Як 

зазначає Л. Анциферова, психологічні механізми вікових змін, у цьому 

випадку, проявляються через дію функціональних засобів перетворення 

особистості. В результаті цього відбуваються зміни у бік зниження чи 

підвищення організованості особистісної системи, з’являються 

новоутворення характерні для цього вікового періоду, а також, сам режим 

функціонування деформується. Такого роду трансформації можливі та 

часто проявляються, коли людина в силу певних обставин потрапляє в нове 

середовище, раніше не знайоме для неї та потребує тривалої адаптації до 

нього [119, 122]. 

В даний час громадянська ідентичність справедливо розглядається 

науковцями, першою чергою, як чинник консолідації навколо інтересів 

держави, тому ступінь її вкоріненості в свідомості і поведінці громадян 

виступає як запорука політичної та духовної консолідації, а також 

модернізації суспільства і держави. Даний факт пояснює, чому важливо 

сприяти вирішенню проблеми розвитку громадянської ідентичності, в тому 

числі у найбільш освіченої частини молоді – студентства, виявляти 

ефективні технології формування громадянської ідентичності в освітньому 

просторі [95]. 
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Оскільки утвердження української державності ще триває, не дивно, 

що громадянська ідентичність населення також переживає своє поступове 

становлення. Це означає наявність великої кількості різновидів та варіантів 

громадянської ідентичності як українських громадян вцілому, так і серед 

української молоді зокрема.  

Слід припустити існування, крім української громадянської 

ідентичності ще певних різновидів громадянської ідентичності у населення 

України [96].  

Н. Паніна при вивченні громадянської ідентичності населення 

України класифікує її за такими критеріями [96]: регіоналісти – ті, хто 

відчуває себе мешканцем району, міста, села; громадяни – ті, хто 

відчувають себе громадянами України; націоналісти – представники свого 

етносу, нації; ностальгісти – громадяни колишнього СРСР;  космополісти – 

громадяни Європи, світу [96].  

Н. Хазратова виділяє п’ять типів громадянської ідентичності: 

українська, радянська, російська, європейська (цивілізаційна), 

космополітична та невизначена [147]. 

Наявність радянської громадянської ідентичності (принаймні в її 

рудиментарних формах) слід визнати природнім і закономірним, оскільки 

самостійне існування української держави уже як понад двадцять років 

зовсім не означає реальний відхід від політичного світосприйняття, 

стереотипів та міфів минулого. Ба більше, радянську громадянську 

ідентичність підживлює саме ностальгія за минулим, котра притаманна 

громадянам, які виховувалися в дусі відповідної ідеології, тобто людям 

зрілого та похилого віку. Виходячи з цього, слід припустити, що даний вид 

громадянської ідентичності зберігається у певної частини громадян у 

латентному вигляді [147].  

Втім, все ж таки, можна стверджувати, що такий вид громадянської 

ідентичності відсутній у молоді. Оскільки вже виросло покоління, яке не 
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знає що таке Радянський союз. А сама радянська ідентичність поступово, 

але неминуче відходить у минуле і цей процес зумовлений простою 

відсутністю тієї держави, ідентичність якої у декого зберігається досі. 

Попри таку ситуацію, стара радянська ідентичність нині 

«поглинається» новою російською громадянською ідентичністю, яка є 

природно вбудованою в неї. Однак така «нова» громадянська ідентичність 

у сучасній формі є більш привабливою для молоді. Адже попри 

успадкований радянський зміст, вона є цивілізаційно близькою для 

українських громадян. До того ж систематично підсилюється постійною 

недовірою до української влади [147, 148]. 

Стан пошуків у сфері громадянськості приводить багатьох людей до 

надання переваги цивілізаційній (європейській) ідентичності. У багатьох 

випадках ця європейська ідентичність заперечує українську громадянську і 

національну ідентичність. Така ситуація виникає, коли у суб’єкта згаданого 

цивілізаційного вибору переважають не «буттєві», а «дефіцитарні» 

потреби. Тобто входження до європейської цивілізації не на основі власної 

самодостатності, а на основі громадянської безпорадності. У такому 

випадку здійснюється пошук громадянської ідентичності однієї з успішних, 

розвинутих держав. Українська молодь, керуючись такими 

«дефіцитарними потребами», намагається поринути у ціннісно-смисловий 

світ більш розвинутих (європейських) держав через мову, культуру, 

розвиток новітніх технологій та моду тих країн, на які вона орієнтується 

[147, 148]. 

Серед інших різновидів громадянської ідентичності українців слід 

припустити і наявність космополітичної та невизначеної громадянської 

ідентичності. Ці два різновиди ідентичності варто розглянути у порівнянні. 

Космополітична ідентичність полягає у відмові від фіксованої 

включеності до громадянської спільноти однієї держави, відкидає її 

аксіологічний простір; космополітична цінність – свобода, яка втілюється у 
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можливості жити у різних країнах, бути полікультурною особистістю. Вона 

жодним чином не заперечує ідентичність територіальну, тому чимало 

космополітів говорять про наявність у них виражених патріотичних 

почуттів, що абсолютно не змушує їх жити на Батьківщині. Громадянська 

ідентичність, яка передбачає емоційну і смислову прив’язаність до 

конкретної держави, навпаки, ґрунтується на ідеї цінності держави як такої, 

своєї держави зокрема [147]. 

Якщо космополітична ідентичність найчастіше реалізується 

фінансово незалежними людьми, то невизначена – навпаки, людьми 

незаможними. Оскільки незаможність та дефіцит матеріального 

забезпечення обмежує громадянську свідомість створює напруження та 

направляє людину, першою чергою, на задоволення базових матеріальних 

потреб. Тобто, «порожній холодильник перемагає телевізор», і для таких 

людей громадянські цінності, ідеали та громадянська активність є 

малозначущими і вторинними. Саме тому незаможні громадяни схильні 

«обирати» невизначену громадянську ідентичність [147].   

Невизначена громадянська ідентичність є більш поширеною та 

слугує формою недовіри до держави і протесту щодо ошуканства з її боку. 

Тому дистанціювання, відчуження від держави призводить до специфічної 

позиції, коли етнічна і територіальна ідентичності домінують, тоді як 

громадянська займає зовсім незначне становище в ієрархії ідентичностей 

[132]. 

У питанні співвідношення сформованості та визначеності 

громадянської ідентичності слід звернути увагу на ключові особливості 

цих понять. 

Варто зазначити, що сформованість відповідає на питання про її 

наявність чи відсутність у системі цінностей громадянина, а питання 

визначеності свідчить про те, яка вона.  
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Невизначена громадянська ідентичність слугує формою недовіри до 

держави, яку громадяни у переважній більшості сприймє, першою чергою, 

в образі влади. Втім визначальний вплив щодо розподілу на типи 

громадянської ідентичності слугувала ціннісно-смислова складова та її 

рівні, такі як самоставлення, ціннісно-мотиваційний та мотиваційно-

смисловий, сутність яких буде описана далі [146]. Таким чином 

теоретично, на основі ціннісно-смислового критерію (сформованості та 

визначеності) ми можемо додатково припустити про існування наступних 

типів громадянської ідентичності в Україні: 

1. Підданська – громадянином приймається будь-яка державна 

політика. Прослідковується конформне тяжіння до суспільних тенденцій, 

громадянин йде за думкою більшості, оскільки не наділяє себе суб’єктним 

статусом, а вбачає лише свою мізерність та незначущість як громадянина. 

В основі лежить комплекс меншовартості. 

 2. Нігілістична (протестна) – громадянин не приймає жодної 

державної політики, більше того, не вважає державу і все державницьке 

своєю цінністю, оскільки головною цінністю і першочерговою потребою 

для себе вбачає матеріальне забезпечення. Саме тому значущість 

державницького, громадянського чи суспільного порядку не існує в її 

системі цінностей.  

3. Байдужа – індиферентне ставлення громадянина до держави, яке 

пов’язане із зневірою у спроможності власної самореалізацій в межах 

організаційного простору даної держави. Абстрагування від держави, 

громадянського суспільства і відповідно своїх прав та обов’язків як 

громадянина.  

Якщо сформованість громадянської ідентичності передбачає 

ототожнення громадянина із державою, то специфічність ставлення до 

держави може призводити до визначеності/невизначеності його 

громадянської ідентичності. 
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Отже, завдяки даному теоретичному аналізу різновидів 

громадянської ідентичності в Україні, ми можемо констатувати наявність 

усіх зазначених видів в української молоді, за виключенням радянської 

ідентичності, оскільки сучасна молодь, це люди котрі не знають, що таке 

жити у Радянському Союзі, і можуть мати уявлення про СРСР лише із 

книжок та розповідей старших осіб [147].  

До того ж важливою характеристикою громадянської ідентичності 

української молоді є відсутність страху покарання з боку влади. Молодь не 

боїться відкрито висловлювати свою думку та відстоювати її, скаржитись 

та критикувати владу. Нинішня генерація почуває себе вільнішою і 

сміливішою ніж більш доросле покоління. І паростки такого явища беруть 

свій початок, на нашу думку, із дисидентства та революції на граніті 1990 

року, а суттєвим новітнім трампліном стала «Помаранчева революція» 

2004 року та «Революція гідності» 2014 року. Більше того, сучасна 

українська молодь не чекає, поки влада зробить її життя кращим, а сама 

бере ініціативу у свої руки, вона працює із данностями. Прогалини і 

«недопрацювання влади» у сферах освіти, культури, соціальної роботи, 

екології та ін., ніби ігноруються українською молоддю і все більше 

береться ініціатива у свої руки.  

Це, на нашу думку, пов’язано із найбільшою дефіцитарністю в 

Україні – «дефіцитом довіри до влади», котра звісно продовжує існувати та 

нести у собі деструкцію. Але, разом із тим дає можливість усвідомити 

важливість активності і ролі кожного громадянина у житті та 

функціонуванні суспільства і держави. Безперечно, на загальнодержавному 

рівні це виглядає не значущо, однак така тенденція прослідковується, 

невпинно зростає та проявляється у вигляді благодійних проектів, 

культурно-мистецьких заходів, медіа та освітніх проектів тощо. Головними 

чинниками таких тенденцій є глобалізація суспільства, розвиток новітніх 
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інтернет-технологій та бачення можливостей для власного самодостатнього 

розвитку.  

Разом з тим, окрім зростання тенденцій до визначення проактивної та 

проукраїнської громадянської ідентичності української молоді, яка набуває 

нового модного та гостро необхідного для держави віяння, серед широкого 

загалу, на нашу думку, переважає невизначена громадянська ідентичність. 

При чому ця невизначеність може набувати особливих якостей і 

проявлятись як у вигляді звичайної байдужості до подій у державі та в 

українському суспільстві, так і у вигляді принципового відторгнення і 

відсторонення від суспільно-політичних та громадянських справ. Слід 

припустити, що такий стан речей має мультикомплексну детермінанту, 

починаючи, у широкому розумінні, від глобалістичних та наддержавних 

тенденцій, які панують зокрема і в українському суспільстві нової 

генерації, закінчуючи внутрішньодержавними, давніми проблемами, на 

кшталт, політичного популізму та маніпуляції і, як наслідок, архаїчної 

недовіри до влади. Разом з тим, з позиції інструментального підходу, 

корінь проблеми, криється у становленні громадянської ідентичності. 

Оскільки, на особистість в ході її онтогенетичного розвитку можуть 

здійснювати вплив різного роду побічні змінні, як раціонального, так і 

ірраціонального характеру, впливаючи на її світоглядне ірраціональне 

сприйняття суспільно-політичної ситуації та ціннісного ставлення до неї. 

Саме цим можна пояснити те, що громадянин, досить часто, обирає 

стратегію відстороненості від суспільно-політичного життя в державі, 

заперечуючи власну значущість та можливості у вирішенні нагальних 

громадянських проблем. 

Перелічені аспекти підтверджують важливість психологічної робити 

в напрямку становлення та формування української громадянської 

ідентичності. Оскільки на сьогоднішній день особливо гостро проявляється 

необхідність розвитку та укорінення ідей, які б сприяли об’єднанню 
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громадян країни. В іншому випадку розвиток громадянської ідентичності 

буде рухатись у бік цивілізаційної, космополітичної чи невизначеної.  

Тому такий розвиток потрібно підтримувати та направляти у 

відповідному корисному та важливому для держави напрямі, для 

виховання нової свідомої, не байдужої та відповідальної генерації 

українського громадянського суспільства. 

Процес становлення громадянської ідентичності молоді є ключовим 

завданням освіти в сучасних умовах розвитку, оскільки воно сприяє 

інтегруванню молоді в суспільну і політичну сферу життя та формує 

громадянську відповідальність [131, 132]. 

Ідентичність формується в ході індивідуального розвитку і 

розглядається як результат психологічних процесів соціалізації, 

ідентифікації, особистісної інтеграції тощо. Остаточно ідентичність 

формується до кінця вікового періоду молодості, до цього часу 

самоідентифікація характеризується як динамічна, така що змінюється в 

результаті набуття індивідом нового досвіду через засвоєння 

соціокультурних зразків, цінностей, норм, різної рольової поведінки у 

взаємодіях з іншими людьми. Втім цей факт не виключає подальших 

трансформаційних процесів щодо громадянської ідентичності особистості 

протягом усього її життя [111, 112, 113, 114].  

 

1.3. Психологічні умови формування громадянської ідентичності 

особистості 

 

Під умовою (або ж чинником) ми будемо розуміти, слідом за 

А. Ребером, дещо, що має певний причинний вплив на явище, у даному 

випадку – на громадянську ідентичність [75]. Психологічні чинники 

знаменують вплив явищ суспільного характеру на психіку людини, 
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детермінуючи відповідним чином її когнітивні, ціннісні, світоглядні, 

емоційні та поведінкові прояви.  

Говорячи про процеси формування і становлення громадянської 

ідентичності, слід визначити сутнісні характеристики та ключову 

відмінність між даними процесами. 

Процес формування, на думку Т. Дуткевич, містить стихійну 

компоненту (тобто зміни під впливом некерованих, випадкових чинників, 

наприклад, неформальних підліткових об'єднань, реклами, моди, музики 

тощо, що можуть мати непередбачувані наслідки дії та характер впливу) і 

цілеспрямований процес змін особистості або ж її окремих сторін і якостей 

внаслідок спеціально організованих впливів [53]. 

Поняття «становлення» варто розглядати як процес набуття нових 

ознак та форм психіки у процесі розвитку людини. Можна говорити, 

наприклад, про становлення характеру, мислення тощо, тобто це поняття 

доцільно застосовувати тоді, коли йдеться про розвиток окремої сторони чи 

риси особистості [53, 119].  

Таким чином, під формуванням ми будемо розуміти 

цілеспрямований, зумисний процес змін, що стає можливим виключно в 

результаті створених штучних умов, котрі призводять до трансформації 

громадянської ідентичності особистості. Поряд з цим, становлення це 

природній процес, який триває протягом всього життя особистості та 

впливає на неї. Природність процесу означає, що на людину впливають 

цінності, котрі детермінують і диктують подальше відношення до держави 

і до статусу свого громадянства у даній державі. У випадку, якщо змалку 

дитина не відчуває своєї цінності для держави, то цей факт неодмінно 

впливає і на процес формування образу держави у її свідомості і, як 

наслідок, ставлення людини до держави та її організаційного простору. 

Внаслідок цього вже у дорослого громадянина формується або позитивне 

ставлення до держави («вона моя»), або позиція відторгнення усього 
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державницького та не бажання брати участі у суспільно-політичному житті 

держави («байдужий громадянин»), або бажання покинути таку державу та 

переїхати до іншої («потенційний емігрант»). 

Тому сам процес формування громадянської ідентичності української 

молоді доцільно здійснювати передусім у двох напрямках – підвищення 

зрілості (визначеності і несуперечливості) та позитивності (позитивної 

забарвленості переживання української громадянської ідентичності). 

З позиції формування громадянської ідентичності, варто зазначити, 

що сам процес формування може дати як позитивний прямий результат 

(людина відчуватиме себе громадянином і цінною впливовою частиною 

громадянського суспільства), так і негативний (побічний), зворотній 

результат (людина усвідомить свою дріб’язковість у системі 

державотворення і знецінюватиме себе як громадянина). Саме тому, на 

нашу думку, доцільним є зосередження уваги на вивченні того, яким чином 

відбувається становлення (природній процес) громадянської ідентичності, а 

вже потім здійснювати екологічний вплив на особистість громадянина, для 

проведення подальшої корекції його громадянської ідентичності [56, 60, 

61]. 

В нинішніх умовах процес формування громадянської ідентичності 

має свої обмеження, оскільки у сучасному суспільстві ми не маємо змоги 

впливати та формувати без відповідних на те можливостей, повноважень і 

за відсутності певних важелів впливу. В той час як, наприклад, у 

Радянському союзі, сама система побудови суспільства та взаємовідносин 

із державою надавали цілий спектр можливостей для формувальних 

впливів на особистість громадянина [59].  

На нашу думку, даним процесом мають займатися фахівці в галузі 

загальної, соціальної та політичної психології, оскільки здійснювати 

формувальний вплив, слід, першою чергою, через використання 

психологічних методів та механізмів. Таку позицію можна пояснити тим, 
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що у сучасному суспільстві не є ефективними раціоналізація, переконання, 

заклики та моралізаторство, оскільки осмислення громадянської 

ідентичності особистості лежить не лише у свідомій, раціональній 

площині, але і часто має неусвідомлений характер. Вочевидь, не достатньо 

у людини запитати чи має вона громадянську ідентичність і яка вона, адже 

людина може сама не усвідомлювати її наявність чи суперечливість. До 

того ж, у випадку формувального впливу часто може траплятись реакція 

заперечення чи нігілізму, котрі стають викликом саме у коректній і фаховій 

роботі психолога.   

Згідно базових положень системного підходу, За Б. Ломовим, психіку 

особистості слід вивчати в кількох аспектах: перший – встановлення 

взаємозв’язків явища, що досліджується з явищами того ж порядку; другий 

– визначає сукупність психічних явищ як систему; третій – фіксує психічне 

явище в його відношенні до систем вищого рівня; четвертий – розкриває 

психічне явище як рух мікросистем. Таким чином, психічне явище 

вивчається: 1) як відносно самостійна одиниця; 2) як елемент 

макросистеми, що обумовлює умови розвитку і функціонування цього 

явища; 3) як інтеграція усього переліку мікросистем, з яких складається це 

явище [76].  

В контексті полісистемності буття особистості та її психіки Б. Ломов 

у своїй теорії акцентує увагу на тому, що особистість розвивається на 

перетині багатьох систем, кожна з яких стає базисом для формування її 

властивостей [76]. Такий принцип знаходить своє підтвердженні і в теоріях 

Б. Ананьєва, А. Ковальова, С. Рубінштейна, котрі засвідчують, що у 

процесі руху індивіда в системі суспільних відносин відбувається 

перетворення психічних процесів у психічні властивості його особистості 

[7].  

Розвиток особистості забезпечується двома процесами. З одного 

боку, особистість все більш повно включається в систему суспільних 
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відносин, завдяки такому процесу вона опановує суспільний досвід 

(соціалізація), з іншого – вона стає все більш самостійною 

(індивідуалізація) [77].  

Так, з позиції суспільства як соціальної системи, місце яке займає 

особистість в цій системі визначає особливості її способу життя: 

діяльності, спілкування, поведінки. Відповідно, унікальність такої 

соціальної позиції визначає і унікальність самої особистості [76, 77]. 

Спираючись на системний підхід (Б. Ломов, С. Максименко, 

Т. Яблонська), основою якого є принцип системності, а також положення й 

принципи теорії соціальної ідентичності та соціальної самокатегоризації 

(Г. Таджфел, Дж. Тернер), концепцію складності соціальної ідентичності 

(С. Роккас, М. Брюер), громадянську ідентичність особистості розуміємо як 

складне багаторівневе системне утворення, що є результатом 

самокатегоризації, осмислення (надання сенсу-цінності) своєї 

приналежності до спільноти громадян (у ролі громадянина) та 

суб’єктивного ставлення (емоційного та поведінкового) особистості до 

свого членства [76, 78, 164, 190].  

Громадянська ідентичність особистості має розглядатися у 

відповідності з дотриманням ряду базових принципів:  

1) Принцип різноплановості – як система, яка має свої специфічні 

особливості ідентичності (мікроаналіз) і як частина макроструктури – 

соціальної ідентичності особистості (макроаналіз); 

2) Принцип багаторівневості – як багаторівнева система; 

3) Принцип ієрархічності – як ієрархічно організована система 

взаємопов’язаних елементів; 

4) Принцип розвитку – у динаміці її становлення і розвитку; 

5) Принцип детермінізму – детермінації становлення 

громадянської ідентичності особистості як психологічного явища [98]. 
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Враховуючи різноманітність джерел і рушійних сил розвитку 

людини, а також системний характер детермінації її психічних явищ та 

поведінки, слід засвідчити і про дію низки чинників на процес становлення 

громадянської ідентичності на макросоціальному, мікросоціальному та 

індивідуально-досвідному рівнях [57]. 

Окресливши основні рівні буття особистості, можна визначити базові 

сфери дії чинників, котрі впливають на громадянську ідентичність. 

На макросоціальному рівні (рівень великих груп) представленому 

суспільством вцілому та великими соціальними групами, на громадянина 

впливають макросоціальні чинники, оцінюючи які, людина виробляє 

ставлення до суспільства, держави і її політичної та організаційної системи, 

значущу роль на даному рівні відіграють особливості політичної культури 

суспільства, а також стан масової політичної свідомості [75].  

Особливості політичної культури суспільства, зумовлені типом 

політичного устрою держави. Вона включає сформовані протягом життя 

багатьох поколінь знання та уявлення про владу і політику, які визначають 

цінності, настанови, міфи та стереотипи, орієнтації, переконання, пов’язані 

з політичною системою. На рівні особистості, політична культура є 

результатом інтеріоризації елементів політичного досвіду суспільства в 

особистісні психологічні структури індивідуальної свідомості відповідно 

до активного конструювання індивідом власного внутрішнього світу [75]. 

На даному етапі слід зупинитися на специфічності та водночас 

проблемності української ідентичності, що корениться значною мірою у її 

пов'язаності з російською ідентичністю – історією, близькими соціальними, 

культурними, економічними та політичними зв'язками. Та найголовніше, у 

підміні моделі побудови взаємовідносин між державою і громадянським 

суспільством. Понад століття українське суспільство існувало під впливом 

чужорідних ідей, чужого дискурсу в межах авторитарної (російської) 
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моделі побудови громадянсько-державного устрою, і на сьогодні 

намагається трансформуватись у модель демократичну (європейську). 

Демократична модель взаємовідносин між державою і громадянином 

характеризується високим рівнем раціональності, тобто намаганням 

раціоналізувати усі аспекти суспільно-політичного життя, кооперативністю 

(заснована на суспільному договорі і створенні продуктивних кооперацій), 

та наявністю зворотнього зв’язку (державна влада дослухається до думки 

громади та враховує її у прийнятті відповідних рішень). Натомість, 

авторитарна модель (наприклад, Російська федерація) характеризується 

високим рівнем ірраціональності (сповнена політичних міфів та 

стереотипів, ґрунтується на ірраціональному дискурсі), пригніченням будь-

яких кооперацій (без дозволу влади) та суспільних домовленостей (імітація 

домовленостей і виставляння на показ), а також репресивним мисленням 

(розрив зворотного зв’язку між державною владою і суспільством, або 

пригнічення його джерела). Останній компонент є ознакою тоталітарної 

держави. Модель перехідного типу (наприклад, Україна) перебуває на 

півдорозі між авторитарною та демократичною, саме тому її варто назвати 

моделлю перехідного типу. Як і авторитарна модель, вона характеризується 

надзвичайно високим рівнем ірраціональності, тобто сповнена 

різноманітними політичними міфами та стереотипами, котрі розвінчуються 

та спростовуються, а подекуди і формуються нові. Такий процес 

пояснюється надмірною радикалізацією українського суспільства в 

постреволюційний і воєнний період.  

Модель перехідного типу характеризується також на даному етапі 

поодинокими, фрагментарними спалахами кооперативних дій, що 

знаходить своє відображення як у волонтерській діяльності (наприклад, 

забезпечення армії) так і у створенні так званих «мережевих спільнот». 

Останні, ще у революційні часи 2014 року продемонстрували свою 

мобілізаційну ефективність та продовжують діяти, впливаючи на владу 
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через кооперацію суспільної думки та втіленні її спершу через коментарі у 

соціальних мережах, а згодом у відповідний тиск на владу через створений 

ажіотаж довкола конкретних питань та запитів. Власне такий український 

варіант кооперацій і характеризує специфіку ситуативного зворотного 

зв’язку, який здійснюється лише через публічний тиск на владу та 

бурхливий протест чи підтримку. В протилежному випадку державна влада 

не чує (або робить вигляд, що не чує) суспільство. 

 

Рис.1.1. Авторська модель побудови взаємовідносин між 

державними органами влади і громадянським суспільством 

Однак, Алексіс де Токвіль у своїй праці «Демократія в Америці» дає 

нам зрозуміти, що такий варіант активності українського суспільства має 

право на існування, більше того є істинним проявом громадянської 

ідентичності. Спостереження за життям громад в американських штатах 

дозволили А. Токвілю зробити висновок, що завдяки самоврядуванню 

громади можна краще, ніж централізованою владою, реалізовувати вимогу 

дотримання прав громадян, їхньої безпеки і навіть розвитку [140].  

А. Токвіль зазначає, що громадянський статус особистості 

забезпечується лише її особистою небайдужістю і максимальною 

включеністю, реалізованою у самоврядуванні на рівні громад. 

Громадянська ідентичність у ситуації невиконання владою «суспільного 
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договору» і недотримання демократичних процедур народовладдя може 

набирати рис протестної. В цій ситуації провладний дискурс опиняється в 

опозиції до громадянської ідентичності, яка спонукає її носіїв брати на себе 

відповідальність за громаду, а не покладатися на владу. Недарма однією з 

принципових рис громадянського суспільства, на яку вказують сучасні 

західні дослідники, є «легалізація громадянської непокори, на противагу 

політичній сфері держави [140]. 

Формування громадянської ідентичності дозволить забезпечити 

єдність, цілісність та інтеграцію самосвідомості особистості як 

громадянина полікультурного суспільства на основі присвоєння системи 

загальнолюдських моральних уявлень, свободи його самовираження, на 

основі врахування різноманіття соціальних смислів, цінностей, установок 

та норм [131]. З урахуванням цього наука повинна вирішити проблему 

визначення технологій і чітких моделей формування нової ідентичності 

громадян України, першою чергою, що відносяться до груп молоді. 

Оскільки це завдання стратегічного значення для успішного майбутнього 

української державності. 

Важливим аспектом аналізу громадянської ідентичності також постає 

питання, чи можна стверджувати про наявність сформованої громадянської 

ідентичності тих людей, що не є громадянами певної держави і не 

проживають у ній. Хоча до певної міри це йде всупереч 

загальноприйнятому вживанню поняття «громадянська ідентичність». 

На нашу думку, особистість не має сформованої громадянської 

ідентичності по відношенню до відповідної держави, оскільки не перебуває 

в організаційно-правовому просторі цієї держави та не розділяє суспільні 

дискурси, котрі притаманні масовій свідомості у певній громадянській 

спільноті [34]. Однак, ґрунтуючись на роботах М. Винницького, варто 

зосередити науковий інтерес на питанні громадянської ідентичності 

діаспорних громадянських спільнот, оскільки це видається потужним 
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ресурсом на шляху до розвитку, як відповідального та активного 

громадянського суспільства, так і держави вцілому [33]. 

Підвищення загальнонаціональної консолідації населення можливе 

під впливом таких механізмів: послаблення негативної самоідентичності, 

розповсюдження на рівні буденної свідомості загальнонаціональних 

ідентичностей, дотримання гармонії та балансу між загальнонаціональною 

та регіональною ідентичністю, формування солідарності, що відповідає 

різним інститутам громадянського суспільства (І. Рассалова) [109]. На 

нашу думку, даний перелік механізмів варто доповнити, оскільки для 

підвищення згуртованості населення важливою є також толерантність 

особистості. 

Стан масової політичної свідомості визначає настрої та поведінку 

членів суспільства.  

Так, В. Васютинський, М. Гнатко, М. Слюсаревський, Н. Хазратова, 

вказують на амбівалентність масової політичної свідомості громадян 

України, яка виражається в бажанні соціальних змін і відсутності 

готовності їх здійснювати, у співіснуванні протилежних за змістом 

політико-ідеологічних цінностей: соціальних (рівність, справедливість, 

колективізм, співпраця, соціальний захист) та ліберальних (право на 

власність, приватна ініціатива, індивідуалізм, відкрита конкуренція), 

патріотичних (проукраїнських) й інтернаціоналістських (проросійських). 

Вказані особливості масової політичної свідомості призводять до втрати 

ідентифікаційних зв'язків із державою, до патерналістських очікувань щодо 

неї, до поширення уявлень про приховану ворожість держави щодо 

громадянина. Такі ознаки масової політичної свідомості цілком 

закономірно можуть позначитися на специфічності процесу становлення 

громадянської ідентичності [29,128,129,130,148]. 

На мікросоціальному рівні (рівень малих груп) громадянські та 

політичні цілі та цінності суспільства транслюються, здебільшого, через 
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малі групи, в яких особистість перебуває в повсякденному житті і взаємодіє 

з ними. В процесі такої взаємодії громадянин залучається до сфери 

громадянства і політики на буденному рівні, через первинні соціальні 

групи шляхом безпосереднього спілкування та взаємодії. Такі референтні 

групи, з якими взаємодіє громадянин стають базовими суспільними 

інститутами, які закладають основні смислові зерна у структуру 

громадянської ідентичності. До таких груп належить сім’я, групи друзів, 

приятелів, навчальні та трудові колективи, дитячі і молодіжні організації. 

Традиційні теорії політичної соціалізації називають їх агентами соціалізації 

[75]. 

Психологічною основою соціалізації людини як громадянина є сім’я. 

Саме вона є осередком успадкування знання, традицій, цінностей, 

моральних норм, особливостей взаємовідносин. Саме в сім’ї людина 

отримує найперші знання про сферу громадянства, набуває досвіду 

активної участі або ухиляння від участі в процесах, котрі стосуються ролі 

громадянина. Сім’я є першим і базисним середовищем розвитку свідомості 

і самосвідомості громадянина, в якій головною метою має бути загальне 

спрямування розвитку людської особистості в її духовно-діяльнісній 

активності, співвіднесеній з розвитком суспільства. Особливості та 

характер становлення громадянської ідентичності особистості залежать від 

таких умов сімейної соціалізації, як соціально-політична цінність 

батьківського прикладу, зацікавленість батьків суспільно-політичним 

життям, частота обговорення суспільно-політичних проблем, наявність або 

відсутність єдності в поглядах батьків на роль громадянина в державі, зміст 

оціночних суджень батьків щодо суспільно-політичних процесів, що 

відбуваються в державі, узгодженість чи суперечність громадянської 

ідентичності батьків, її прояв та реалізація, соціально-економічний статус 

батьків [72]. 
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Суттєвим мікросистемним чинником становлення громадянської 

ідентичності особистості є також спілкування в первинних соціальних 

групах. Через безпосередню взаємодію з членами таких груп людина 

засвоює ідеї, норми та цінності, формує стилі поведінки у певних 

ситуаціях. Однак ефективність їх впливу залежить від рівня значущості для 

особистості а також від рівня розвитку. Чим вищий рівень розвитку 

первинних соціальних груп та оцінка своєї приналежності до неї, тим 

більший вплив на особистість вони здійснюють [11, 18, 19, 72, 132]. 

На індивідуально-досвідному рівні чинники, які впливають на 

громадянську ідентичність особистості, здійснюють вплив зокрема на 

процеси формування індивідуально-психологічних конструктів, на основі 

яких поступово формуються потреби і мотиви, різноманітні уявлення та 

цінності, котрі регулюють її свідомість і поведінку в громадянських 

баченнях та проявах. На даному рівні, важливу роль відіграють як 

соціально-демографічні особливості громадянина (вік, стать, місце 

проживання тощо), так і власне психологічні особливості життєдіяльності 

громадянина в просторі, який для нього вибудувала держава та 

безпосередній досвід взаємодії громадянина із представниками держави 

різних рівнів а також безпосередній досвід активності особистості в межах 

правового поля та економіко-фінансового простору конкретної держави 

[56]. 

Внаслідок такої активності формується громадянська позиція 

особистості, яку за Н. Хазратовою слід оцінювати відповідно до трьох 

параметрів [148]: 

1. Сприятливість або несприятливість середовища для власної 

самореалізації. А це, своєю чергою, зумовлює ставлення до держави як до 

«своєї» або «чужої», «дружньої» або «ворожої» для особистості. 

2. Впорядкованість соціального середовища, його прогнозованість та 

передбачуваність, що обумовлюється потребою особистості у безпеці, 
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захищеності від соціальної експансії. 

3. Почуття виправданості власного існування, насамперед, як члена 

спільноти, як її невід'ємної складової. Це почуття спричинене потребою у 

сенсі буття, яке особистість може шукати відокремлено від інших, а може – 

навпаки, приєднуючись до організаційної спільноти і поділяючи 

(запозичуючи) притаманну їй систему сенсів [148]. 

Таким чином,  особистість оцінює не владу, а організаційний простір, 

який сформувався довкола неї і з огляду цієї оцінки формуються різні типи 

сприймання образу держави. Дані типи формуються в межах біполярних 

полюсів Я – анти-Я, Лад – безлад, Сенс – Абсурд [148].  

Образ держави виступає регулятором активності особистості в 

організаційному середовищі держави. 

І саме відповідний образ держави впливає на формування 

громадянської ідентичності, діючи або інтеграційно (тобто об’єднує 

громадянське суспільство довкола державних смислів) або дезінтеграційно. 

Сформований образ держави диктує характер взаємовідностин між 

державою та її громадянами. Який може бути як максимально 

деструктивним (у випадку об’єкт-об’єктних відносин), коли особистість 

сприймає державу як великий механізм (наприклад, апарат насилля), а себе 

– як його гвинтик, тобто підходить до тлумачення себе і держави об’єктно. 

Так і максимально конструктивними, партнерськими, (суб’єкт-суб’єктні), 

передбачають визнання суб’єктного першоджерела за кожною стороною 

відносин. Тобто як за громадянським суспільством так і за органами 

державної влади.  

Об’єкт-суб’єктні відносини, як і суб’єкт-об’єктні, передбачають 

нерівномірний розподіл суб’єктності у сприйманні особистості: у першому 

випадку суб’єктність визнається за державою, особистість бачить себе у 

ролі підпорядкування в ситуації чужої гри; у другому, роль об’єкта 

(пасивна) належить державі, а собі – роль джерела активності [146, 148].  
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З позиції формування громадянської ідентичності, варто зазначити, 

що сам процес формування може дати як позитивний прямий результат 

(людина відчуватиме себе громадянином і цінною, впливовою частиною 

громадянського суспільства), так і негативний (побічний), зворотній 

результат (людина усвідомить свою дріб’язковість у системі 

державотворення і знецінюватиме себе як громадянина). Саме тому, варто 

вивчити яким чином відбувається становлення (природній процес) 

громадянської ідентичності, а вже потім здійснювати екологічний вплив на 

особистість громадянина, задля обережної корекції його громадянської 

ідентичності [28, 85, 121, 162,163]. 

Орієнтація особистості на духовно-моральні цінності буття та їх 

домінування свідчить про реалізацію сутнісного потенціалу особистості як 

громадянина та сприяє її самовдосконаленню [128]. 

У становленні громадянськості найважливіше значення має 

ідентифікація себе як громадянина певної держави. Ідентифікація є 

двостороннім процесом, в якому особистість не лише засвоює характерні 

риси своєї спільноти, але й привносить до неї особистісні властивості та, як 

наслідок, впливає на соціальну систему. Таким чином, ми можемо зробити 

висновок, що громадянська ідентичність є важливою умовою становлення 

особистісної зрілості [131]. 

Формувальний вплив на особистість громадянина слід здійснювати, 

на нашу думку, завдяки наступним механізмам [91, 104, 162]: 

1. Усвідомлення, як власної унікальності, так і подібності із певною 

спільнотою співгромадян, власної ідентичності її основних ознак та 

критеріїв.  

2. Трансформація (посилення – послаблення) чинників становлення 

громадянської ідентичності, що спрямована на формування психологічної 

стійкості громадянина щодо власної ідентичності).  

3. Осмислення – формування особистісних смислів і значень на 
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основі яких відбувається побудова власної поведінки, що ґрунтується на 

прийнятті або ж відкиданні стереотипних уявлень, змін у соціально-

психологічній сфері, які нав’язуються особистості ззовні, соціумом. 

Таким чином, важливим з точки зору формування, усвідомлення 

громадянином усіх ознак та компонентів громадянської ідентичності. Тому 

головним мотивом тренінгової роботи повинно стати інформування 

громадянина із можливими позитивними/негативними аспектами та 

перевагами і недоліками його громадянської ідентичності, що дозволить 

сформувати власний стиль поведінки громадянина.  

Л. Снігур вказує, що громадянськість можна розвивати через 

комплексну взаємодію таких психологічних механізмів як: ідентифікація, 

персоналізація, менталізація (оволодіння менталітетом народу), 

персоніфікація, рефлексія та інші (Л. Снігур) [131].  

Ю. Ївженко зазначає, що громадянськість особистості має три 

структурі складові: громадянські знання, почуття громадянськості та 

активна діяльність [61, с. 57]. Вона тісно преплітається традиціями, 

історією народу тощо. Тому і розвивати її можна через поглиблене пізнання 

традицій, національної історії, що своєю чергою стимулюватиме глибше 

почуття громадянськості, а також соціальної відповідальності перед 

суспільством [61]. 

Таким чином все вищезазначене можна узагальнити у теоретичній 

моделі вивчення громадянської ідентичності, яка містить підходи та 

класифікації науковців, що займалися дослідженням проблематики 

громадянської ідентичності в Україні та за її межами, а також узагальнені 

положення і висновки, що було покладено в основу нашого дослідження 

(рис. 1.2.). 
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Рис. 1.2. Модель громадянської ідентичності  

При плануванні і проведенні власного емпіричного дослідження 

чинників громадянської ідентичності ми ґрунтувалися на таких основних 

положеннях цієї проблеми, як: рівні функціонування чинників 

громадянської ідентичності – макросоціальний, що функціонує на рівні 

великих соціальних груп та відображає взаємодію у системі «громадянин-

держава», мікросоціальний – сфера його функціонування малі соціальні 

групи, взаємодія у системі «громадянин-спільнота» та індивідуально-
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досвідний, сферою функціонування якого є досвід громадянина та 

усвідомлення себе як такого.   

Зазначені рівні функціонування чинників впливають на громадянську 

ідентичність та її структурні компоненти: когнітивний, ціннісний, 

емоційний, поведінковий. Ціннісний компонент у структурі громадянської 

ідентичності ми визначаємо як системотвірний, що виступає 

формувальною ланкою типологізації громадянської ідентичності. 

Типологія можлива за двома критеріями: її наявності/відсутності 

(сформована, несформована), визначеності/невизначеності 

(визначена/невизначена). На основі цих двох критеріїв виділяємо 

системний підхід до типології громадянської ідентичності, де їх чотири: 

невизначена несформована; невизначена сформована; визначена 

сформована та четвертий тип є умовним, оскільки його виділення є 

логічним, однак, такий тип ідентичності бути не може – визначена 

несформована. Оскільки для того, щоб громадянська ідентичність була 

визначеною, вона першою чергою повинна бути сформованою. 

Система цінностей і смислів, як основа ціннісно-смислової сфери, є 

важливим регулятивним механізмом життєдіяльності особистості (та  

спільноти), який спрямовує її поведінку, визначає її ставлення до 

навколишньої дійсності і власне до себе. Вона формується в процесі її 

онтогенетичного розвитку, ґрунтується на глибинних ментальних 

утвореннях та на життєвому досвіді попередніх генерацій. Цінності є 

підґрунтям як для об’єднання конкретної групи, так і суспільства вцілому. 

Вони формуються в умовах спільної життєдіяльності та є основним 

механізмом регуляції соціальних відносин [60]. 

Формування ціннісно-смислового аспекту особистості є 

суперечливим за своїм характером процесом. Як зазначає 

Ю. Шайгородський, воно відбувається, в умовах знецінення багатьох 
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ідеалів попередніх етапів суспільного розвитку та визначення нового 

світоглядного виміру [157, с. 88]. 

На думку І. Суріної, еволюція ціннісно-орієнтаційної системи 

відбувається на основі її адаптації до внутрішніх можливостей ефективного 

функціонування через зміну структурної ієрархії ціннісних орієнтацій та 

цілеспрямованого зовнішнього впливу [77]. 

Ціннісно-смислові деформації притаманні насамперед для кризових, 

переломних періодів розвитку як особистості зокрема, так і суспільства в 

цілому. Такі кризові періоди характеризуються пошуком нового, 

результатом якого є переосмислення минулого досвіду, прийняття нових 

форм і змісту життєдіяльності. За таких умов відбувається стабілізація і 

нормалізація життєвого простору особистості, у тому числі і ціннісно-

смислового. За умови стагнації кризових станів, ціннісно-смислові 

деформації можуть стати аномаліями суттєвими відхиленнями, що 

підлягають зворотнім змінам. 

Визначення критеріїв ціннісно-смислових деформацій не можливе 

поза визначенням критеріїв норми-аномалії розвитку ціннісно-смислової 

сфери.  

Проблема визначення норми – одна із найскладніших у сучасній 

психологічній науці, оскільки поняття «норма» характеризує динамічні 

зміни не лише психічних процесів, станів і властивостей, але й показників 

їхньої взаємодії. В той же час, поняття «аномалія» (від грец. anomalia – 

відхилення) означає відхилення від норми, від вікових закономірностей 

розвитку, що виникає внаслідок органічних і функціональних порушень, а 

також – під впливом факторів зовнішнього середовища [75]. 

Підтвердження ключової значущості і системотворчості ціннісно-

смислового компоненту знаходимо у дослідженнях І. Петровської, 

результати якої засвідчують про емпіричні взаємозв’язки між загальним 
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показником громадянської ідентичності та особливостями ціннісно-

мотиваційної сфери особистості [101]. 

Зі зростанням рівня сформованості громадянської ідентичності 

зростає мотивація до успіху; саморегуляція (самостійність); прагнення 

досягати особистого успіху за допомогою компетентності; прагнення 

стабільності, безпеки і гармонії суспільства, сім’ї та самого себе; 

обмеження дій і спонукань, що можуть заподіяти шкоду іншим або 

порушують соціальні очікування і норми; прагнення підтримувати і 

підвищувати благополуччя оточуючих людей; відчуття впевненості та 

компетентності в управлінні справами (вмінні самому обирати і 

створювати умови, що задовольняють особистісним потребам і цінностям) 

та відчуття безперервного саморозвитку (відстеження власного 

особистісного зростання і відчуття самовдосконалення з перебігом часу, 

реалізація свого потенціалу). Разом з тим, спостерігається зменшення 

орієнтації в кар’єрі на автономність, яка передбачає звільнення від 

організаційного порядку та правил [101, 102]. 

Отже, громадянська ідентичність як вид соціальної ідентичності тісно 

пов’язана з ціннісно-смисловою сферою особистості. Адже, для визначення 

власної приналежності до соціальної групи, потрібно, першою чергою, 

визначити цінності цієї групи та вирішити чи приймаються вони 

особистістю на всіх рівнях. Громадянська ідентичність не є статичним 

утворенням, вона має динамічні аспекти, оскільки формується в результаті 

порівняння з іншими особистостями, соціальними групами, їх цінностями, 

смислами, що стимулюється прагненням пошуку нового місця в 

соціальному середовищі. Когнітивний етап ідентифікації не сприяє 

автоматичному ототожненню особистості з певною соціальною 

спільнотою. Це залежить від особистісної системи оцінок, цінностей, 

емоцій, почуттів та ін.  
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Висновки до розділу 1 

1. У науковій літературі запропоновано різноманітні підходи до 

визначення та змісту поняття ідентичність та громадянська ідентичність. 

Ідентичність це усвідомлення особистістю своєї приналежності до тієї чи 

іншої позиції в межах соціальних ролей і его-станів. Громадянська 

ідентичність визначається як один із видів соціальної ідентичності, який 

містить два головні аспекти, що її характеризують: усвідомлення 

приналежності до спільноти громадян тієї чи іншої держави, що має для 

індивіда значущий смисл; феномен надіндивідуальної свідомості, ознака 

(якість) громадянської спільноти, що характеризує її як колективного 

суб’єкта. 

2. Встановлено відмінності громадянської ідентичності з іншими 

видами ідентичностей, такими як: національна, етнічна, територіальна, 

цивілізаційна, мовна ідентичності тощо.   

3. Теоретично обґрунтовано відмінність між процесами формування 

та становлення громадянської ідентичності. Формування це 

цілеспрямований та штучний вплив на громадянську ідентичність, а 

становлення є процесом природнім, який впливає на особистість 

громадянина протягом усього його життя. 

4. Розкрито специфіку генезису громадянської ідентичності 

особистості, з урахуванням наявних різновидів громадянської ідентичності 

українців. Таким чином, серед існуючих різновидів громадянської 

ідентичності в Україні існують такі як: власне українська, радянська, 

російська, цивілізаційна, космополітична, невизначена громадянська 

ідентичність. 

5. Враховуючи різноманітність джерел і рушійних сил розвитку 

людини, а також системний характер детермінації її психічних явищ та 

поведінки, виокремлено та охарактеризовано основні рівні полісистемного 

буття особистості громадянина (макросоціальний, мікросоціальний, 
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індивідуально-досвідний), як сфери дії чинників, котрі впливають на 

громадянську ідентичність. 

6. Формувальний вплив на громадянську ідентичність української 

молоді має ґрунтуватись на механізмах: усвідомлення (розуміння); 

посилення – послаблення (трансформація); осмислення (надання певних 

особистісних смислів і значень). 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ  

 

У розділі описано етапи дослідження чинників громадянської 

ідентичності особистості; визначено емпіричні показники; обґрунтовано 

програму дослідження і розроблено авторську методику діагностики 

сформованості громадянської ідентичності та підхід до діагностики 

чинників громадянської ідентичності (авторська модель шкалювання).  

Представлено результати емпіричного дослідження чинників 

громадянської ідентичності української особистості. Проаналізовано 

специфіку стану сформованості громадянської ідентичності у даної 

категорії населення. 

 

2.1. Етапи дослідження психологічних чинників громадянської 

ідентичності 

 

Емпіричне дослідження виконано у відповідності зі стандартами 

алгоритму наукового психологічного дослідження.  

Вивчення чинників громадянської ідентичності особистості 

узагальнено можна поділити на три часові проміжки, кожен із яких 

відповідав конкретним завданням дослідження в межах зазначеної теми.  

Перший період – 2014-2015 рр. – обґрунтування теми дисертації; 

вивчення, аналіз та систематизація основних теоретичних положень та 

результатів емпіричних досліджень за обраною темою; підготовка першого 

розділу дисертації. 

Другий період – 2015-2016 рр. – розробка програми та методичного 

інструментарію дослідження; проведення емпіричного дослідження; 
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обробка та аналіз результатів; підготовка публікацій; підготовка другого 

розділу дисертації. 

Третій період –  2016-2019 рр. – завершення аналізу, узагальнення та 

інтерпретація результатів дослідження; підготовка публікації, третього 

розділу, тексту дисертації загалом та автореферату.  

Весь процес дослідницької діяльності відбувався у кілька етапів, які 

структуровано представлені на рис. 2.1. 

 

Рис.2.1. Етапи дослідження чинників громадянської ідентичності 

Розглянемо більш детально кожен з них: 

1) Теоретичний аналіз. Логіка емпіричного дослідження чинників 

громадянської ідентичності особистості побудована на попередньому 

теоретичному аналізі даної проблеми, що є першим етапом дослідження. 

Відповідно до цього, проведено аналіз, систематизацію, узагальнення 

основних понять та категорій вивчення, встановлено їх особливості та 

загальні характеристики тощо. 
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2) Операціоналізація критеріїв сформованості громадянської 

ідентичності – при аналізі поняття сформованої/несформованої 

громадянської ідентичності визначено загальний ціннісно-смисловий 

критерій сформованості громадянської ідентичності, який містить у собі 

три основних компоненти, такі як: самоставлення, ціннісно-мотиваційний 

та мотиваційно-смисловий. Визначення зазначеної критеріальності 

послугувало основними маркерами для створення авторської методики 

діагностики сформованості громадянської ідентичності.  

3) Формування вибірки – визначено вікові межі молодості; 

проаналізовано психологічні особливості тих вікових періодів, з яких 

складається молодість (юнацький вік, рання дорослість); виділено вікові та 

соціальні групи молоді (молодь, яка навчається і молодь, яка працює), котрі 

різняться між собою за показником соціальних умов розвитку, що є 

важливим для розуміння рівня і особливостей громадянської ідентичності 

особистості. 

Усі респонденти, котрі взяли участь в основній частині емпіричного 

дослідження розподілені у відповідності до соціальних та вікових 

особливостей (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Соціально-демографічні характеристики досліджуваних 

Категорія Значення Кількість  

досліджуваних 

Відсоток 

(%) 

Стать Чоловіки 139 45,27% 

Жінки 168 54,73% 

Вид діяльності Молодь, що навчається 162 52,77% 

Молодь, що працює 145 47,23% 

Вік 18-24 123 40,06% 

25-39 94 30,62% 

30-35 90 29,32% 
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У емпіричному дослідженні взяло участь 407 осіб (з них – 100 осіб у 

процесі пілотажного дослідження, і 307 осіб – у процесі основного) з різних 

регіонів України. Однак, регіон проживання досліджуваних не 

враховувався в нашому дослідженні, втім може слугувати темою 

подальших наукових розвідок.  

З усього обсягу вибірки основного етапу до емпіричного дослідження 

залучено 168 жінок і 139 чоловіків, віком від 18 до 35 років. Вибірка 

побудована відповідно до відображення вікових та соціальних 

особливостей груп молоді: молодь, яка працює – 145 осіб, молодь, яка 

навчається – 162 особи. Що стосується специфіки вікових особливостей, 

віковий діапазон досліджуваних – 18-35 років, що включає три вікові 

групи: 1 група – 18-24 років, 2 група – 25-29 років, 3 група – 30-35 років. 

Таким чином, вибірка є врівноваженою за основними соціально-

демографічними характеристиками.  

У дослідженні основна увага приділялася досліджуваним, які за 

віковою періодизацією відносяться до молоді. Якщо ми звернемося до 

праць науковців, то можемо побачити, що більшість розглядає 

періодизацію розвитку особистості по-різному. Це  стосується і даного 

вікового періоду. Зокрема, Г. Крайг, вік 20-40 років відносить до  раннього 

дорослого періоду [69]. На думку А. Реана цей період починається із 19 

років та триває до 40. Піфагор віковий діапазон від 20 до 40 років визначав, 

як молодість [111].  

Більшість вчених схиляються до думки, що період молодості 

характеризується пошуком себе, свого місця в світі, усвідомленням себе як 

дорослого, що має обов’язки, права, формуванням конкретнішого уявлення 

про життєві цілі та майбутнє. Цей період є досить розтягнутим у часовому 

діапазоні, тому він не може не містити кризові (переломні) етапи життя 

людини. Зокрема, це вік близько 30-32 років, коли можливі розбіжності в 
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уявленнях про життя та дійсність, особистість переоцінює всю систему 

цінностей, що може сприяти зміні способу життя тощо [94, 119, 120].  

В Україні, згідно з чинними нормативними документами до категорії 

«молодь» відносять людей віком від 18 до 35 років [58].  

На нашу думку, для змістовного та системного підходу до 

дослідження громадянської ідентичності особистості слід послуговуватись 

періодизацією молодості М. Луценко та розділити даний віковий проміжок 

на три періоди відповідно до життєвих завдань, що реалізуються молодими 

людьми на кожному з них [77]: 

1) Період навчання (молодь, яка навчається (18-22 роки)). Провідною 

діяльністю на даному етапі життя є навчання, здобуття професійних 

навичок і відповідної кваліфікації. За Е. Еріксоном, для даного періоду 

характерний «психосоціальний мораторій»: молоді люди мають змогу 

апробувати певну кількість різноманітних соціальних ролей для того, щоб 

вирішити, що їм потрібно насправді [168]. Вони можуть багато 

подорожувати, спробувати різні форми шлюбу і сім’ї, звертатись до різних 

релігійно-світоглядних систем тощо. Інакше кажучи, це є періодом пошуку 

себе та різних шляхів самореалізації. 

2) Період становлення (23-29 років). На даному етапі молода людина 

активно включається у професійну діяльність та набуває професійного 

досвіду. Вона сприймається як повноцінний член суспільства, від якого 

вимагається самовизначення і дотримання суспільних правил та норм. За 

Е. Еріксоном [166], це початок періоду середньої зрілості, коли перед 

особистістю постає дилема між продуктивністю і інертністю. 

Продуктивність у даному випадку виражається у стурбованості не лише за 

долю та благополуччя наступного покоління, але і за стан суспільства, в 

якому ця нова генерація житиме. На цьому етапі значно розширюються 

можливості для самореалізації особистості, втім також помітно зростає 

кількість та рівень обов’язків і ступінь відповідальності [168]. 
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3) Період самореалізації (30-35 років). Це період здійснення (чи 

нездійснення) самореалізації як на професійному рівні (чітко визначений 

напрямок професійної діяльності, здобутий певний рівень кваліфікації), так 

і в особистому житті (переважна частина молоді вже має власну сім’ю та 

дітей) [77]. 

На сьогодні молодь об'єктивно є активним і зацікавленим учасником 

суспільних перетворень, які відбуваються в державі. Вона – стратегічний 

ресурс змін України, оскільки успадковує ступінь розвитку суспільства і 

формує образ майбутнього. Молоде покоління необхідно розглядати як 

інноваційний потенціал, роль якого значно зростає у всіх сферах 

життєдіяльності в період трансформації суспільства. Соціальні реалії і, 

насамперед, зміна ціннісних орієнтирів у системі соціалізації 

підростаючого покоління визначають особливу гостроту проблеми 

формування громадянської ідентичності молоді в даний час. На наш 

погляд, ефективне використання потенціалу соціально-психологічної 

активності молоді в інтересах побудови громадянського суспільства 

можливо лише за умови створення адекватної державно-громадянської 

системи її соціалізації. 

4) Конструювання діагностичного інструментарію – розроблено 

методичний інструментарій діагностики сформованості громадянської 

ідентичності та підходу до діагностики чинників громадянської 

ідентичності (авторська модифікація моделі шкалювання) в межах таких 

рівнім особистісного життя як: макросоціальний, мікросоціальний та 

індивідуально-досвідний. Зазначені рівні окреслені та представленні в 

результаті теоретичного аналізу громадянської ідентичності особистості з 

урахуванням політичної соціалізації в період молодості. 

5) Проведення емпіричного дослідження. Емпіричне дослідження 

проводилося протягом 2016-2017 років у два етапи. На першому етапі 

проведено пілотажне дослідження, спрямоване на аналіз понять та 
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тверджень, що покладені в основу створеного авторського діагностичного 

інструментарію для дослідження психологічних чинників громадянської 

ідентичності особистості. Другий етап передбачав проведення основного 

дослідження – окреслення цих чинників на основі оцінки тверджень 

досліджуваними та діагностика сформованості громадянської ідентичності, 

а саме її ціннісно-смислового компонента та його структурних складових.    

6) Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження 

психологічних чинників громадянської ідентичності особистості. На цьому 

етапі застосовувалися процедури описової статистики (відсоткових 

показників, середніх значень, дисперсій, стандартних відхилень, частотний 

аналіз), критерій нормальності розподілу Колмогорова-Смірнова, 

факторний аналіз, дисперсійний аналіз, t-критерій Ст’юдента, 

кореляційний аналіз, що дозволило здійснити кількісний і якісний аналізи 

отриманих результатів відповідно до основних завдань дослідження [90, 

124].  

Для перевірки нормальності розподілу отриманих даних перед 

початком роботи із іншими методами математичної статистики застосовано 

критерій Колмогорова-Смірнова, оскільки він є важливою умовою 

визначення того, які методи обробки даних доцільно використовувати в 

подальшому. 

Для порівняння трьох вікових груп української молоді 

використовувався дисперсійний аналіз.  

T-критерій Ст’юдента застосовувався з метою встановлення 

відмінностей між двома незалежними вибірками: молоддю, що працює та 

молоддю, що навчається (у зв’язку з нормальним розподілом).  

На етапі формувального експерименту для порівняння результатів до 

та після впровадження соціально-психологічної програми розвитку 

громадянської ідентичності, контрольної та експериментальної груп у 
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зв’язку з відсутністю нормального розподілу використано 

непараметричний метод аналізу даних – U-критерій Манна-Уїтні.   

Факторний аналіз як метод математичної статистики 

використовувався для виведення факторів (узагальнених показників) 

громадянської ідентичності, які в подальшому слугували підґрунтям для 

визначення її чинників за допомогою використання множинного 

регресійного аналізу (МРА) [90, 124].  

З метою виведення типології громадянської ідентичності 

застосовувався кластерний аналіз.   

Кореляційний аналіз Пірсона використовувався в межах проведення 

множинного регресійного аналізу для задоволення однієї із умов даного 

виду аналізу – визначення зв’язків між залежною змінною та незалежними 

змінними (відбір предикторів для прогностичної моделі). А також 

кореляційний аналіз з метою перевірки внутрішньої та ретестової 

надійсності розробленої авторської методики діагностики сформованості 

громадянської ідентичності [124].  

7) Розробка соціально-психологічної програми активізації 

громадянської ідентичності спрямованої на створення умов, сприятливих 

для усвідомлення її цінності, актуального стану в учасників програми, а 

також прийняття (чи не прийняття) цієї ідентичності. Цей етап включав 

також апробацію програми на вибірці молоді, що працює та навчається та 

передбачав перевірку її ефективності за суб’єктивним та об’єктивним 

критерієм. 

 

2.2. Обґрунтування методик емпіричного дослідження 

 

Теоретичний аналіз громадянської ідентичності дозволив виокремити 

її структурні складові. Такими структурними компонентами є: когнітивний, 

ціннісно-смисловий, емоційний та поведінковий.  
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Ми припускаємо, що міра сформованості громадянської ідентичності 

передбачає різну сформованість її компонентів. 

На сьогодні, переважна більшість існуючих методик побудована 

власне на сформованості її складових. Втім, чи можна стверджувати про 

несформовану громадянську ідентичність, апелюючи до несформованості її 

певних складових? На нашу думку, ключовим маркером сформованості 

громадянської ідентичності має слугувати саме ціннісно-смислова її 

складова як системотвірний елемент. Усі інші компоненти можуть бути 

несформованими належним чином, що свідчитиме лише про певну 

«неповноцінність» її функціонування, про певну деформованість. Так, 

когнітивний компонент може бути слабко розвиненим, тобто громадянин 

мало знатиме про свої громадянські права і обов’язки, суспільно-політичну 

ситуацію в державі, про можливості залученості до спільноти активних 

громадян, однак цей факт аж ніяк не свідчить про несформованість її 

громадянської ідентичності. Особистість може не проявляти своєї 

громадянської ідентичності і залишатись пасивним громадянином, однак 

це теж не свідчить про несформованість її громадянської ідентичності. 

Емоційне ставлення до власної громадянської ідентичності формується в 

особистості лише на підґрунті громадянських цінностей. 

Ціннісні орієнтації є не лише компонентом свідомості, але й 

поведінки, життєвим здобутком індивіда, одним з центральних 

особистісних утворень, що зумовлюють процес становлення громадянської 

ідентичності, визначають мотивацію поведінки особистості та її діяльності 

(Б. Ананьєв, І. Кон, Д. Леонтьєв, К. Шорохова) [7, 74]. Цінності інтегрують 

розвиток когнітивно-інтелектуальної та емоційно-вольової сфер 

особистості, її поведінки в процесі духовного становлення 

(М. Боришевський, О. Киричук, Т. Титаренко) [26]. Втілення цінностей у 

життя вивчається за допомогою поняття особистісного смислу. На 

важливості смислових утворень у процесі регуляції особистості 
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акцентували свою увагу такі класики психологічної науки як 

Л. Виготський, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, К. Карпінський, С. Рубінштейн, 

В. Франкл та інші [31,32, 73, 74, 143]. При цьому уточнення сенсу 

С. Рубінштейн відзначав як визначальний чинник поведінки особистості та 

головний зміст її духовного життя. А на думку О. Киричука та І. Тисячника 

найвищим рівнем прояву психічної активності громадянина є ціннісно-

смисловий її аспект. 

Слід наголосити, що одним із завданнь було встановлення факту 

сформованості чи несформованості громадянської ідентичності, на підставі 

рівня сформованості її ціннісної (ціннісно-смислової) складової. Саме тому 

у нашому дослідженні говоримо про наявність сформованої громадянської 

ідентичності, якщо вона для громадянина є цінністю та має значущий 

смисл. Тобто, цінність такої ідентичності, приналежності особистості до 

спільноти громадян і держави як організаційного середовища, слугувало 

для нас основним індикатором, а отже і критерієм сформованості 

громадянської ідентичності. 

Такий генералізований критерій сформованості (несформованості) 

громадянської ідентичності, з огляду на теоретичний аналіз даного 

поняття, слід диференціювати на такі рівні: 

1. Рівень самоставлення – у випадку заниженого рівня самоставлення 

простежується знецінення власної гідності, характерне для людини, яка 

внаслідок втрати власної суб’єктності переживає заборону самовираження. 

Така людина позбавлена почуття самоцінності як громадянина (у випадку 

несформованої громадянської ідентичності), що за концепцією А. Адлера 

лежить в основі комплексу меншовартості. Знецінення власної значущості 

може перерости у підданство (громадянську ідентичність підданства), 

оскільки в такому випадку суб’єктність, що може вплинути на ситуацію, 

мають лише ті, хто має владу, а значущість самого громадянина, як і 

громадянського суспільства в цілому – нівелюється. Високий рівень 
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самоставлення характеризує особистість громадянина, як такого, який 

розуміє та відчуває власну спроможність суб’єкта взаємодії, можливість 

вплинути на суспільну ситуацію в державі. 

2. Ціннісно-мотиваційний рівень – зосередження особистості на двох 

можливих векторах цінності: матеріальних та ідеалістичних цінностях 

(коли особистість надає перевагу значущості ролі громадянина, оцінці 

власного місця та ролі у структурі держави тощо). У випадку домінування 

матеріальних цінностей особистість зосереджується на матеріально-

побутових умовах життя, віддається прерогатива матеріальним цінностям. 

Основним діагностичним показником на даному рівні є зосередження на 

цінностях матеріального статку, домінування цінності матеріального 

забезпечення перед усіма іншими (духовними, моральними, цінностями 

саморозвитку). Дисфункція на даному рівні свідчить про нігілістичну 

громадянську ідентичність.  

Високий ціннісно-мотиваційний рівень свідчить про наявність у 

особистості громадянина цінностей не лише матеріального характеру, а й 

моральних та ідеалістичних інтенцій.  

Орієнтація особистості на духовно-моральні цінності буття та їх 

домінування свідчить про реалізацію потенціалу особистості як 

громадянина та сприяє її самовдосконаленню. 

3. Мотиваційно-смисловий рівень – зневіра у власній самореалізації в 

межах організаційного простору даної держави, що знімає необхідність 

боротьби за право вияву і ствердження власного Я та відхід у пасивність. 

Провідними переживаннями стають переживання суспільної 

несправедливості та, як наслідок, позбавлення необхідності проявляти 

громадянську активність, а отже, боротися за свої громадянські права та 

уникнення виконання громадянських обов’язків. Це означає, що 

відповідальність за події та результат громадянин знімає з себе та 

переносить на інших (владу, інших громадян, державу в цілому та ін.) 
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Діагностичним показником на даному рівні є переживання знедоленості, 

схильність перекладання відповідальності на інших. Дисфункція 

громадянської ідентичності на даному рівні лежить в основі такого типу 

громадянської ідентичності як байдужа громадянська ідентичність. 

Складність феномену громадянської ідентичності обумовлює і 

проблеми його емпіричного вимірювання.  

Розуміння громадянської ідентичності є відмінним у різних 

дослідників, і при спробі надати лише визначення цьому поняттю виникає 

багато спірних та неоднозначних моментів. Тому закономірно, що вивчати 

та досліджувати згадане явище різні дослідники також пропонують за 

допомогою різних методик та різних індикаторів. 

Н. Кравченко вважає, що методологічні підходи до вивчення 

громадянської ідентичності слід обирати залежно від їх механізмів 

формування. Якщо необхідний прогноз відносного вектора розвитку 

суспільних відносин, то варто закцентувати увагу на дослідженні існуючих 

дискурсів громадянської ідентичності у засобах масової інформації (ЗМІ). 

В даній ситуації доречно застосовувати метод дискурс-аналізу (Т. Ван 

Дейк, М. Пешо, П. Серіо) [40].  

Також, необхідно вивчати громадянські поведінкові практики, у 

випадку акцентування дослідницької уваги на процес громадянської 

ідентифікації, змін активності чи настроїв населення. В такому разі 

доречно проводити дослідження в рамках символічного інтеракціонізму 

(Дж. Мід) та феноменологічної соціології (П. Бергер, Т. Лукман) [40, 84]. 

Загалом, можна стверджувати, що для дослідження сформованості 

громадянської ідентичності дослідники використовують такі основні типи 

методичних засобів як:  

 Шкальні опитувальники, спрямовані на вивчення структур 

ідентичності, її основних компонентів;  
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 Методики самоопису, зокрема, тест «Двадцяти висловлювань» 

М. Куна та Т. Макпартленда;  

 Напівструктуровані інтерв’ю, які ґрунтуються на певних 

теоретичних моделях ідентичності та аналізуються за допомогою 

відповідної їм сітки категорій контент-аналізу;  

 Психосемантичні методи [40]. 

Один із підходів для вимірювання громадянської ідентичності 

представлений у праці Л. Дробижевої. Вона зазначає про використання 

наступних методик [43]: 

 Методики вибору спільнот для ідентифікацій (частота вибору «ми-

ідентифікацій», що спрямована на визначення міркувань про ототожнення 

осіб з цим типом спільноти). 

 Методика «ідеологеми» (автор С. Рижова), коли досліджуваному 

пропонують обрати міркування, з якими він погоджується: «Я рідко 

замислююсь над тим, хто я за національністю», чи: «Я ніколи не забуваю 

про свою національність» тощо [112].  

Це дозволяє оцінювати рівень ідентичності. Вибір міркування 

«Кожній людині важливо відчувати себе членом своєї національності» чи 

«Людині не обов'язково відчувати себе членом якоїсь національності» є 

індикатором певних настанов [40]. Це також сприяє виявленню того, чи 

важливим для конкретної особистості є відчуття приналежності і 

віднесеності до конкретної національності тощо. 

Обидва види ідентичностей, які розглядалися, а саме національно-

громадянська та етнічна, у сприйманні людей вписані в інші множинні 

ідентичності і на особистісному рівні у більшості випадків у більш чи менш 

стабільних соціально-політичних умовах не домінують (це зафіксовано у 

дослідженнях Е. Данилової, Л. Дробижевої, С. Рижової, Г. Солдатової, 

В. Ядова) [40, 112, 165]. Тобто такі види ідентичностей не актуалізуються, 
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якщо дослідники спеціально не орієнтують досліджуваних на обговорення 

етнічної чи громадянської ідентичності. 

Значущість цих ідентичностей можна з'ясовувати за допомогою тесту 

Куна-Макпартленда. За усною інструкцією інтерв'юер просить назвати 

найбільш важливі для досліджуваного характеристики, відповівши п’ять 

разів на запитання «Хто я?» [40].  

Для виявлення та аналізу негативної громадянської ідентичності 

В. Прохода використовує сумарний показник. Індекс будувався на засадах 

згоди (чи не згоди) досліджуваних із наступними твердженнями: «для мене 

дуже важливо, що я мешкаю в країні N»; «для мене дуже важливо бути 

громадянином країни N»; «я пишаюся країною N». Однією з підстав для 

побудови індексу виявився результат проведеного факторного аналізу 

методом головних компонентів. Позначені змінні були об'єднані 

процедурою у фактор, умовно названий автором «громадянська 

неповноцінність» [40, 99]. 

Згода із кожним висловом прирівнювалась до нуля, незгода 

оцінювалася одним балом, а за варіант «важко відповісти» нараховувалось 

пів бала. Залежно від кількості набраних балів досліджувані умовно 

розділялися на чотири групи: 0 балів – негативна громадянська 

ідентичність відсутня; від 0,5 до 1 – слабо виражена; від 1,5 до 2 – середньо 

виражена; від 2,5 до 3 балів – сильно виражена [40]. 

Окреслений спектр діагностичних можливостей кількісного 

дослідження громадянської ідентичності був здійснений задля демонстрації 

вже існуючих наукових напрацювань різними дослідниками.  

Однак дані методики, в силу не відповідності завданням нашого 

дослідження, не задовольняють нас у конкретному дослідницькому 

випадку. Саме тому створено власний діагностичний інструментарій, який 

представлено у наступному підрозділі дисертаційної роботи. 
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2.3. Авторські методики дослідження громадянської ідентичності 

особистості 

 

А) Методика діагностики сформованості громадянської 

ідентичності. 

Для досягнення мети емпіричного дослідження визначення чинників 

громадянської ідентичності особистості поставлено завдання розробити 

методику діагностики сформованості громадянської ідентичності. На нашу 

думку, це завдання необхідне, оскільки для того, щоб визначити чинники 

громадянської ідентичності потрібно діагностувати чи сформована вона 

взагалі. А також, сформованість громадянської ідентичності в подальшому 

слугувала підґрунтям (залежною змінною) для виведення формули (за 

допомогою множинного регресійного аналізу) її сформованості та 

визначення чинників, що впливають на неї.  

Розглядаючи громадянську ідентичність як систему, основна увага 

зосереджена на її ключовому системотворчому компоненті – ціннісно-

смисловому. Адже, саме цей компонент є найбільш важливим у структурі 

громадянської ідентичності, оскільки, головним критерієм сформованості 

слугує цінність належності особистості до спільности співгромадян 

держави, що має для неї значущий смисл. 

Розроблено анкету, яка містить три твердження за методикою 

«Незакінчене речення» на які досліджувані повинні надати розгорнуту 

відповідь. Серед них наступні: «Реальний громадянин – це …», «Ідеальний 

громадянин – це …», «Негромадянин – це …». 

В подальшому отримані відповіді аналізувалися за допомогою 

методу контент-аналізу, який дозволив побудувати дослідницьку модель 

максимально об’єктивно, усунувши ряд можливих побічних змінних. 
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В результаті опитування отримано дані, які ми змістовно об’єднали у 

30 тверджень та дали респондентам для оцінки на етапі констатувального 

дослідження.  

Для конструювання методики діагностики сформованості 

громадянської ідентичності, попередньо визначили  основні критерії її 

сформованості (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Змістовна інтерпретація компонентів сформованості 

громадянської ідентичності особистості 

Несформована громадянська 

ідентичність 

«-» 

Сформована громадянська 

ідентичність 

«+» 

І. Самоставлення 

Переживання відчуття знецінення 

власної гідності та значущості як 

громадянина. Відчуття себе 

об’єктом, на який впливають 

внутрішньодержавні суспільні 

процеси та  інструментом, який 

використовує державне 

представництво задля досягнення 

певних цілей.  

Конформне тяжіння до суспільних 

тенденцій, громадянин йде за 

думкою більшості, оскільки не 

наділяє себе суб’єктним статусом, а 

вбачає свою мізерність та 

незначущість у масштабах держави. 

Бачення ролі громадянина як 

найвищої цінності в державі та, 

водночас, ключового, дієвого та 

відповідального суб’єкта суспільних 

та державних перетворень. 

  

ІІ. Ціннісно-мотиваційний компонент 

Громадянин не вважає державу і все 

державницьке своєю цінністю, 

оскільки домінуючою цінністю і  

першочерговою потребою для себе 

вбачає матеріальне забезпечення. 

У системі цінностей існує високий 

рівень значущсті державницького, 

громадянського, суспільного, 

морально-правового порядку. 

ІІІ. Мотиваційно-смисловий компонент 

Пасивність через відчуття 

безперспективності самореалізації в 

межах організаційного простору 

певної держави. 

Усвідомленість громадянином  

власної реалізації в межах 

організаційного простору держави. 
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Таким чином, головним критерієм сформованості громадянської 

ідентичності для нас слугує її ціннісно-смисловий компонент, тобто 

цінність приналежності особистості до спільноти громадян і держави як 

організаційного середовища. Для побудови шкал нашого опитувальника 

даний критерій ми диференціюємо на 3 структурні компоненти: 

самоставлення, ціннісно-мотиваційний та мотиваційно-смисловий. 

Така диференціація стала можливою за допомогою використання 

факторного аналізу методом головних компонентів (міра адекватності 

КМО – 0,708), що дозволив побудувати 3-х факторну модель, яка пояснює 

53,428% дисперсії отриманих даних. 

Перший фактор моделі (23,15% дисперсії) – самоставлення – містить 

шкали: «Я відчуваю, що потрібен своїй державі» (0,568), «У своїй державі я 

відчуваю себе «гвинтиком», «піщинкою», «краплею в морі»» (0,625), «Я 

вважаю, що через тиск на державу можна захистити власні інтереси і 

права» (0,550), «Розвиток суспільства і держави починається з низів» 

(0,569), «Моя успішність в Україні, це справа моїх рук» (0,746), «Як 

частина громадянського суспільства я вважаю себе джерелом влади» 

(0,759). 

Другий фактор моделі (15,16% дисперсії) – ціннісно-мотиваційний – 

містить шкали: «Моя особиста свобода і права вища за будь-які державні 

інтереси» (0,696), «Я не готовий пожертвувати своєю роботою/навчанням 

задля служби у збройних силах на певний період» (0,738), «Я не готовий 

пожертвувати своїм часом задля суспільно корисних справ та громадської 

діяльності» (-0,501), «Я не готовий віддавати певні кошти на суспільні 

потреби» (допомога малозабезпеченим, біженцям, армії, переселенцям та 

ін.), оскільки це має робити держава) (0,538), «Я не готовий на певний час 

пожертвувати своїм комфортом і благополуччям задля успішності та 

процвітання держави» (0,623), «Я віддаю перевагу отримувати більше 

прибутків, оминаючи податки» (-0,515). 
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Третій фактор (15,11% дисперсії) – мотиваційно-смисловий – містить 

такі шкали: «Я бачу можливості власної реалізації в Україні» (-0,588), «Я 

не бачу сенсу залишатись в Україні надалі» (0,643), «В Україні мені цікаво 

жити» (0,619), «Життя в Україні сповнене хвилюючих подій та великих 

можливостей» (-0,508), «Я вважаю, що в сучасних умовах в державі, кожен 

громадянин має можливість здійснити свій вибір згідно своїх бажань» 

(0,511), «Якби у мене була можливість змінити своє громадянство, я б 

такою можливістю скористався» (0,498).  

Відповідно до зазначених критеріальних рівнів сформованості 

громадянської ідентичності сконструйовано та апробовано методику, яка 

складається із 18 пунктів двополюсних тверджень, тяжіння до яких 

досліджувані оцінювали за шкалою від -3 до +3.  

Досліджуваним надавалася наступна інструкція: «Шановний 

респонденте! Вам запропоновані пари протилежних тверджень. Ваше 

завдання вибрати одне з тверджень, яке на Вашу думку більше відповідає 

дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3 залежно від того, наскільки Ви 

впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження на Ваш погляд однаково 

вірні)» (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Методика сформованості громадянської ідентичності 

1. Я відчуваю, що потрібен 

своїй державі  

3 2 1 0 1 2 3 Я відчуваю свою 

непотрібність у своїй 

державі (державі на мене 

байдуже) 

2. Моя особиста свобода і 

права вищі за будь-які 

державні інтереси 

3 2 1 0 1 2 3 Я готовий пожертвувати 

частиною своїх прав і свобод 

задля державних інтересів 

3. Я бачу можливості власної 

реалізації в Україні 

3 2 1 0 1 2 3 На мою думку, в Україні я не 

зможу реалізуватися 

4. Моя успішність в Україні 

це справа моїх рук 

3 2 1 0 1 2 3 Успішність мого життя в 

Україні не залежить від мене 

5. Я не готовий пожертвувати 

своєю роботою/навчанням 

3 2 1 0 1 2 3 В разі потреби я готовий 

пожертвувати своєю 
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задля служби у збройних 

силах на певний період 

роботою/навчанням задля 

служби у збройних силах на 

певний період 

6. Я не бачу сенсу 

залишатись в Україні надалі  

3 2 1 0 1 2 3 Моє життя в Україні є цілком 

осмисленим 

7. Як частина 

громадянського суспільства, 

я вважаю себе джерелом 

влади 

3 2 1 0 1 2 3 Державні рішення жодним 

чином не залежать від 

позиції громадянського 

суспільства і мене як 

громадянина зокрема. 

8. Я не готовий пожертвувати 

своїм часом задля суспільно 

корисних справ та 

громадської діяльності 

3 2 1 0 1 2 3 Я готовий пожертвувати 

своїм часом задля суспільно 

корисних справ та 

громадської діяльності 

9. В Україні мені цікаво жити 3 2 1 0 1 2 3 Життя в Україні видається 

мені одноманітним, 

нецікавим і 

безперспективним 

10. Розвиток суспільства і 

держави починається з 

«низів» 

3 2 1 0 1 2 3 Розвиток суспільства і 

держави залежиться від її 

еліт 

11. Я не готовий віддавати 

певні кошти на суспільні 

потреби (допомога 

малозабезпеченим, біженцям, 

армії, переселенцям та ін.), 

оскільки це має робити 

держава 

3 2 1 0 1 2 3 Я готовий віддавати певні 

кошти на суспільні потреби 

(допомога 

малозабезпеченим, 

біженцям, армії, 

переселенцям та ін.) 

12. Життя в Україні сповнене 

хвилюючих подій та великих 

можливостей 

3 2 1 0 1 2 3 Життя в Україні рутинне та 

одноманітне 

13. Я вважаю, що через тиск 

на державу, можна захистити 

свої власні інтереси і права 

3 2 1 0 1 2 3 Держава є непохитною у 

власних інтересах і не 

дослухається до думки своїх 

громадян 

14. Я не готовий на певний 

час пожертвувати своїм 

комфортом і благополуччям 

задля  успішності та 

процвітання держави 

3 2 1 0 1 2 3 Я готовий на певний час 

пожертвувати своїм 

комфортом і благополуччям 

задля успішності та 

процвітання держави. 

15. Якби у мене була 

можливість змінити своє 

громадянство, я б такою 

3 2 1 0 1 2 3 Якби я мав можливість 

змінити своє громадянство, я 

б все одно залишив (ла) 
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можливістю скористався громадянство України 

16.У своїй державі я 

відчуваю себе «гвинтиком», 

«піщинкою», «краплею в 

морі» 

3 2 1 0 1 2 3 У своїй державі я відчуваю 

себе повноцінним та 

самодостатнім громадянином 

17. Я віддаю перевагу 

отримувати більше 

прибутків, оминаючи 

податки 

3 2 1 0 1 2 3 Я віддаю перевагу 

отримувати менше 

прибутків, але чесно 

сплачувати податки 

18. Я вважаю, що в сучасних 

умовах в державі, кожен 

громадянин має можливість 

здійснити свій вибір згідно 

своїх бажань 

3 2 1 0 1 2 3 В сучасних умовах в державі 

громадянин позбавлений 

можливості вибору в силу 

певних обставин. 

 

Методика створена із дотриманням усіх необхідних вимог щодо 

конструювання ефективних психологічних тестів, а саме:  

1) метричність шкал;  

2) надійність (внутрішня узгодженість та ретестова надійність); 

3) валідність;  

4) дискримінантність;  

5) стандартизація. 

Всі шкали методики представлені у вигляді інтервальних шкал 

(метричних). Тобто, вимір за даним типом шкал передбачає можливість 

застосування одиниць вимірювання, при якому числа відображають не 

лише відмінність між об’єктами на рівні вираженості властивості, але і 

показують, наскільки більше чи менше виражена дана властивість [90, 

с. 26].  

У ході подальшої обробки результатів для зручності підрахунку 

значень інтервальну шкалу ми перевели в абсолютну шкалу (шкалу 

відношень). Вимір в цій шкалі відрізняється від інтервальної лише тим, що 

в ній встановлюється нульова точка, яка відповідає повній відсутності 

вираженої властивості [82, с. 27]. 
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З метою підтвердження якості тесту, його стійкості щодо 

погрішностей вимірювання, методика в рамках пілотажного дослідження 

була перевірена на надійність. Загальний показник α-Кронбаха становить 

0,838, що свідчить про внутрішню узгодженість завдань сконструйованої 

методики відповідно до її шкал. Цей факт дає змогу стверджувати, що 

оцінка заданих тверджень методики надасть відповідну і повну інформацію 

про ознаку, що вимірюється (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Перевірка внутрішньої та ретестової надійності 

Назва шкали Загальний 

коефіцієнт 

кореляції 

Альфа 

Кронбаха  

Коефіцієнт 

кореляції Пірсона 

(ретест) 

Шкала самоставлення 0,720** 0,821** 0,807** 

Матеріально-духовна 

шкала 
0,786** 

0,757** 
0,801** 

Шкала мотиваційно-

смислова 
0,822** 

0,776** 
0,755** 

Шкала загального 

рівня сформованості 
0,948** 

0,838** 
0,729** 

 

Ще одним важливим показником надійності методики є ретестова 

надійність. Цей коефіцієнт надійності дорівнює коефіцієнту кореляції між 

результатами першого та повторного зрізів дослідження. У зв’язку із 

використанням інтервальних шкал методики використано коефіцієнт 

кореляції Пірсона. Отримані показники за трьома шкалами та загальним 

рівнем сформованості громадянської ідентичності дає змогу встановити 

ступінь незалежності результатів тестування від різних впливів та 

засвідчити достатню точність виміру і процедури стандартизації 

тестування. При визначенні ретестової надійності дотримано нетривалого 

часового проміжку між зрізами – 3 місяці, враховуючи специфіку нашої 
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вибірки, молодь віком від 18 до 30 років. Оскільки збільшення часового 

періоду між замірами може призвести до зниження показників кореляції 

внаслідок різноманітних чинників впливу, наприклад подій, що змінюють 

стан та особливості розвитку відповідних якостей особистості, що 

досліджуються. Показники кореляції Пірсона за шкалами методики 

діагностики сформованості громадянської ідентичності знаходяться в 

межах від 0,729 до 0,807, що дозволяє зробити висновок про ретестову 

надійність розробленої методики.  

Для підтвердження конкуруючої валідності результатів методики 

сформованості громадянської ідентичності встановлено кореляційний 

зв’язок (0,547**) між даними нашої методики і результатами, які ми 

отримали за допомогою Опитувальника «Громадянська ідентичність» за 

авторством І. Петровської (показник альфа Кронбаха α=0,878) [94]. 

Для визначення того, які пункти методики входять до трьох із 

виділених нами на попередніх етапах шкал (самоставлення, ціннісно-

мотиваційна, мотиваційно-смислова) проводився дискримінантний аналіз 

покроковим методом та визначався, який набір змінних для кожної із шкал 

збільшує дискримінантну здатність та не знижує статистичної значущості 

рішення. Дискримінантність завдань методики свідчать про те, що вони 

вивчають саме ті властивості особистості, що й інші завдання, які 

призначені для цього. А отже, їх слід включати у остаточну версію 

опитувальника та з урахуванням цього розробляти ключ обробки 

результатів методики. 

За допомогою частотного аналізу та аналізу нормальності розподілу 

вибірки пілотажного дослідження визначено числовий розподіл балів за 

кожною із шкал методики сформованості громадянської ідентичності 

відповідно до визначених рівнів: низького, середнього та високого. 

Встановлено, що для кожної окремої шкали навантаження по балах є 

різними залежно від рівня вираженості показника (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Ключ до обробки результатів методики 

діагностики сформованості громадянської ідентичності 

Шкала № пунктів 

методики 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

Рівень 

сформованості 

І. Шкала 

самоставлення 

1, 4, 7, 10, 13, 

16 

42 Низький ≤ 19 

Середній 20-27 

Високий 28-42 

ІІ. Шкала ціннісно-

мотиваційна 

2, 5, 8, 11, 14, 

17 

42 Низький ≤ 21 

Середній 22-31 

Високий 32-42 

ІІІ. Шкала 

мотиваційно-

смислова 

3, 6, 9, 12, 15, 

18 

42 Низький ≤ 24 

Середній 25-34 

Високий 35-42 

Загальний рівень 

сформованості 

громадянської 

ідентичності 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18 

126 Низький ≤68 

Середній 69-90 

Високий 91-126 

 

Таким чином, із вісімнадцяти запропонованих і перевірених пунктів 

методики до шкал самоставлення, ціннісно-мотиваційної, мотиваційно-

смислової ми віднесли твердження, які мають статистично значущі 

рішення та сприяють кращій точності класифікації.  

За кожною із трьох окреслених шкал та шкали загального рівня 

сформованості громадянської ідентичності визначено три рівні 

сформованості: низький, середній та високий, кожному із яких відповідали 

певні числові показники. Шкали самоставлення, ціннісно-мотиваційна та 

мотиваційно-смислова мають не однакові числові навантаження на кожен 

із рівнів сформованості, не зважаючи на однаковий максимально можливий 

показник кількості балів по шкалах (42) та кількість пунктів методики 

(по 6). Загальний рівень сформованості громадянської ідентичності 

визначався на основі поєднання результатів за трьома шкалами методики. 
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Відповідно, кількість пунктів методики становила 18 та максимально 

можлива кількість балів становить 126.    

Розподіл балів за рівнями (низький, середній, високий) по кожній із 

шкал здійснено за допомогою частотного аналізу враховуючи показники 

нормальності розподілу (коефіцієнт Колмогорова-Смірнова) На основі 

встановлених достовірних відмінностей між групами виділено числові 

показники, що відносяться до кожного із рівнів (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Показники нормальності розподілу за шкалами методики 

сформованості громадянської ідентичності 

Шкали Коефіцієнт Колмогорова-

Смірнова 

Самоставлення 0,871 

Ціннісно-мотиваційна 0,993 

Мотиваційно-смислова 0,873 

Загальний рівень сформованості 

громадянської ідентичності 

0,988 

Примітка: р≥0,05 

В результаті аналізу встановлено, що розподіл відповідей 

досліджуваних за шкалами методики відповідає нормальному та показники 

є статистично значущими. 

Далі проводилася процедура стандартизації, оскільки вона також 

входить в перелік головних критеріїв конструювання ефективних 

психологічних тестів.  

Стандартизація містила три етапи роботи: створення єдиного 

алгоритму тестування; формування одноманітної оцінки методики; 

визначення норм методики. 

Перший етап стандартизації – створення єдиного алгоритму 

тестування, що передбачає чітке визначення та контроль ситуації 

діагностики: умови проведення дослідження (мінімізація зовнішніх 
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чинників, що відволікають досліджуваного), інструкція та її зміст, 

стимульний матеріал (бланк методики) тощо. 

Другий етап стандартизації складався із двох частин: визначення 

стандартної інтерпретації результатів дослідження та їх попереднього 

опрацювання.  

Третій етап – визначення норм методики, що полягав у встановленні 

норм для розробленої методики (зокрема, ми визначили норми для 

загальної вибірки та за ознакою статі (локальні норми)).  

Обробка результатів передбачала додавання числових значень для 

всіх двополюсних тверджень і переведення сумарного балу в стандартні 

значення.  

Для підрахунку балів необхідно перевести відмічені респондентами 

позиції на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінки по висхідній або 

низхідній асиметричній шкалі. Висхідна послідовність градацій (від 1 до 7) 

чергується у випадковому порядку з низхідною (від 7 до 1), причому 

максимальний бал (7) завжди відповідає полюсу сформованої 

громадянської ідентичності, а мінімальний бал (1) – полюсу її 

несформованості.  

При підрахунку балів по ключу дотримуються наступного правила:  

 у висхідну шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводяться пункти 2; 4; 5; 6; 8; 11; 

14; 15; 16; 17.  

 у нисхідну шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводяться пункти 1; 3; 7; 9; 10; 

12; 13; 18.  

Враховуючи нормальність розподілу значень пілотажного 

дослідження за показником Колмогорова-Смірнова та значеннями 

асиметрії і ексцесу, визначено показники описових статистик 

сформованості ціннісно-смислового компонента громадянської 

ідентичності особистості. Результати представлено у таблиці 2.7.  
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Таблиця 2.7 

Середні значення та стандартні відхилення сформованості 

громадянської ідентичності (за результатами пілотажного 

дослідження) 

 

В таблиці наведено середні значення та стандартні відхилення за 

трьома шкалами методики сформованості громадянської ідентичності та 

загальним рівнем, а також наведено показники окремо для чоловіків та 

жінок, що відноситься до локальних норм методики, які отримано на 

вибірці 100 осіб в результаті пілотажного дослідження.  

Б) Підхід до діагностики чинників громадянської ідентичності 

(авторська модифікація моделі шкалювання). 

Що стосується діагностики психологічних чинників громадянської 

ідентичності, то слід зазначити, що такий вид роботи проводиться вперше і, 

на нашу думку, є суттєвою прогалиною у дослідженні явища громадянської 

ідентичності, оскільки ігнорує один із базових принципів психології – 

принцип розвитку. Дослідження саме з позиції генезису даного явища дає 

нам змогу отримання більш повної інформації та можливість 

прогнозування основних закономірностей його подальшої 

трансформаційної динаміки.  

№ 

 

                        Шкала 

Середнє значення (m) ± стандартне 

відхилення (σ) 

Чоловіки Жінки 

 

Загальні 

показники 

Самоставлення 23,60±5,85 21,63±6,163 23,27 ± 5,88 

Ціннісно-

мотиваційна 
27,48±6,89 

21,50±5,425 26,48 ± 6,98 

Мотиваційно-

смислова 

30,13±9,83 28,63±4,955 29,88 ± 9,17 

Загальний рівень 

сформованості 

80,87±17,86 71,75±17,38 79,35 ± 17,38 
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Перед тим, як безпосередньо розпочати розробку підходу до 

діагностики чинників громадянської ідентичності, розглянуто ряд проблем, 

які можуть виникнути під час роботи та завадити отримати достовірні 

результати. До цих проблем Пол Клайн відносить ті, які постають при 

розробці завдань: 

• установка на згоду; 

• установка на соціально схвалювані відповіді; 

• установка на невизначені чи середні відповіді; 

• установка на «крайні» відповіді;  

• вибірка з генеральної сукупності питань [64].  

Ще одним побічним чинником, який, на нашу думку, може суттєво 

вплинути на отримані результати, це явище артефактів у психологічних 

дослідженнях. Артефакти (від лат. artefactum – штучно зроблене) – це 

експериментальний результат, який виникає через відхилення в проведенні 

дослідження або дефекту методик, котрі використовуються. Джерелом 

артефактів у психологічному дослідженні може бути як саме оточення, так 

і діяльність дослідника. Причиною артефактів може стати також 

неадекватність використовуваної процедури, коли дослідник не може 

передбачити ті чинники, що змінюють поведінку досліджуваних осіб.  

Найсуттєвіший вплив на достовірність результатів, на нашу думку, 

може здійснити ефект Пігмаліона (або ефект Р. Розенталя). Сутність цього 

ефекту полягає в тому, що експериментатор, який твердо вірить у гіпотезу 

або у надійність інформації, несвідомо діє таким чином, щоб отримати 

відповідні результати, які її підтверджують [78]. 

У зв’язку із необхідністю вирішення зазначених експериментальних 

проблем та з метою нівелювання дії різноманітних побічних змінних 

впроваджено наступні запобіжні заходи: 
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1) Дослідження проводилось анонімно, лише із зазначенням загальних 

відомостей про досліджуваних, таких як вік і стать, необхідних в якості 

базових критеріїв при аналізі отриманих результатів. 

2) Усунення можливості проникнення досліджуваних в сутність 

того, що досліджується. Це зроблено не для того, щоб ввести в оману 

респондентів, а задля того, щоб відповіді на певних етапах дослідження не 

відображали генералізовану точку зору респондентів щодо чинників 

громадянської ідентичності особистості. 

3) За допомогою інструкцій, забезпечення тих відповідей 

досліджуваних, які першими спадають на думку. 

4) Побудова конвергентної схеми дослідження чинників 

громадянської ідентичності, що спрямована на виокремлення зазначених 

груп чинників лише емпіричним шляхом, не формуючи їх теоретично.  

У теоретичному аналізі лише окреслено найбільш широкі сфери 

впливу чинників громадянської ідентичності особистості. Однак самі групи 

чинників виділяємо завдяки діагностиці семантичного простору суджень 

досліджуваних щодо їх громадянської ідентичності та організацією 

пілотажного дослідження оцінки даних суджень. Таким чином, нівельовано 

вплив експериментатора на отримання бажаних результатів дослідження 

[78]. 

Сама процедура розробки підходу здійснювалась на основі моделі 

шкалювання Л. Терстоуна, але не є її суворо дотриманою реалізацією. 

 Основами для даного порівняння слугували: 

 формування переліку суджень (особливості отримання матеріалу 

для подальшого контент-аналізу); 

 експертна оцінка (сукупність отриманих на попередньому етапі 

суджень розподілялась експертами на категорії, у нашому випадку, на три 

категорії відповідно до рівнів буття громадянина. А саме таких рівнів як: 

макросоціальний, мікросоціальний, індивідуально-досвідний. 
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 Якщо у випадку моделі шкалювання Л. Терстоуна 

використовувалася шкала порядку, тобто категорії мають властивість 

порядку і, відповідно, середнє значення оцінок визначається за допомогою 

медіани, а варіативність встановлюється розмахом значень, то в нашому 

дослідженні рівні представленні у вигляді номінальної шкали, а отже, 

усереднені значення наших експертів по кожному твердженню 

встановлювались за допомогою моди. 

Також, варто зазначити, що спірні судження (які оцінювались 

нашими експертами по-різному) підлягали видаленню. 

На етапі розробки запитань або тверджень для дослідження 

вимірюваного явища на основі об’єктивного критерію було обрано спосіб 

за допомогою якого здійснювалося вимірювання. Однією з основних 

переваг обраного підходу є те, що він не обмежує дослідника у виборі 

критеріїв оцінки. Суб’єктом оцінювання є досліджувані та експерти, 

останніх Л. Терстоун називає «арбітрами», а також існує другий підхід де 

суб’єктом вибору критеріїв оцінювання виступає дослідник, що стимулює 

краще розуміння даних. На противагу цьому, наш підхід дозволяє отримати 

дані, що характеризуються вищим рівнем значущості. Суть методу 

шкалювання полягає в тому, що досліджувані безпосередньо беруть участь 

у розробці шкал, які в подальшому використовуватимуться для діагностики 

чинників громадянської ідентичності особистості. Метод Л. Терстоуна 

сприяє підвищенню рівня валідності шкал за допомогою інтеріоризації 

значень певних показників. Водночас цей метод також підсилює надійність 

через виключення з розгляду тих пунктів шкали з якими більшість 

респондентів не згодна [182]. 

Модифікацію моделі Л. Терстоуна використовували в своїх працях 

науковці для діагностики різних аспектів психології: атитюдів, ставлення 

до соціальних та психологічних феноменів, наприклад до церкви як 
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соціального інституту, війни, націоналізму, влади, расизму тощо 

(Д. Дроуба, О. Корольова, Л. Почебут та ін.) [182]. 

Таким чином, згідно з логікою дослідження, констатувальна частина 

емпіричного вивчення чинників громадянської ідентичності особистості 

відбувалася в три основні етапи, кожен з яких реалізовувався в кількох 

кроках (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Етапи констатувальної частини емпіричного дослідження 

Етап 1. Підготовчий 

1.  Анкетування. 

2.  

 

Виокремлення тверджень за допомогою методу контент-

аналізу для подальшої діагностики. 

3.  Експертна оцінка тверджень. 

Етап 2. Основний 

1.  Оцінка заданих тверджень досліджуваними. 

2.  Проведення факторного аналізу.  

Етап 3. Аналітичний 

1.  Визначення домінантного рівня полісистемного буття 

громадянина, на якому функціонують чинники 

становлення громадянської ідентичності. 

2.  Аналіз та інтерпретація виокремлених факторів, котрі і 

представляють собою основні чинники становлення 

громадянської ідентичності. 

3.  Узагальнення результатів.  

 

На підготовчому етапі констатувальної частини емпіричного 

дослідження для діагностики чинників громадянської ідентичності 

попередньо проведено анкетування респондентів, результати якого 

опрацьовувалися, використовуючи метод контент-аналізу для можливості 

здійснення подальшого якісного і кількісного аналізу.  

Досліджуваним було запропоновано максимально розгорнуто 

відповісти на питання анонімної авторської анкети (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Анкета визначення головних аспектів громадянської 

ідентичності 

№ Запитання 

1. Що Ви думаєте про власну державу? 

2. Що Ви відчуваєте по відношенню до власної держави? 

3. Що Ви відчуваєте по відношенню до власного громадянства? 

4. Що Ви робите для власної держави? 

5. Яким на Вашу думку має бути ідеальний громадянин? 

6. Чи є у вас з кого брати приклад щодо громадянської активності, 

якщо так, то хто це? 

7. Якби Вам запропонували  мешкати в іншій державі, чи погодились 

би Ви переїхати? 

8. Опишіть Ваш досвід і враження з приводу взаємодії з державою 

 

Анкета містила вісім запитань, спрямованих на визначення головних 

аспектів громадянської ідентичності (Додаток Б). Запитання за 

типологізацією є відкритими (передбачається розгорнута відповідь 

респондентів у вільній формі, варіанти відповідей не надаються) [67, с. 62].  

Вибір запитань зумовлено пошуком сутнісних ознак та змісту явища, 

що вивчається у дисертаційній роботі. У змістових характеристиках 

запитань розкрито такі проблеми як думки і відчуття по відношенню до 

власної держави та громадянства, основні вектори активності особистості 

державного значення, визначення образу ідеального громадянина, 

встановлення ідеалу наслідування щодо активності в громадянській 

площині, визначення міграційної готовності та опис вражень від 

особистого досвіду взаємодії з державою. Таким чином, запитання анкети 

спрямовано на аналіз громадянської ідентичності особистості в площині 

трьох компонентів: когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового 

(рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Запитання анкети, які відображають компоненти 

громадянської ідентичності  

До когнітивного компоненту ми віднесли запитання анкети, які 

спрямовано на визначення уявлень та існуючого знання і розуміння 

проблематики дослідження. Емоційно-ціннісний компонент спрямовано на 

визначення емоційного ставлення та домінуючих почуттів по відношенню 

до власної держави і громадянства та їх ціннісних характеристик. 

Поведінковий компонент містить запитання, що розкривають наявний стан 

активності особистості та її можливої поведінки в перспективі.    

Таким чином, основним завданням анкети було за допомогою 

якомога меншої кількості універсальних тверджень визначити смисловий, 

когнітивний контент громадянської ідентичності. Тобто, таких тверджень, 

які максимально широко охоплюють сутнісній зміст громадянської 

ідентичності та її компонентів.  
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Завдяки отриманим відповідям на поставлені запитання анкети нами 

було визначено базові смислові ядра суджень досліджуваних щодо явища 

громадянської ідентичності.  

Наступним етапом був аналіз отриманих суджень методом 

експертних оцінок (Додаток B).  

До групи експертів увійшло дев’ять осіб, з них сім кандидатів 

психологічних наук та два доктори психологічних наук. Одержані оцінки 

експертів, дали змогу відібрати основні судження по трьом шкалам, у 

відповідності до основних сфер життя особистості, таких як: 

макросоціальний, мікросоціальний та індивідуально-досвідний.  

Загальна кількість запропонованих тверджень на етапі експертної 

оцінки відповідала сумі у сімдесят три твердження. Після кількісного та 

якісного аналізу отриманих результатів деякі із них виключено у зв’язку із 

їх суперечливістю.  

Усі зазначені твердження запропоновані нашим досліджуваним в 

рамках пілотажного дослідження. Респонденти оцінювали запропоновані 

твердженні за шкалою Лайкерта. Це психометрична шкала, яка досить 

часто застосовується в анкетних дослідженнях та при розробці анкет. Під 

час роботи досліджувані повинні оцінити та відзначити рівень згоди або 

незгоди з кожним судженням, діапазон яких варіювався від «повністю 

згоден» до «повністю не згоден», які у цифровому співвідношенні 

відповідали показникам від «+5» до «-5», де показник із позитивним 

значенням свідчить про згоду, а з негативним – про відсутність згоди із 

запропонованим твердженням. Ставлення досліджуваних до явища 

громадянської ідентичності виявлялося на основі суми оцінок кожного 

окремого судження. В подальшому, за допомогою математичних методів 

статистики (факторний аналіз) виділено фактори на основі яких було 

визначено чинники (множинний регресійний аналіз) громадянської 

ідентичності особистості.  
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2.4. Психологічні особливості сформованості громадянської 

ідентичності особистості 

 

Емпіричний аналіз сформованості громадянської ідентичності 

особистості передбачає, насамперед, розгляд результатів дослідження 

переживання досліджуваними даного виду приналежності, враховуючи такі 

критерії розподілу вибірки, а саме: вік, стать та вид діяльності. Це 

дозволило з’ясувати, наскільки їм властиве дане переживання, а також 

визначити рівень вираженості ознаки за заданими психодіагностичними 

критеріями у різних груп досліджуваних.   

Для правомірності подальшого математико-статистичного аналізу 

результатів дослідження вибірка перевірена на нормальність розподілу. 

Таким чином, показник асимптетичної значущості Колмогорова-Смірнова 

становить більше ніж 0,05, що свідчить про те, що розподіл значущо не 

відрізняється від нормального. 

За допомогою статистичного аналізу визначено відсоткові 

навантаження приналежності загального числа респондентів до рівнів 

сформованості громадянської ідентичності (рис. 2.2). 

25,7

44

30,3

37,80 

35,50 

26,70 
25,4

43,7

30,9

27,7

41

31,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Самоставлення Ціннісно-

мотиваціна

Мотиваційно-

смислова

Загальний рівень

сформованості 

Низький

Середній

Високий

 

Рис. 2.2. Рівні сформованості громадянської ідентичності, у % 
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Встановлено, що за шкалою самоставлення у більшості 

досліджуваних (44%) переважає середній рівень показника, на другому 

місці за частотою вираженості є високий рівень, він виявлений у 30,3% 

досліджуваних та найменше відсоткове навантаження відповідає низькому 

рівню самоставлення (25,7% респондентів). 

За ціннісно-мотиваційною шкалою у досліджуваних найбільш 

вираженим є низький рівень (37,8%), у 35,5% осіб – середній рівень та 

найменш вираженим є високий рівень (26,7%). 

Показники мотиваційно-смислової шкали мають такі відсоткові 

навантаження за рівнями: на першому місці знаходиться середній рівень, 

він переважає у 43,7% досліджуваних, на другому – високий (30,9%) та 

низький спостерігається у меншої кількості досліджуваних (25,4%).  

Найбільш вираженим є середній рівень загальної сформованості 

громадянської ідентичності української молоді, він діагностований у 41% 

досліджуваних, 31,3% – мають високий рівень та низький рівень виявлено 

у 27,7% досліджуваних.  

Одним із завдань роботи стало дослідження сформованості 

громадянської ідентичності залежно від віку респондентів. Вся вибірка 

була розділена за цим критерієм на три групи: перша група – молодь віком 

від 18 до 22 років (41%), друга група – молодь від 23 до 29 років (30% 

респондентів) та третя група – від 30 до 35 років (29% досліджуваних). 

Відповідно до відсоткового навантаження за кожною із груп визначено, що 

таке число дозволяє здійснювати їх порівняльний аналіз з метою отримання 

достовірних результатів. 

Керуючись таблицею середніх значень різних вікових груп молоді за 

шкалами авторської методики сформованості громадянської ідентичності 

(табл. 2.10), можна зробити висновок, що переживання приналежності до 

держави та спільноти співгромадян характерне для всіх вікових груп 

української молоді. 
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Таблиця 2.10 

Показники різних вікових груп молоді за шкалами авторської 

методики сформованості громадянської ідентичності 

Шкали Вік респондентів Р 

18-22 роки 

 (41%) 
23-29 років 

 (30%) 
30-35 років 

(29%) 

Сер. 

знач. 

Рівень  Сер. 

знач. 

Рівень  

 

Сер. 

знач. 

Рівень 

I 23,07 Середній 25,89 Середній 28,00 Високий p≤0,05 

II 26,77 Середній 27,56 Середній 32,01 Високий p≥0,05 

III 29,64 Середній 33,56 Середній 

(межує з 

високим) 

34,94 Середній 

(межує з 

високим) 

 

p≥0,05 

 

IV 79,48 Середній 87,01 Середній 94,95 Високий p≤0,05 

Примітка: Шкали (I – Самоставлення; II – Ціннісно-мотиваційна; III – 

Мотиваційно-смислова; IV – Загальний рівень сформованості) 

 

У результаті порівняння трьох вікових груп, за шкалою 

самоставлення виявлено, що в групі віком від 18 до 22 років переважає 

середній рівень сформованості (23,07). У віковій групі 23-29 років показник 

становить 25,89, що також відповідає середньому рівню сформованості 

ознаки. У третій групі віком від 30 до 35 років рівень вираженість ознаки 

висока (28,00). Відмінності є значущими на рівні p≤0,05.  

За ціннісно-мотиваційною шкалою у досліджуваних 18-22 років 

виявлено середній рівень вираженості показника (26,77). У групі віком 23-

29 років середнє значення за даною шкалою становить 27,57, що відповідає 

рівню вище середнього. Та у досліджуваних віком 30-35 років середнє 

значення показника ціннісно-мотиваційної шкали становить 32,01, який 

відповідає високому рівню. 

За мотиваційно-смисловою шкалою у групі від 18 до 22 років середнє 

значення становить 29,64, що відповідає середньому рівню. У групі віком 
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від 23 до 29 років цей показник дорівнює 33,56 (середній рівень, що межує 

з високим). У третій групі (30-35 років) показник дорівнює 34,94 (середній 

рівень, межує з високим). Відмінності за даною шкалою спостерігаються на 

рівні тенденції, однак вони є статистично незначущими. 

Таким чином, ми можемо спостерігати зростаючу тенденцію 

сформованості громадянської ідентичності зі збільшенням віку 

громадянина. Цей результат, на нашу думку, є цілком логічним, оскільки з 

віком молодь проходить процес самореалізації, набуття досвіду та 

самовизначення, в тому числі і у питаннях, котрі стосуються громадянської 

площини, тобто її усвідомлення як громадянина певної держави.   

Для більш детального аналізу сформованості громадянської 

ідентичності розглянемо відсотковий розподіл вираженості рівнів (шкал) 

(самоставлення, ціннісно-мотиваціного, мотиваційно-смислова) її ціннісно-

смислового компоненту залежно від вікової групи досліджуваних (табл. 

2.11). 

Таблиця 2.11 

Вираженість рівнів сформованості громадянської ідентичності 

залежно від вікової групи досліджуваних, у % 

Шкали Рівні Вікові групи 

1 гр. 

(18-24 

роки) 

2 гр. 

(25-29 

років) 

3 гр. 

(30-35 

років) 

Самоставлення Низький 27,1 16,2 26,8 

Середній 45,4 46 34,2 

Високий 27,5 37,8 39 

Ціннісно-мотиваційна Низький 40,2 27 34,1 

Середній 36,2 40,6 29,3 

Високий 23,6 32,4 36,6 

Мотиваційно-смислова Низький 29,3 18,9 29,3 

Середній 44,1 21,6 41,4 

Високий 26,6 59,5 29,3 

Загальний рівень 

сформованості громадянської 

ідентичності 

Низький 28,8 18,9 39 

Середній 45,7 32,5 24,4 

Високий 25,5 48,6 36,6 
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У віковій групі 1 (18-24 роки) за шкалою самоставлення у більшості 

досліджуваних переважає середній рівень показника (45,4%), при цьому 

вираженість високого (27,5%) і низького (27,1%) рівнів у досліджуваних 

має майже однакове відсоткове навантаження. Таким чином, можна 

зробити висновок, що більшість представників першої вікової групи 

вбачають власну важливість та значущість для держави та її розвитку, вони 

є активними суб’єктами, що здатні впливати на прийняття рішень 

державного характеру тощо. 

За ціннісно-мотиваційною шкалою домінуючим є низький рівень 

(40,2%),  – 36,2% досліджуваних – середній та низький рівень встановлено 

у 23,6% досліджуваних осіб.  

За даними мотивайно-смислової шкали серед досліджуваних 

переважаючим є середній рівень вираженості показника (44,1%), 29,3% 

респондентів мають низький рівень та 26,6% – високі показники. Що 

стосується загального рівня сформованості громадянської ідентичності у 

віковій групі 1 (18-24 роки) домінуючим є середній рівень (45,7% осіб), у 

28,8% досліджуваних виявлено низький рівень та чверть досліджуваних 

(25,5%) мають високу сформованість громадянської ідентичності.   

У віковій групі 2 (25-29 років) нашого дослідження за шкалою 

самоставлення домінуючим, як і у випадку першої групи є середній рівень 

(46% респондентів). Однак, виявлено відмінності, порівняно із першим, 

оскільки розподіл досліджуваних, які мають за цією шкалою низький 

(16,2%) та високий (37,8%) рівні суттєво різниться. Другим за вираженістю 

є високий рівень показника і найменш вираженим – низький.   

Розподіл вираженості рівнів за ціннісно-мотиваційною шкалою у 2 

віковій групі (25-29 років) має наступний вигляд: домінуючим є середній 

рівень (40,6%), другий за вираженістю – високий (32,4%) та у 27% – 

низький.  



118 
 

За мотивайно-смисловою шкалою у більшості досліджуваних 

переважає високий рівень (59,5%), на другому місці – середній (21,6%) та 

найменш вираженим є низький рівень (18,9%). 

Загальний рівень сформованості громадянської ідентичності має 

наступний відсотковий діапазон вираженості за рівнями. Високий рівень 

виявлено майже в половини досліджуваних (48,6%), середній у 32,5% 

молоді та у 18,9% досліджуваних встановлено низький рівень.  

У віковій групі 3 (30-35 років) за шкалою самоставлення у більшості 

досліджуваних переважає високий рівень (39%), на наступному рівні 

вираженості є середній (34,2%) та найменш вираженим є низький рівень 

самоставлення, його виявлено у 26,8% досліджуваних.  

За ціннісно-мотиваційною шкалою у 3 віковій групі домінуючим є 

також високий рівень (36,6%), на другому місці знаходиться низький рівень 

(34,1%) та середній – виявлено у 29,3% досліджуваних.  

Розподіл за рівнями мотиваційно-смислової шкали має наступний 

вигляд: на першому місці за вираженістю є середній рівень (41,4%) та 

низький і високий рівні є однаковими за кількістю виборів досліджуваних 

(по 29,3%).  

У третій віковій групі (30-35 років) за шкалою загальної 

сформованості громадянської ідентичності найбільш вираженим є низький 

рівень, він виявлений у 39% досліджуваних, на наступному місці 

знаходиться високий рівень (36,6%) та найменш вираженим по відсотку 

респондентів є середній рівень (24,4%).  

Що стосується порівняння результатів загального рівня  

сформованості ціннісно-смислового компонента громадянської 

ідентичності (четверта шкала) за статевою ознакою, то в даному випадку, 

варто зазначити про те, що суттєвих, статистично значущих відмінностей 

не виявлено (p≥0,05). Тому про не значне переважання значень за різними 
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шкалами методики ми можемо говорити лише у випадку даної конкретної 

вибірки і отриманий результат не має статистичного підґрунтя (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Показники сформованості громадянської ідентичності залежно від 

статі 

Шкали Стать респондентів  Р 

Чоловіки Жінки 

Сер. 

знач. 

Рівень Сер. 

знач. 

Рівень  

Самоставлення 23,68 Середній 24,79 Середній p≥0,05 

Ціннісно-мотиваційна 27,55 Середній 24,43 Середній p≤0,05 

Мотиваційно-

смислова 

29,45 Середній 31,57 Середній p≤0,05 

Загальний рівень 

сформованості 

80,40 Середній 80,78 Середній p≥0,05 

За шкалою самоставлення дещо вищий показник спостерігається у 

жінок (24,79). Тобто жінки, порівняно із чоловіками (23,68), є більш 

схильними вбачати себе як суб’єкта взаємодії, відповідального за 

громадянські і суспільні процеси в суспільстві та державі. Натомість, 

чоловіки мають статистично вищий показник за ціннісно-мотиваційною 

шкалою (27,55), що свідчить про те, що у системі цінностей чоловіків 

переважає надання більшої значущості державницькому, громадянському, 

морально-правовому аспекту дійсності, водночас як жінки схильні 

акцентувати свою увагу на першочергових потребах матеріального 

характеру (24,43) (p≤0,05). Показники середніх значень за мотиваційно-

смисловою шкалою свідчать, що жінки більше вбачають можливостей для 

власної реалізації в межах організаційно-правового простору держави 

(31,57). Своєю чергою, чоловіки схильні сприймати даний організаційно-

правовий простір як безперспективний, чи такий, що не сприяє їх 

самореалізації (29,35) (p≤0,05). 
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Втім, попри той факт, що середні значення у випадку конкретних 

шкал методики мають певну подекуди статистично значущу відмінність 

або ж перевагу у бік тої чи іншої статі у конкретних випадках, загальний 

рівень сформованості громадянської ідентичності і у чоловіків, і у жінок 

майже однаковий і становить 80,40 та 80,78 відповідно, а це є середнім 

рівнем сформованості громадянської ідентичності. 

В результаті проведення частотного аналізу встановлено відсоткові 

навантаження за шкалами методики сформованості громадянської 

ідентичності залежно від статі досліджуваних (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Вираженість рівнів сформованості громадянської ідентичності 

залежно від статі досліджуваних, у % 

Шкали Рівні Стать 

Чоловіки Жінки 

Самоставлення Низький 18,3 29,2 

Середній 49,4 61,1 

Високий 32,3 9,7 

Ціннісно-мотиваційна Низький 26,8 73,6 

Середній 41,3 16,7 

Високий 31,9 9,7 

Мотиваційно-смислова Низький 29,4 12,5 

Середній 34,4 73,6 

Високий 36,2 13,9 

Загальний рівень 

сформованості громадянської 

ідентичності 

Низький 21,7 70,8 

Середній 43,9 19,5 

Високий 34,5 9,7 

 

Серед чоловіків за шкалою самоставлення майже в половини 

досліджуваних переважає середній рівень (49,4%), на другому місці 

знаходиться високий рівень (32,3%) та найменше відсоткове навантаження 

має низький рівень (18,3%) сформованості. У групі жінок за цією шкалою 

домінуючим також є середній рівень, що порівняно із чоловіками має вище 
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відсоткове навантаження (61,1% жінок), на другому місці вираженості 

серед жінок є низький рівень (29,2%) та найменше зустрічається високий 

рівень самоставлення. Він виражений у 9,7% досліджуваних жінок. Таким 

чином, жінки вбачають вищу значущість власної особистості для розвитку 

держави, порівняно із чоловіками. 

За ціннісно-мотиваційною шкалою у групі чоловіків переважає 

середній рівень показника (41,3%), в той час як у жінок низький рівень. Він 

виражений у більшості досліджуваних (73,6%). На другому місці за 

відсотковим навантаженням серед чоловіків виявлено високий рівень 

(31,9%), серед жінок – середній (16,7%). Відповідно, найменш вираженим 

серед чоловіків є низький (26,8%), а серед жінок високий (9,7%) рівні 

сформованості за ціннісно-мотиваційною шкалою громадянської 

ідентичності.  

За результами отриманими по мотиваційно-смисловій шкалі 

встановлено, що високий рівень переважає у 36,2% досліджуваних 

чоловіків, у 34,4% – середній та низький у 29,4% чоловіків. У жінок 

розподіл за цією шкалою є не таким рівномірним – у більшості (73,6% 

досліджуваних) є вираженим середній рівень, у 13,9% жінок виявлено 

високий та 12,5% досліджуваних мають низький рівні за мотиваційно-

смисловою шкалою.  

Вираженість відсоткового навантаження рівнів загальної 

сформованості громадянської ідентичності також різниться залежно від 

статі досліджуваних. Серед чоловіків найбільш вираженим є середній 

рівень (43,9%), в той час як серед жінок – низький (70,8%), на другому 

місці у чоловіків – високий рівень (34,5), у жінок – середній (19,5%) та 

найменш вираженим у чоловіків є низький рівень (21,7) та у жінок – 

високий (9,7%).  

Відмінність за третьою категоріальною змінною, а саме видом 

діяльності досліджуваних свідчить про те, що молодь, яка працює, має 
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вищий рівень сформованості громадянської ідентичності, ніж молодь, яка 

навчається (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Показники сформованості громадянської ідентичності за видом 

діяльності досліджуваних 

Шкали Вид провідної діяльності   

Р Молодь, яка 

працює 

Молодь, яка 

навчається 

Сер. 

знач. 

Рівень Сер. 

знач. 

Рівень  

Самоставлення 26,50 Середній 

(межує з 

високим) 

23,17 Середній  

p≤0,05 

Ціннісно-

мотиваційна 

28,79 Середній 26,26 Середній p≤0,05 

 

Мотиваційно-

смислова 

30,14 Середній 29,87 Середній p≥0,05 

Загальний рівень 

сформованості 

85,42 Середній 79,02 Середній p≤0,05 

Результати рівня сформованості громадянської ідентичності молоді, 

яка працює є вищими як у випадку конкретних шкал методики 

(самоставлення – 26,50; ціннісно-мотиваційна – 28,79; мотиваційно-

смислова – 30,14), так і загального рівня сформованості громадянської 

ідентичності (85,42).  

На нашу думку, така тенденція пов’язана з тим, що молодь, яка 

працює має більший досвід взаємодії з державою, переймається 

реалізацією себе в організаційно-правовому просторі держави, 

перебуваючи на конкретній професійній позиції, а отже, більш гостро 

відчуває переваги і недоліки державницького та суспільного впливу, а 

також конкретніше та чіткіше вбачає свою роль і місце в державі. Водночас 

як молодь, котра навчається, перебуваючи в переважній більшості в 

освітянському полі, акцентує більшу увагу на своїй професійній підготовці, 

не усвідомлює свої громадянські права та обов’язки. Відмінності між 

даними групами досліджуваних є статистично значущими на рівні p≤0,05.  
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Загалом, варто зазначити, що відсутність вираженості крайніх 

значень низького та високого рівня сформованості громадянської 

ідентичності, за результатами середніх значень, для даної вибірки не 

свідчить про її актуальний стан для громадянина і, разом з тим, дає 

підстави до організації подальшої екологічної, корекційної та 

профілактичної роботи щодо актуалізації розвитку її рівня усвідомленості 

та осмисленості. Разом з тим, можна припустити, що стан сформованості 

громадянської ідентичності для мешканців різних регіонів держави може 

суттєво різнитись, втім категоризація сформованості громадянської 

ідентичності української молоді за регіональною ознакою не було 

завданням нашої дисертаційної роботи, а слугуватиме одним із основних 

напрямків подальших наукових досліджень.  

Для більш детального аналізу особливостей сформованості 

громадянської ідентичності розглянемо відсотковий розподіл показників за 

рівнями залежно від виду провідної діяльності досліджуваних (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Вираженість рівнів сформованості громадянської ідентичності 

залежно від виду провідної діяльності досліджуваних, у % 

Шкали Рівні Вид провідної діяльності 

Молодь, яка 

навчається 

Молодь, яка 

працює 

Самоставлення Низький 25,7 25,8 

Середній 45,0 35,5 

Високий 29,3 38,7 

Ціннісно-мотиваційна Низький 38,0 35,5 

Середній 36,3 29,0 

Високий 25,7 35,5 

Мотиваційно-смислова Низький 27,2 9,7 

Середній 42,7 54,8 

Високий 30,1 35,5 

Загальний рівень 

сформованості громадянської 

ідентичності 

Низький 28,6 22,6 

Середній 42,1 35,5 

Високий 29,3 41,9 

 



124 
 

За шкалою самоставлення у молоді, яка навчається переважає 

середній рівень вираженості показника (45%), в той час, як у молоді, яка 

працює – домінуючим є високий рівень (38,7%). На другому місці 

виразності у молоді, яка навчається є високий рівень, його виявлено у 

29,3% досліджуваних та у молоді, яка працює – середній (35,5%). Найменш 

вираженим за цієї шкалою є низький рівень. Така особливість 

спостерігається у двох групах, і у молоді, яка навчається (25,7%) і яка 

працює (25,8%).  

За ціннісно-мотиваційною шкалою найбільш вираженим у молоді, 

яка навчається є низький рівень (38% досліджуваних), середній рівень 

виявлено у 36,3% досліджуваної молоді, яка навчається та 25,7% 

респондентів мають високий рівень вираженості показника. В той час, 

серед молоді, яка працює найвищі показники за відсотковим розподілом 

виявлено одночасно за двома рівнями – низьким та високим (вони є 

рівними – 35,5%) та у 29% досліджуваних встановлено середній рівень 

ціннісно-мотиваційної шкали. 

За показниками мотиваційно-смислової шкали, у двох групах 

досліджуваної молоді переважає середній рівень (42,7% – молодь, яка 

навчається; 54,8% – молодь, яка працює). Наступним за відсотковим 

навантаженням досліджуваних виявився високий рівень (30,1% – молодь, 

яка навчається; 35,5% – молодь, яка працює). Та наймеш вираженим є 

низький рівень мотиваційно-смислової шкали (27,2% – молодь, яка 

навчається; 9,7% – молодь, яка працює). Варто зазначити, що не зважаючи 

на те, що зберігається відповідність розподілу за послідовністю 

вираженості рівнів між досліджуваними групами молоді показники двох 

рівнів (середнього і високого) мають вищі навантаження у молоді, яка 

працює, в той час як у молоді, яка навчається є вищим низький рівень. 

За загальною сформованістю громадянської ідентичності у більшості 

молоді, яка навчається виявлено середній рівень (42,1%) вираженості 
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показника, в той час, як у молоді, яка працює – високий рівень (41,9%). При 

цьому відсоткові навантаження по зазначених рівнях знаходяться в одній 

площині, є близькими. У молоді, яка навчається: у 29,3% виявлено високий 

рівень сформованості громадянської ідентичності та 28,6% – низький. У 

молоді, яка працює: у 35,5% досліджуваних встановлено середній рівень 

загальної сформованості громадянської ідентичності та найменш 

вираженим є низький рівень, його діагностовано у 22,6% респондентів.   

На основі отриманих результатів за сконструйованою методикою 

діагностики сформованості громадянської ідентичності здійснена 

класифікація досліджуваних об’єктів, котра передбачала групування їх в 

класи таким чином, щоб об’єкти в кожному класі були більш подібними 

один до одного, ніж об’єкти інших класів. Для проведення даної 

процедури, ми застосували кластерний аналіз, оскільки цей метод, 

порівняно з факторним аналізом, не передбачає часткової втрати 

інформації, а його результати мають простий та наочний вигляд. Також 

даний метод дозволяє упорядкувати об’єкти (досліджуваних)  у порівняно 

однорідні класи за допомогою попарного порівняння та на основі заданих 

критеріїв.  

Існує низка варіантів кластерного аналізу, втім ми застосували метод 

ієрархічного кластерного аналізу, оскільки він є найбільш розповсюдженим 

методом статистичної класифікації об’єктів. При цьому з-поміж можливих 

методів ієрархічного кластерного аналізу використовувався метод 

одинарного зв’язку, або так званий метод «найближчого сусіда». Алгоритм 

дій цього методу розпочинається з пошуку найбільш близьких об’єктів, 

пара яких утворює первинний кластер. Кожен наступний об’єкт 

приєднується до того кластеру, до якого розташований найближче. Також 

цей метод має тенденцію утворювати невелику кількість об’ємних 

кластерів (табл. 2.16). 
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Таблиця 2.16 

Відсотковий розподіл респондентів в кластерах громадянської 

ідентичності  

№ кластеру Назва кластеру К-сть досліджуваних % досліджуваних 

1 Ініціативний 162 53 

2 Прагматичний 103 33 

3 Ідеалістичний 42 14 

  

Таким чином в ході проведення ієрархічного кластерного аналізу  

виокремлено три кластери, котрі розподілили досліджуваних на групи, 

характеристика яких дозволила нам визначити емпіричним шляхом  типи 

сформованості громадянської ідентичності. Графічне зображення описаних 

типів наведено на рисунку 2.3. 
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Рис. 2.3. Показники рівнів ціннісно-смислового компонента 

громадянської ідентичності залежно від типу її сформованості  

Кластер 1 (53 % досліджуваних). Для цього кластеру характерним є 

середній рівень самоставлення, що виражається у адекватному відчутті 

власної гідності і значущості як громадянина країни. Вони вірять у 

можливість впливати на ситуацію, що відбувається в державі, вважають 
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свій голос важливим і впливовим, для них значущими є не лише цінності 

матеріального характеру, а й ідеалістичні та моральні інтенції. 

Представники цього кластеру вбачають різні можливості для самореалізації 

в межах своєї держави, саме тому намагаються проявити свою ініціативу у 

різних сферах громадянської активності, оскільки вважають її корисною та 

конструктивною. Цей кластер можна назвати «ініціативним».  

Кластер 2 (33 % досліджуваних).  Представники цього кластеру 

мають середній рівень самоставлення, що межує з низьким та виражається 

у сприйнятті себе як значущого і цінного громадянина своєї держави, який 

є суб’єктом та може впливати на рішення державного рівня. Однак, 

показник самоставлення у цій групі є значущо нижчим, порівняно із 

першою групою досліджуваних. Вони однаково цінують як матеріальні, так 

і ідеалістичні цінності та мають нижчий показник за мотиваційно-

смисловою шкалою, що проявляється у недооцінці власної держави для 

ефективного розвитку і реалізації громадянина в межах її організаційного 

та правового поля. Представники цього типу вибудовують власну систему 

поглядів і вчинків з точки зору їх доцільності та практичної корисності 

результатів як для власної особистості, так і для держави. Цей тип можна 

назвати «прагматичний». 

Кластер 3 (14 % досліджуваних). Особи третьої групи не вірять у 

можливість здійснення впливу як суб’єкта суспільних відносин на ситуацію 

в державі, на долю України та власну значущість у прийнятті рішень 

суспільного і державного значення. Представники цього кластеру більшою 

мірою зосереджені на матеріально-побутових умовах життя, надають 

перевагу матеріальним цінностям, а не духовним, моральним чи 

ідеалістичним. У них виявлено високий рівень мотиваційно-смислової 

шкали (показник якої є найвищим серед трьох кластерів), що свідчить про 

віру у власну реалізацію в межах держави. Самоставлення та ціннісно-

мотиваційна шкала є найнижчими, порівно із двома попередніми 
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кластерами. Це говорить про те, що представники цього кластеру схильні 

проявляти низьку громадянську активність, оскільки розглядають себе як 

об’єкт, який не може суттєво вплинути на ситуацію в державі. У них також 

переважає мотивація на власний комфорт, а не на цінності державного 

порядку. Це пов’язано із відсутністю стрижневого базису цінностей і 

переконань, а також інтенсивністю та динамічністю, як подій довкола 

громадянина, що відбуваються в державі, так і самого ставлення його до 

цих подій, кризовістю у розвитку українського громадянського суспільства, 

і як наслідок радикального та різкого прояву свого ставлення до них. Цей 

тип громадянської ідентичності можна позначити як «ідеалістичний». 

Представники цієї групи не є послідовними по відношенню до 

виявлення своєї громадянської ідентичності, тобто, вони постулюють одне, 

а діють інакше, вони в різних ситуаціях по-різному відносяться до однієї і 

тієї ж події.  

Громадянська ідентичність за результатами теоретичного аналізу має 

в своїй структурі чотири  компоненти: когнітивний, ціннісно-смисловий, 

емоційний та поведінковий.  Найважливішим, на нашу думку, є ціннісно-

смисловий компонент, оскільки, якщо він сформований, то громадянська 

ідентичність також вважається сформованою. Ціннісно-смисловий 

компонент громадянської ідентичності ми розглядали через рівень 

самоставлення, мотиваційно-ідеалістичний та матеріально-смисловий рівні. 

У результаті кластерного аналізу виявлено, що у трьох виділених групах 

досліджуваних ціннісно-смисловий компонент громадянської ідентичності 

є сформованим, а отже, і сама громадянська ідентичність вважається 

сформованою. Хоча вона має специфічні особливості, залежно від 

вираженості певного рівня ціннісно-смислового компонента. 

Проведене емпіричне дослідження та його подальший аналіз можна 

візуально представити у такій формі (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Емпірична модель сформованості ціннісно-смислового 

компоненту громадянської ідентичності 

Діагностика сформованості громадянської ідентичності відбувалася 

через призму її ціннісно-смислового компоненту та такі елементи як: 

самоставлення, ціннісно-мотиваційний, мотиваційно-смисловий і на основі 

кластирізації виокремлено три типи її сформованості: ініціативний, 

прагматичний, ідеалістичний.   

Ціннісний (ціннісно-смисловий) компонент є системо твірним. Він є 

елементом не лише свідомості, але й поведінки, одним з центральних 

особистісних утворень, що зумовлює процес становлення громадянської 

ідентичності, визначає мотивацію поведінки особистості і перебіг її 

діяльності (Б. Ананьєв, І. Кон, Д. Леонтьєв, К. Шорохова). Він інтегрує 

розвиток когнітивно-інтелектуальної та емоційно-вольової сфер 

особистості, її поведінки в процесі духовного становлення 

(М. Боришевський, О. Киричук, Т. Титаренко).  
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Втілення цінностей у життя здійснюється через особистісні смисли, 

які відіграють ключову роль у процесі саморегуляції особистості 

(Л. Виготський, Д. Леонтьєв, К. Карпінський, О. Леонтьєв, В. Франкл та 

інші), уточнення смислу (за С. Рубінштейном) є визначальним чинником 

поведінки особистості та головним змістом її духовного життя. 

 

2.5. Особистісні чинників громадянської ідентичності 

 

Послуговуючись значенням моди на основі експертних оцінок, ми 

можемо стверджувати про превалювання у свідомості респондентів  

тверджень індивідуально-досвідного рівня буття громадянина, до цього 

рівня відносяться на переважаючу думку експертів 34 твердження, 

водночас як до макросоцільного рівня – 26 тверджень і лише 12 до 

мікросоціального рівня. Разом з тим, середні показники оцінок 

досліджуваних заданих тверджень на основному етапі дослідження є не 

значущо відмінними (рис. 2.4).  
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Рис. 2.5. Середні значення показників рівнів буття громадянина за 

результатами експертної оцінки 
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Найвищий показник виявлено за рівнем індивідуально-досвідної 

активності громадянина – 3,64. Наступним за рівнем вираженості є 

твердження, що відносяться до макросоціального рівня – 3,31. Найменше 

значення виявлено за твердженнями мікросоціального рівня – 3,12.  

Це свідчить про те, що саме досвід взаємодії громадян із державою як 

організаційним та економіко-фінансовим простором є визначальним та 

домінантним у становленні їхньої громадянської ідентичності. 

З метою зменшення розмірності вихідних даних (тверджень, 

розроблених в рамках підходу, та їх подальшої оцінки) та для їх 

економічного опису, за умови мінімальних втрат використано факторний 

аналіз. Завдяки даному методу ми не лише зменшили множину вихідних 

змінних, але і визначили структуру взаємозв’язку між ними, з’ясувавши 

латентну причину їх мінливості, що визначається як фактор. Нами 

використано факторний аналіз із застосуванням методу головних 

компонентів для їх виокремлення і метод Варімакс із нормалізацією 

Кайзера для обертання факторів (Додаток Д).  

Міра вибіркової адекватності Кайзера-Мейєра-Олкіна становила 

0,577, що слід вважати прийнятним результатом для інтерпретації 

отриманих даних. Цей показник дозволяє зробити висновок щодо загальної 

придатності наявних даних для факторного аналізу, тобто наскільки добре 

побудована факторна модель описує структуру оцінки досліджуваних 

заданих тверджень.  

Показник сферичності Бартлетта перевіряє гіпотезу про те, що змінні, 

які беруть участь в факторному аналізі, не корелюють між собою. У 

нашому випадку даний показник показує досить низьку значущість (менше 

ніж 0,05), що свідчить про можливість застосування факторного аналізу. 

Для покращення якості моделі та комулятивного показника відсотку 

пояснення дисперсії з огляду на коефіцієнти змінних за таблицею 

спільностей вилучено 9 тверджень. Таким чином, на основі аналізу даних 
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отримано сім факторів, які пояснюють 55,186 % дисперсії (Додаток Ж), до 

яких увійшли наступні змінні (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Навантаження фактору 1 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Песимізм/оптим

ізм щодо 

рівності 

можливостей 

Я відчуваю на собі нерівність у правових 

умовах, які створює держава (0,695); Я не 

відчуваю себе захищеним у своїй державі 

(0,695); Наші чиновники байдужі до 

проблем простої людини (0,768); Я часто 

стикаюсь з нерівністю у економічних 

умовах, які створює держава (0,594); 

Влада не здатна навести порядок в державі 

(0,679); Чесною працею в нашій державі 

нічого не заробиш (0,653); Бюрократичні 

процедури у різних органах влади 

дратують мене (0,635); Державою 

керують олігархи (0,666); Біда України в 

тому, що нею керують ті, хто її не цінує 

(0,613); В сучасних реаліях української 

держави не можливо заробити великі 

статки чесним шляхом (0,612); Держава 

цінує своїх громадян (-0,605); В нашій 

державі нічого не буває безкоштовно 

(0,542); Українське суспільство не виховує 

своїх громадян (0,478); Мені соромно за 

те, якою стала моя держава (0,536); Будеш 

чесним – будеш бідним (0,552); Треба 

покладатись тільки на власні сили, не 

чекаючи на допомогу від держави (0,547); 

Безкарність в українському суспільстві 

зводить всі докладені зусилля 

нанівець (0,529); Мені прикро, що 

українська держава і досі не може 

«піднятись з колін» (0,509); Держава лише 

заважає заробітку своїх громадян (0,420). 

13,978 % 

 

Фактор 1. Песимізм/оптимізм щодо рівності можливостей 

пояснює 13,978 % дисперсії. В цей фактор ввійшла найбільша кількість 
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змінних, серед яких наступні судження: я відчуваю на собі нерівність у 

правових умовах, які створює держава; я не відчуваю себе захищеним у 

своїй державі; наші чиновники байдужі до проблем простої людини; я 

часто стикаюсь з нерівністю у економічних умовах, які створює держава; 

влада не здатна навести порядок в державі; чесною працею в нашій державі 

нічого не зароби; бюрократичні процедури у різних органах влади 

дратують мене; державою керують олігархи; біда України в тому, що нею 

керують ті, хто її не цінує; в сучасних реаліях української держави не 

можливо заробити великі статки чесним шляхом; держава цінує своїх 

громадян; в нашій державі нічого не буває безкоштовно; українське 

суспільство не виховує своїх громадян; мені соромно за те, якою стала моя 

держава (0,536); будеш чесним – будеш бідним; треба покладатись тільки 

на власні сили, не чекаючи на допомогу від держави; безкарність в 

українському суспільстві зводить всі докладені зусилля нанівець;  мені 

прикро, що українська держава і досі не може «піднятись з колін»; держава 

лише заважає заробітку своїх громадян. 

Таким чином, фактор розкриває особливості взаємодії громадянина із 

представництвами держави, умови проживання громадянина в контексті 

правових норм з огляду на економічний комфорт чи дискомфорт, котрий 

притаманний даній державі. На основі отриманого досвіду, громадянин і 

вибудовує для себе образ держави, котрий може бути сприятливим, чи 

навпаки, таким що обмежує його громадянські права та можливості. 

Водночас, такий сформований образ впливає на формування його 

громадянської ідентичності, коли громадянин ототожнює себе з державою 

та суспільством, або намагається відсторонитись від усього що пов’язане із 

громадянським та державницьким. На основі цього формується певне 

ставлення щодо можливостей розвитку особистості у власній державі, яке 

зберігає дихотомічну структуру – може мати як оптимістичий вектор (коли 

економіко-правовий простір оцінюється позитивно) так  негативний вектор. 
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Таблиця 2.18 

Навантаження фактору 2 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Соціальне 

научіння 

Я знаю людей у яких варто повчитись 

тому, якими громадянами варто 

бути (0,840); В сучасному українському 

суспільстві я не спостерігаю «справжніх» 

громадян України (0,759); Я не зустрічав 

людей, яких я міг би назвати 

«справжніми» громадянами (0,757); У 

питанні громадянської активності я не маю 

прикладу для наслідування (0,712); 

Дивлячись на деяких людей, я знаю як 

виглядає «ідеальний громадянин» (-0,651); 

В українському суспільстві немає 

«свідомих» громадян (0,454). 

8,828 % 

 

Фактор 2.  Соціальне научіння пояснює  8,828 % дисперсії.  

У цей фактор ввійшло шість суджень: я знаю людей у яких варто 

повчитись тому, якими громадянами варто бути; в сучасному українському 

суспільстві я не спостерігаю «справжніх» громадян України; я не зустрічав 

людей, яких я міг би назвати «справжніми» громадянами; у питанні 

громадянської активності я не маю прикладу для наслідування; дивлячись 

на деяких людей, я знаю як виглядає «ідеальний громадянин»; в 

українському суспільстві немає «свідомих» громадян. 

Соціальне научіння є механізмом соціалізації особистості, який 

відображає дієве ставлення до громадянських цінностей при впровадженні 

їх у життя в умовах труднощів, при можливості способу дій і при 

необхідності орієнтуватись на інших членів колективу. В процесі 

соціалізації громадянин приймає рішення про ототожнення себе з даною 

державою та спільнотою співгромадян не лише опираючись на власний 

досвід, але й враховуючи думку оточуючих, а саме тих осіб котрих 

сприймає як референтну групу, до думки і позиції яких дослухається та 
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приймає до уваги, в тому числі і у питаннях, котрі стосуються 

громадянської приналежності. У випадку, якщо таких  референтних  осіб 

немає з приводу певного питання (у нашому випадку з приводу питання 

громадянської ідентичності), процес соціалізації громадянина, а отже і його 

громадянської ідентифікації може значно ускладнюватись.  

Таблиця 2.19 

Навантаження фактору 3 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Міграційна 

готовність/негот

овність 

Якби у мене була можливість я б отримав 

інше громадянство (0,756); Говорячи «Я 

громадянин України», я нічого не 

відчуваю (0,743); Трапляються ситуації, 

коли я шкодую через те, що я є 

громадянином України (0,713); Я не хотів 

би бути громадянином іншої держави(-

0,649); Наша армія – гордість держави(-

0,575); Я відчуваю піднесення, коли чую 

гімн України (-0,570); Українське 

суспільство не виховує своїх 

громадян (0,539); В українському 

суспільстві немає «свідомих» 

громадян (0,443). 

8,818 % 

 

Фактор 3. Міграційна готовність/неготовність пояснює 8,818 % 

дисперсії.  

Фактор містить сім суджень, серед яких наступні: якби у мене була 

можливість я б отримав інше громадянство; говорячи «Я громадянин 

України», я нічого не відчуваю; трапляються ситуації, коли я шкодую через 

те, що я є громадянином України; я не хотів би бути громадянином іншої 

держави; наша армія – гордість держави; я відчуваю піднесення, коли чую 

гімн України; українське суспільство не виховує своїх громадян; в 

українському суспільстві немає «свідомих» громадян. 
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Даний фактор є інтегративним утворенням, яке детермінується 

кризою ідентичності особистості в основних сферах самоздійснення 

людини – громадянській, етнокультурній, професійній, сімейній тощо. 

Виникнення і формування міграційної готовності обумовлюється 

протиріччям між прагненням особистості до самореалізації, до задоволення 

потреб усіх рівнів (від базових природних до потреб у повазі тощо) та 

нездатністю знайти можливості самореалізації у своїй країні. Тобто, 

міграційна готовність виникає під впливом громадянської фрустрації, коли 

громадянин не здатен реалізувати себе у просторі актуальної держави і 

такий стан призводить до відторгнення, відмежування себе як громадянина 

та пошук альтернативи у вигляді зміни середовища реалізації, а отже і 

зміни держави та громадянства. 

Таблиця 2.20 

Навантаження фактору 4 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Правосвідомість та 

моральна 

відповідальність 

Як громадянин своєї держави я 

дотримуюсь усіх законів (0,751); Щоб 

бути громадянином, слід дотримуватись 

не лише законів, а й моральних 

норм (0,696); Я вважаю себе 

законослухняним громадянином (0,663); 

Я відчуваю почуття особистої гордості, 

коли дізнаюсь про перемоги 

представників України на міжнародних 

фестивалях, конкурсах, змаганнях (0,537); 

Я завжди відстоюю свої права як 

громадянин держави (0,533);Мене 

дратують постійні мітинги і демонстрації, 

які відбуваються в державі (0,488); Мені 

прикро, що українська держава і досі не 

може «піднятись з колін» (0,459); В 

ситуації коли мої права обмежуються я 

вимагаю справедливості (0,458). 

7,037 % 

Фактор 4. Правосвідомість та моральна відповідальність 

пояснює 7,037 % дисперсії. До фактору ввійшло вісім суджень: як 
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громадянин своєї держави я дотримуюсь усіх законів; щоб бути 

громадянином, слід дотримуватись не лише законів, а й моральних норм; я 

вважаю себе законослухняним громадянином; я відчуваю почуття 

особистої гордості, коли дізнаюсь про перемоги представників України на 

міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях; я завжди відстоюю свої 

права як громадянин держави; мене дратують постійні мітинги і 

демонстрації, які відбуваються в державі; мені прикро, що українська 

держава і досі не може «піднятись з колін»; в ситуації коли мої права 

обмежуються я вимагаю справедливості. 

Цей фактор відображає обов’язки та усвідомлення законів, які мають 

виконуватися з огляду на моральну відповідальність особистості, 

готовність та вміння громадян поважати право і закон, добровільно 

виконувати обов’язки, визначення правильності/неправильності дій, 

ситуацій тощо або ж встановлених норм.  

У громадянському вимірі, такий фактор означає дотримання не лише 

законів але і моральних норм виступає як чинник, котрий може як 

підкріплювати прагнення громадянина ідентифікувати себе зі спільнотою і 

державою, так і навпаки призводити до кризи такої ідентичності, у випадку 

коли громадянин спостерігає «вибіркову рівноправність».  

У трактуванні М. М. Слюсаревського, даний фактор постає як 

цінність на рівні індивідуальної (бо має досвід інтимного переживання), 

групової (бо має практику безпосереднього врегулювання взаємин) та 

суспільної (бо декларується та захищається мораллю, законом) свідомості. 

Ціннісна регуляція поведінки особистості – внутрішньо вмотивована, 

осмислена спрямованість позиції, поглядів та вчинків людини, що постає 

ознакою самодетермінації та особистісної зрілості [125, 127, 128].  
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Таблиця 2.21 

Навантаження фактору 5 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Легітимність Якщо доведеться боротись за свої права, 

то слід використовувати усі можливі 

засоби, в тому числі незаконні (0,789); 

Щодо подій у державі я покладаюсь на 

думку авторитетних для мене 

людей (0,632); Є люди, думці яких я 

повністю довіряю щодо подій, котрі 

відбуваються в державі (0,616); Я можу 

порушити закон, якщо за це не буде 

жодних наслідків (0,517). 

5,977 %  

 

 

Фактор 5. Легітимність пояснює 5,977 % дисперсії. Фактор містить 

чотири судження: якщо доведеться боротись за свої права, то слід 

використовувати усі можливі засоби, в тому числі незаконні; щодо подій у 

державі я покладаюсь на думку авторитетних для мене людей; є люди, 

думці яких я повністю довіряю щодо подій, котрі відбуваються в державі; я 

можу порушити закон, якщо за це не буде жодних наслідків. 

Легітимність – це широке та складне явище, яке виражає зв'язок 

інтересів людей з їх внутрішньою оцінкою, котра залежить від їх 

упереджень, світосприйняття та повсякденного життя. Вона може бути 

частковою та, навіть, неузгодженою, оскільки в суспільстві існують різні 

прошарки населення з різними інтересами. Легітимація самої держави та 

встановленої її представниками «правил гри» в очах громадянина 

вибудовується на основі дотримання певного суспільного договору. Однак, 

якщо такий суспільний договір систематично порушується, це призводить 

до кризи як легітимності держави в очах громадянина так і до кризи самої 

громадянської ідентичності. У такій ситуації продержавницький дискурс 

опиняється в опозиції по  відношенню до громадянської ідентичності і 

спонукає громадян не покладатися на державу, а діяти з огляду на 
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задоволення особистих запитів, інтересів та потреб. Часто такі дії 

суперечать морально-правовим нормам встановленим в державі, оскільки 

сама держава сприймається її громадянами як дискомфортне, 

антигромадянське середовище. І навпаки, у випадку, коли усталені 

суспільні та морально-правові норми дотримуються всіма сторонами та 

сприймаються громадянами як сприятливі, легітимізація держави та усього 

державницького позитивно впливає на відчуття приналежності до неї 

самих громадян.  

Таблиця 2.22 

Навантаження фактору 6 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Локус контролю Мої батьки виховали в мені достойного 

громадянина України (0,710); Я вважаю, 

слід долучатися до захисту прав інших 

громадян (0,588); Держава зобов’язана 

забезпечувати комфортне життя для 

кожного громадянина (0,558); Основна 

причина невдач у розбудові української 

держави – сусідство з Росією (0,531); 

5,765% 

 

Фактор 6. Локус контролю пояснює 5,765% дисперсії. До фактору 

ввійшло чотири судження: мої батьки виховали в мені достойного 

громадянина України; я вважаю, слід долучатися до захисту прав інших 

громадян; держава зобов’язана забезпечувати комфортне життя для 

кожного громадянина; основна причина невдач у розбудові української 

держави – сусідство з Росією. 

Локус контролю у більш широкому сенсі розглядається як схильність 

особистості приписувати свої успіхи або невдачі внутрішнім або зовнішнім 

чинникам. У випадку екстернального локусу контролю, громадянин 

схильний до інфантилізму, невміння прийняти своєчасно продумані 

рішення, перекладати відповідальність за ситуацію в суспільстві та державі 
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на зовнішні об’єкти. Інтернальний локус контролю є невід’ємним 

елементом у процесі формування громадянської ідентичності і слугує 

детермінантою та чітким атрибутом зрілої особистості громадянина, як 

відповідального суб’єкта суспільних та державних перетворень. 

Таблиця 2.23 

Навантаження фактору 7 громадянської ідентичності особистості 

Назва 

Фактора 

Параметри, що утворюють фактори % 

дисперсії 

Громадянська 

реалізація 

Порядок і безпека в державі варті того, 

щоб порушити закон (-0,638); Існує багато 

можливостей для особистісної та 

професійної самореалізації в Україні  

(0,616); Я вважаю, що участь у виборах 

впливає на політичну ситуацію в державі 

(0,477); Розвинути якості громадянина 

мені допомогли (батьки, друзі, вчителі ваш 

варіант) (0,401); Самотужки і без грошей 

вирішити щось неможливо (-0,326); 

4,782% 

 

Фактор 7. Громадянська реалізація пояснює 4,782% дисперсії. До 

цього фактору ввійшло п’ять суджень:  порядок і безпека в державі варті 

того, щоб порушити закон; існує багато можливостей для особистісної та 

професійної самореалізації в Україні; я вважаю, що участь у виборах 

впливає на політичну ситуацію в державі; розвинути якості громадянина 

мені допомогли (батьки, друзі, вчителі ваш варіант); самотужки і без 

грошей вирішити щось неможливо. 

Таким чином, фактор відображає оцінку громадянином можливостей 

реалізації власних особистісних та соціальних потенцій.  У випадку 

неможливості власної реалізації громадянин сприймає державу, як таку, що 

не спроможна створити сприятливі умови для всебічної реалізації своїх 

громадян в межах організаційного простору держави, як обмежуючу 

систему стримувань та протидій.  
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Для виведення формули сформованості громадянської ідентичності 

використано множинний регресійний аналіз (МРА), що дозволив 

встановити зв’язки між залежною змінною та незалежними змінними. Для 

початку виявлено зв'язок між змінними та перевірено його за допомогою 

лінійної регресії методом Включення (Forward).   

Залежною змінною (З.З.) є загальний рівень сформованості 

громадянської ідентичності.  

До незалежних змінних (Н.З.) ввійшли чинники, котрі отримали 

внаслідок проведення факторного аналізу. Покроковий метод підтвердив 

доцільність використання моделі (п’ята), яка включає такі змінні: 

міграційна готовність, правосвідомість та моральна відповідальність, 

громадянська самореалізація, локус контролю, песимізм/оптимізм щодо 

рівності можливостей, адже скорегований показник коефіцієнту 

детермінації (Adjusted R Square) «Скорегований R-квадрат»=0,735. Тобто, 

свідчить про те, що вірогідність прогнозу регресійного аналізу 

громадянської ідентичності правильна на 73%. Після перевірки якості 

регресійної моделі виявлено, що залежна змінна – загальний рівень 

сформованості громадянської ідентичності корелює із цією моделлю на 

87%, адже R=,870 (коефіцієнт множинної кореляції). Критерій Дурбіна-

Уотсона знаходиться в межах норми (1,935) та свідчить про відсутність 

автокореляції, що є важливим показником для проведення множинного 

регресійного аналізу.  

Таким чином отримано рівняння регресії для залежної змінної, яке 

для нашої моделі має наступний вигляд:  

Y = 19,776 (const.)+ (-4,017) (m) + 3,639 (s) + 1,818 (r) + 1,484 (l) + 

1,405 (d)+e., 

Де: «Y» – сформованість громадянської ідентичності; «m» – міграційна 

готовність (у зв’язку з тим, що коефіцієнт має негативне значення, цю 

змінну за змістовим навантаженням ми будемо розглядати у зворотному 
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контексті, тобто як міграційну неготовність); «s» – правосвідомість та 

моральна відповідальність; «r» –громадянська реалізація; «l» – локус 

контролю (враховуючи позитивне значення показника, а  також 

змістовність навантаження змінних по фактору, локус контролю є 

інтернальним, тобто, особа схильна брати відповідальність за власні 

вчинки (успішні або ж неуспішні) на себе та є активним суб’єктом 

перетворень як в суспільстві, такі і в державі); «d» – оптимізм щодо 

рівності можливостей; «е» – залишок між значеннями передбачення моделі.  

Регресійна модель є статистично значущою (р≤0,05).  

Проведене емпіричне дослідження можна узагальнено представити у 

такій емпіричній моделі діагностики чинників громадянської ідентичності 

(рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Емпірична модель діагностики чинників громадянської 

ідентичності 
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Виокремлені та проаналізовані фактори слугують підґрунтям для 

виділення чинників розвитку громадянської ідентичності. Усі вони 

функціонують в межах окреслених рівнів полісистемного буття особистості 

громадянина, як сфер дії зазначених чинників, котрі впливають на 

громадянську ідентичність таких як: макросоціальний, мікросоціальний та  

індивідуально-досвідний.  

 

Висновки до розділу 2 

1. На сьогоднішній день у психологічній науці на достатньому рівні 

не розроблений методичний інструментарій для діагностики громадянської 

ідентичності, її сформованості та вивчення основних чинників. Це 

зумовило необхідність розробки власного емпіричного інструментарію.  

2. Розроблено та перевірено на основні критерії науковості 

(надійність, валідність тощо) методику дослідження сформованості 

громадянської ідентичності, що містила вісімнадцять тверджень, які 

потрібно оцінити за семи бальною шкалою. Методика включає три шкали: 

самоставлення, шкала ціннісно-мотиваційна, мотиваційно-смислова, а 

також загальну сформованість ціннісно-смислового компонента 

громадянської ідентичності.  

3. Методика діагностики чинників становлення громадянської 

ідентичності розроблена для вивчення домінуючих чинників ідентичності 

громадянина та містить сімдесят три твердження, які розкривають три рівні 

буття громадянина: макросоціальний, мікросоціальний та індивідуально-

досвідний. 

4. Переживання приналежності до держави та спільноти 

співгромадян характерне для всіх вікових груп української молоді. 

Спостерігається зростаюча тенденція сформованості ціннісно-смислового 

компонента громадянської ідентичності зі збільшенням віку громадянина. 

Оскільки, з віком молодь проходить процес самореалізації, набуття досвіду 
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та самовизначення, в тому числі і у питаннях, які стосуються громадянської 

площини, тобто її усвідомлення як громадянина певної держави.   

5. Виявлено, що жінки більш схильні вбачати себе як відповідального 

суб’єкта взаємодії, акцентують увагу на потребах матеріального характеру 

та вважають свою державу сприятливою для самореалізації як 

громадянина. Чоловіки надають перевагу ідеологічним цінностям: 

державному, громадянському, морально-правовому аспекту дійсності на 

противагу матеріальним цінностям. Порівняно з жінками, вони більш 

схильні вбачати в своїй державі безперспективність для власного розвитку 

та самореалізації. При цьому загальний рівень сформованості 

громадянської ідентичності у чоловіків та жінок значущо не відрізняється. 

6. Міжгрупова відмінність за третьою категоріальною змінною, а 

саме видом діяльності респондентів свідчить про те, що молодь, яка 

працює має вищий рівень сформованості громадянської ідентичності ніж, 

молодь, яка навчається. Результати рівня сформованості громадянської 

ідентичності молоді, яка працює є вищими як у випадку конкретних шкал 

методики, так і загальної сформованості її ціннісно-смислового 

компоненту. 

7. На основі отриманих результатів за сконструйованою методикою 

по визначенню рівнів сформованості ціннісно-смислового компонента 

громадянської ідентичності проведено кластерний аналіз, в ході якого 

виокремлено три кластери. Отримані кластери розподілили наших 

респондентів на групи, характеристика яких дозволила визначити 

емпіричним шляхом  типи сформованості громадянської ідентичності: 

ініціативний, прагматичний, ідеалістичний. 

8. Для означення психологічних чинників громадянської ідентичності 

української молоді проведено факторний аналіз, за результатами якого 

виявлено сім основних факторів: а) песимізм/оптимізм щодо рівності 

можливостей; б) соціальне научіння; в) міграційна готовність/неготовність; 
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г) правосвідомість та моральна відповідальність; д) легітимність; е) локус 

контролю; є) громадянська реалізація. 

9. Для виведення формули психологічних чинників громадянської 

ідентичності особистості використано множинний регресійний аналіз, що 

дозволив встановити зв’язки між залежною змінною (громадянська 

ідентичність) та незалежними змінними: міграційна неготовність, 

правосвідомість та моральна відповідальність, громадянська реалізація, 

локус контролю, оптимізм щодо рівності можливостей.  
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

У розділі представлено соціально-психологічну програму активізації 

громадянської ідентичності. Описано специфіку її розробки, основні 

принципи, правила, особливості та механізми побудови групової роботи, а 

також висвітлено результати її впровадження та проаналізовано її 

ефективність. 

 

3.1. Соціально-психологічна програма активізації громадянської 

ідентичності 

 

Соціально-психологічна програма активізації громадянської 

ідентичності спрямована на забезпечення цілісності, єдності, інтеграції 

самосвідомості особистості як активного суб’єкта полікультурного 

суспільства, що стає можливою завдяки оволодінню загальнолюдськими 

моральними цінностями, свободою самовираження з урахуванням різного 

роду соціальних норм, цінностей, настанов, які функціонують в системі 

суспільних відносин. 

При конструюванні соціально-психологічної програми ми виходили з 

необхідності розробки технологічних підходів. 

Мета соціально-психологічної програми – створити умови, 

сприятливі для усвідомлення цінності громадянської ідентичності, аналіз її 

актуального стану в учасників програми, а також прийняття (чи не 

прийняття) даної ідентичності. 

Цільовою аудиторією програми є молодь, яка навчається та працює, 

віком від 18 до 35 років з низьким, або середнім рівнем сформованості 

громадянської ідентичності, що діагностована за допомогою авторської 
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методики сформованості громадянської ідентичності.   

Завдання програми: 

 сформувати уявлення про: функції, зміст і структуру громадянської 

ідентичності особистості; 

  про закономірності формування громадянської ідентичності в 

Україні, умови та чинники її розвитку; 

 ознайомити учасників тренінгу з комплексом методів, що 

направлені на формування громадянської ідентичності особистості. 

Взаємодія у формі тренінгу спрямована на виконання її учасниками 

ряду тематичних завдань у формі активним методів групової психологічної 

роботи, що мають на меті розвиток компетентностей в певній сфері 

особистості.  

Тренінг є один з провідних методів практичної психології, що 

спирається на ряд психотерапевтичних, і психокорекційних методів, а також 

на активні методи навчання. У найзагальнішому вигляді тренінгова робота 

спрямована на підвищення загальної, когнітивної та професійної 

компетентності кожного члена тренінгової групи, в тому числі на розвиток 

навичок самопізнання, саморегуляції, спілкування, міжособистісної та 

міжгрупової взаємодії, професійних умінь тощо [86]. 

Базовими методами тренінгу є групова дискусія, мозковий штурм, 

рольова гра, спеціально підібрані вправи в різних модифікаціях і 

поєднаннях, рефлексія, міні-лекції тощо.  

Метод групової дискусії дозволяє обговорити учасникам тренінгової 

взаємодії головні аспекти ідентичності, громадянської ідентичності та 

інших видів ідентичності, визначити проблемні моменти, спільні і відмінні 

особливості між учасниками у межах визначеної проблематики тощо. Цей 

метод стимулює залученість учасників групи до роботи та підвищує рівень 

їхньої мотивації щодо питань, які виносяться на розгляд (К. Левін). 

Головною метою використання методу групової дискусії стало пояснення, 
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за необхідності корегування чи зміна думки, установки, позиції в процесі 

безпосереднього спілкування між всіма учасниками.  

Рольові ігри та спеціалізовані вправи використовуються в програмі, 

оскільки з їхньою допомогою у роботу включаються різні ресурси 

особистості (когнітивні, емоційні, діяльнісні). В грі проектуються події 

максимально подібні до реальних, тобто, відбувається моделювання 

ситуацій та можливих стратегій поведінки в них, які розглядаються в межах 

визначеного соціального контексту тощо [15, c. 42–44]. Відповідно до 

тематики вправ учасникам задавалася певна ситуація, яка містила загальний 

опис проблеми, умови та обмеження, характеристики учасників ігрової 

ситуації. Важлива увага при цьому приділялася не лише процесу 

моделювання і програвання ситуацій, але й їх обговоренню.   

Міні-лекції в ході групової роботи спрямовані на здійснення ефекту 

підсилення і розуміння питань, що виносяться на розгляд, на формування 

переконань, які здійснюються за «принципом плетіння» історій [86, с. 54], 

історій-притч, що вбудовані у структуру міні-лекцій. В ході тренінгової 

роботи питання, що розглядалися в форматі міні-лекцій вподальшому 

пропрацьовувалися за допомогою вправ, ігор та дискусій для кращого 

закріплення результату.  

Мозковий штурм використовувався для підсилення ефекту групової 

дискусії. Він передбачав поділ учасників на підгрупи та обговорення, 

пошук шляхів і методів розв’язання поставленої проблеми, засобів її 

практичної реалізації, критики та в кінцевому результаті узгодження 

спільного групового рішення [86, с. 65–66]. 

Тренінг як ефективний, практичний засіб активізації ресурсів 

громадянської ідентичності, першою чергою, обумовлюється 

усвідомленням власної громадянської ідентичності та власних переживань і 

позицій, активністю учасників взаємодії, їх залученістю до групових 

дискусій, рольових ігор, мозкових штурмів, обговорень, а також 
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можливістю пропрацьовувати зазначену проблематику в кооперації з 

іншими учасниками групової роботи, враховуючи їх особистий досвід, 

реакції, бачення тощо [14, 30, 82, 86, 100]. 

В ході реалізації програми особливий акцент робився на створенні 

клімату довіри. Оскільки лише у ситуації максимального комфорту та 

довіри до групи і її учасників можна збільшити рівень інтенсивності 

відритого зворотного зв’язку і відвертості, порівняно із повсякденним 

міжособистісним спілкуванням. У такому разі підвищується можливість 

відрефлексувати власну систему переконань і уявлень, побачити себе з боку, 

оцінити і усвідомити власні особливості поведінки [30, 86]. 

Це також забезпечується особливою формою проведення кожного 

заняття, на якому психолог не веде лекції монологічного типу, він 

намагається максимально включити учасників тренінгу в роботу, 

стимулюючи їх запитаннями та темами для можливих поглиблених 

роздумів. Рольова позиція психолога направлена на інтеграцію в групу, а не 

на бажання зайняти місце за її межами. Він виступає як один із учасників 

гурпи (оскільки на перших етапах утворення групи стимулює створення 

групових норм, системи санкцій і заохочень, демонструє можливі моделі 

поведінки тощо). Ця активність ведучого, першою чергою, направлена на 

створення сприятливих умов для формування групи високого рівня 

розвитку [14, 86]. 

За визначенням К. Мілютіної розроблена нами програма тренінгу з 

урахуванням мети роботи і парадигми носить навчальну спрямованість з 

використаннях авторитарних засобів. Куди за визначенням автора моделі, 

відносяться тренінги конкретних навичок та вмінь. Однак, частково в ході 

роботи нами було пропрацьовано командну роботу демократичними 

засобами [86]. Оскільки оминути такий вид взаємодії в процесі групової 

роботи ми не могли, адже це могло спричинити розділення групи, 

відсутність довіри, як наслідок відсутність відвертості та не можливість 
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якісно пропрацювати висунуті завдання.  

Програма побудована з урахуванням провідних принципів організації 

тренінгу [86, 100]: 

1) Принцип активності полягає в можливості кожного учасника 

проявити себе, показати свої особливості, побувати в різних ролях. Але в 

той же час, принцип активності стосувався не лише кожного учасника 

індивідуально. Також, є необхідною активізація власних індивідуальних 

особливостей і якостей для досягнення загальної мети. 

2) Принцип дослідницької позиції в процесі роботи в групах – в ході 

реалізації програми учасникам запропоновано запитання для роздумів, що 

стосуються соціально-психологічної адаптації та чинників особистісного 

розвитку таких особливостей. Відкриті і стимулюючі до розвитку 

комунікативних навичок питання на самопізнання, усвідомлення своєї 

громадянської ідентичності, ціннісно-смислових орієнтирів, спрямованих 

на продуктивну взаємодію. 

3) Принцип об'єктивації поведінки полягає в тому, що одним із 

важливих аспектів групової роботи повинен стати постулат партнерського 

спілкування, який передбачає врахування цінностей, бажань, потреб, 

домагань іншої особистості на рівні зі своїми власними. 

4) Принцип рефлексії дозволяє краще усвідомити кожному учаснику 

свої цінності, настанови, позиції, їх критерії та підстави, здійснити 

особистісний вибір. 

5) Принцип добровільної участі, що дозволяє учасникам свідомо 

брати участь в роботі як тренінгу в цілому, так і окремих його завдань, 

вправ і форм активності. Цей принцип є важливим, оскільки спрямований 

на покращення результативності тренінгової роботи, адже всі учасники 

будуть працювати максимально включено для досягнення позитивного 

результату в першу чергу для себе. 

6) Принчип рівноправності. Він передбачає, що всі учасники групової 
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роботи знаходяться у рівних позиціях, мають однакові права та обов’язки 

[86, 100].  

Окрім виокремлених принципів важливе значення в тренінговій 

роботі відведено визначенню правил взаємодії. Правила сприяли 

формуванню відчуття безпеки в групі, а також допомагали впорядкувати 

процедуру тренінгу [100, 108].  

Зокрема, акцент робився на таких правилах групової роботи:  

1) Правило зворотного зв’язку полягало в тому, щоб учасники 

групової роботи після виконання вправ давали зворотній зв'язок через 

позитивне обговорення. Тобто, зазначали, що було добре ними чи іншими 

учасниками виконано, а що можна було б зробити краще. При цьому 

групова робота не оцінювалася з негативної точки зору, а вся увага 

сконцентрована виключно довкола поліпшення результативності. Таке 

правило спрямоване на демонстрацію напрямків подальшого розвитку 

особистості та дозволяє здійснювати свідомий вибір. 

2) Правило «Тут і зараз». Це правило відображає той аспект, що в 

групі розбираються та опрацьовуються виключно ті ситуації, які 

безпосередньо її стосуються.  

3) Правило закритості групи полягало в тому, що група з моменту 

її створення має статичний склад, тобто, ніхто не може покинути її та 

приєднатися на певному етапі роботи. Також, правило спрямоване на 

контроль безпеки учасників групи, оскільки забороняє їм розповідати 

персональні дані учасників. 

4) Правило «Поваги». Це правиль іноді називається «один 

говорить – всі слухають», воно полягає у прояві поваги до учасника групи, 

який висловлює свою думку або ж дає зворотній зв'язок. 

5) Правило відсутності оцінки особистості учасника групи. 

Учасники не оцінюють окрему особистість (учасника групової роботи), її 

якості, або характеристики, оцінці піддається лише ситуація [86, 106, 108]. 
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Таблиця 3.1 

Модель програми активізації громадянської ідентичності 

Блоки 

програми 

Змістові розділи Механізми 

Діагностичний Усвідомлення громадянської 

ідентичності особистості 

 

 

 

Усвідомлення, 

трансформація, 

осмислення  

Розвивальний Робота з когніціями (стереотипи, 

упередження, метамоделі тощо) 

 

 

Закріплювальний 

 

Осмислення цінності та ролі 

громадянської ідентичності для 

особистості 

Рефлексія щодо ролі 

громадянської ідентичності для 

особистості 

 

Програма тренінгу включає три основні блоки, які обумовлені трьома 

механізмами формування, описаними у теоретичній частині нашої роботи. 

До таких механізмів формування громадянської ідентичності належать:  

Усвідомлення. Розуміння власної тотожності з відповідною 

спільнотою громадян та ставлення до держави як організації, що створює 

умови існування громадянина у визначеному просторі та запроваджує 

правила існування, функціонування і взаємодії між громадянами. 

Формування аргументованого та раціоналізованого усвідомлення власної 

ідентичності, а також основних ознак та критеріїв, за якими громадянин 

приходить до висновку, чому він має саме таку специфіку власної 

громадянської ідентичності та від чого відштовхується у побудові власної 

стратегії громадянської поведінки. 

Трансформація (посилення–послаблення) наявних природних, 

постійно діючих чинників становлення громадянської ідентичності. А саме, 

формування у громадянина критичного мислення, завдяки якому він буде 

здатен вирізняти, що є власне його думками та позиціями, упередженнями, 

а що є запозиченим, навіяним та нав’язаним ззовні. Таким чином, 
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формування у громадянина певного психологічного імунітету до того, що 

надходить, привноситься ззовні. 

Осмислення (надання певних особистісних смислів і значень) як 

особистому досвіду взаємодії з державою, так і політичним стереотипам, 

настановам та іншим соціально-політичним змістам, трансльованим 

особистості соціумом. Осмисливши їх, громадянин отримує можливість 

приймати чи відкидати їх. Однак, з позиції даного чинника формування, 

для нас є ключовим саме усвідомлення громадянином усіх наявних 

характерних ознак та компонентів його громадянської ідентичності, а також 

можливостей та механізмів її прояву у вигляді певних форм громадянської 

активності. 

Отже, формувальний вплив, спрямований на демонстрацію 

громадянину усі аспектів (переваг та недоліків) його громадянської 

ідентичності та можливість визначити для себе усі прерогативи у 

вибудовуванні власного стилю громадянської поведінки.  

Соціально-психологічна програма активізації громадянської 

ідентичності розроблена з урахуванням комплексного підходу, що полягає у 

поєднанні теоретичної частини та практичної групової роботи.  

Основною метою теоретичної частини програми є інформування та 

ознайомлення учасників тренінгу із поняттям громадянської ідентичності, її 

структурними елементами та специфічними особливостями, поняттям 

соціальних груп та їх видів, стереотипів і упереджень, розмежування 

понять «громадянин», «громадянськість» та «громадянська позиція» тощо. 

Практична групова робота спрямована на усвідомлення власної 

громадянської ідентичності, активації її ресурсів та приналежності до 

різних соціальних груп тощо. Тобто, пропрацювання всіх окреслених у 

теоретичній частині питань для їх кращого осмислення, розуміння та 

усвідомлення.   

Таке поєднання двох видів роботи зумовлено тим, що саме 
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дискусійна форма взаємодії сприяє більш ефективному засвоєнню 

матеріалу, формуванню стійких уявлень та установок.  

Робота ґрунтується на особистісному підході, що полягає у баченні 

кожного окремого учасника тренінгу неповторною особистістю, із 

власними індивідуальними особливостями і характеристиками, з власними 

поглядами, установками, цінностями, переконаннями, прагненнями та 

інтересами, що і відрізняють його від інших.  

Соціально-психологічна програма активізації громадянської 

ідентичності  містила в своїй концептуальній основі розробки, 

напрацювання та ідеї науковців щодо проблематики побудови тренінгу, 

його основних принципів, переваг групової форми взаємодії, основних 

психотерапевтичних чинників групової роботи, вимог до змістового 

наповнення, структури тощо (І. Вачков, Л. Долинська, А. Єлізаров, 

Д. Маккей, К. Мілютіна, В. Пузиков, К. Торн та ін.) [30, 86, 105, 108, 153]. 

Вона ґрунтується на розробках вчених, що займалися формуванням та 

корегуванням громадянської ідентичності (М. Боришевський, 

І. Вільчанська, О. Добржанська, О. Михайлова, О. Прокоф’єва, 

В. Степаненко, О. Хан та ін.) [25, 35, 108, 153]. 

В процесі розробки програми ми спирались, по-перше, на наявні 

морально-етичні стереотипи, цінності молоді та на зміст підготовки 

молодої людини до життя у суспільстві, розвиток у неї ціннісно-смислової 

сфери через призму когнітивної складової; по-друге, враховувалась 

специфіка віку, а також наявні тенденції ставлення молодої людини до себе 

як громадянина; по-третє, на розроблену комплексну соціально-

психологічну систему впливів.  

Перевага надається моделі «розгортання», яка дозволяє реалізувати 

громадянську ідентичність в рамках конкретних навчальних завдань і 

тренінгових вправ. При цьому програма спиралась на пізнавальну та 

емоційно-почуттєву сфери людини, даючи змогу молоді виявити свої 
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можливості у реальній практиці життя. 

Типологізація громадянської ідентичності (за результатами 

кластерного аналізу) на: ініціативний, прагматичний та ідеалістичний, 

дозволила визначити психологічні характеристики кожного із них та 

врахувати їх при розробці соціально-психологічної програми активізації 

громадянської ідентичності.  

Таблиця 3.2 

Комбінації типів громадянської ідентичності, які мають спільні 

риси у вираженості рівнів ціннісно-смислового компоненту 

громадянської ідентичності 

Рівні ціннісно-смисловго компоненту 

громадянської ідентичності 

Типи громадянської 

ідентичності 

Самоставлення Ініціативний+прагматичний 

Ціннісно-мотиваційний Прагматичний+ідеалістичний 

Мотиваційно-смисловий Ініціативний+ідеалістичний 

 

Вираженість певних показників кластеру дозволяє простежити 

тенденції перехідного характеру між ними, які можуть комбінувати, 

об’єднувати різні типи. Це свідчить не лише про цільову типологізацію 

громадянської ідентичності, але і про проміжні її варіанти, залежно від 

поєднання певних характеристик. Це дозволяє нам зосередити увагу в 

подальшій корегувальній роботі не лише на типах, але й врахувати їх 

особливості та можливо спільні риси, котрі можуть виступати ресурсом до 

потенційних трансформацій та змін.  

У роботі з ініціативним та прагматичним типом перехідною 

складовою через яку можна здійснювати вплив на особистість є рівень 

самоставлення. Між прагматичним та ідеалістичним типом – ціннісно-

мотиваційний рівень, а ініціативним та ідеалістичним типом громадянської 

ідентичності – мотиваційно-смисловий рівень.  
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Відповідно, на роботу із зазначеними рівнями сформованості 

ціннісно-смислового компоненту громадянської ідентичності і була 

спрямована наша увага в результаті розробки та впровадження соціально-

психологічної програми активізації громадянської ідентичності 

особистості.  

Увага приділялася усвідомленню та осмисленню власної ролі 

громадянина як цінності, власної значущості для держави (рівень 

самоставлення);  формуванню системи цінностей в якій важлива роль 

відводиться цінностям не лише особистого порядку, а й державницького, 

громадянського, суспільного, морально-правового порядку (ціннісно-

мотиваційний рівень); формування відчуття можливості власної 

самореалізації і розвитку в межах країни тощо (мотиваційно-смисловий 

рівень). 

Програма містить три блоки та розрахована на десять годин роботи 

(табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Основні блоки програми 

№ Назви блоків Механізми Орієнтовний час 

1 Громадянська ідентичність 

особистості 

 

Усвідомлення, 

трансформація, 

осмислення 

3 год. 

2 Робота із стереотипами та 

упередженнями 

3 год. 30 хв. 

3 Сутність та цінність 

громадянина 

3 год. 

Підведення підсумків 30 хв. 

Загальна кількість часу  10 год.  

 

Кожен блок програми відповідає одному із механізмів формування 

громадянської ідентичності: усвідомлення, трансформація 

(посилення/послаблення), осмислення. При цьому ці механізми на кожному 
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із етапів роботи можуть мати системний, перетікаючий характер. Тобто, 

виникнення одного механізму, може стимулювати інший і т.д. 

Таблиця 3.4 

Змістова наповненість блоків тренінгу 

Зміст тренінгу 

Блок 1. 

1. Вправа-знайомство «Інтерв’ю» 

2. Встановлення правил групової взаємодії  

3. Рольова гра «Прихований мотив» 

4. Вправа «Хто Я?» 

5. Вправа «Типовий громадянин України» 

6. Міні-лекція з елементами мозкового штурму: 

«Громадянська ідентичність функції, зміст і структура» 

Блок 2.  

1. Вправа «Констуктивна критика» 

2. Ваправа «Прийняття критики» 

3. Вправа «Як утворюються стереотипи» 

4. Міні-лекція «Що таке стереотипи?» 

5. Вправа «Стереотипи і факти» 

Блок 3.  

1. Вправа «Громадянин реальний та ідеальний» 

2. Психологічна гра «Місто, що спить» 

Підведення підсумків тренінгу 

Перший блок соціально-психологічної програми спрямований на 

усвідомлення своєї власної унікальності та водночас спільності з іншими 

співгромадянами, власної громадянської ідентичності та своєї 

приналежності до різних соціальних груп. Він передбачає знайомство 

учасників тренінгової взаємодії, формування норм і правил групової 

роботи, що спрямовані на створення сприятливої соціально-психологічної 

атмосфери всередині групи та довірливих стосунків.  

В першому блоці «Громадянська ідентичність особистості» 

передбачена рольова гра та дві вправи. Рольова гра «Прихований мотив» 

спрямована на покращення взаємостосунків; демонстрацію неефективних 
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стратегій поведінки у взаємодії тощо. Перша вправа – «Хто Я?» 

проводиться протягом сорока хвилин та спрямована на поглиблене 

знайомство учасників між собою, а також пошук спільних особливостей та 

відмінностей між ними, що свідчать про унікальність і приналежність у 

певних аспектах до групи. Друга вправа – «Типовий громадянин України» 

орієнтовно розрахована на п’ятдесят хвилин та має на меті поглиблення 

розуміння особливостей громадян України: хороший, поганий громадянин 

країни. Виділення психологічних особливостей та головних аспектів 

кожного із зазначених типів. А також розвиток комунікативних навичок 

учасників взаємодії. Перший блок закінчується міні-лекцією з елементами 

мозкового штурму, метою якої є інформування учасників групової роботи 

про те, що таке громадянська ідентичність, які функції вона виконує, з яких 

змістових та структурних елементів складається. Вона передбачає активну 

роботу та включеність в обговорення проблемних питань учасників 

взаємодії, а не монологічний виступ ведучого. Адже, під час виконання 

вправ з цього блоку учасники уже мали змогу сформувати певну думку 

щодо головної проблематики тренінгової взаємодії. Тому, інформаційна 

частина також передбачає рефлексію учасників та зворотній зв'язок щодо 

усвідомлення чи неусвідомлення себе як громадянина держави, активного 

її суб’єкта, члена різних соціальних груп тощо [3, 5, 10, 14, 34, 49, 57, 67].   

Другий блок тренінгу «Робота з стереотипами та упередженнями» 

спрямовано на трансформацію (посилення/послаблення) громадянської 

ідентичності особистості. Він є найбільш тривалим по часу та 

розрахований на три години тридцять хвилин групової роботи. Перша 

частина спрямована на ознайомлення учасників роботи з поняттям 

критичного мислення, етапами прийняття критики, з характеристиками 

конструктивної критики, її видами та особливостями сприйняття, 

оволодіння умінням критично мислити (вправи «Конструктивна критика», 

«Прийняття критики»); розвиток уміння визначати і формулювати 
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узагальнення, розрізняти стереотип і факт; роботу з метамоделями 

мовлення: узагальнення, упущення, викривлення. Головний акцент 

зроблено саме на пропрацюванні метамоделювання мовлення. Зокрема, 

ознайомлення та робота з трьома видами узагальнення (генералізації), як 

основою навчання: кванторами всезагальності (слова, що означають 

всезагальність); модальними операторами (слова, що вказують на образ дії) 

та втраченими перформативами (висловлювання, що містять загальний 

принцип), які зазвичай виконують функцію принципів, правил, парадигм. 

Також, передбачалася робота з метамоделлю упущення, а саме втратами 

при зборі інформації, некоректним використання дієслів тощо і з 

метамоделлю викривлення, а саме помилковими формулюваннями, 

комплексними еквівалентами, причинно-наслідковими відносинами, 

номіналізацією тощо [47, 66, 93, 98, 135, 136].  

На наступному етапі цього блоку передбачається проведення вправи 

«Як утворюються стереотипи», метою якої є наглядне ознайомлення 

учасників зі створенням стереотипу, їх залученням до формування 

власного стереотипного уявлення про той чи інший продукт. Вправа 

передбачає розпізнавання прихованих узагальнень на запропонованих 

прикладах (додаток З).  

Лейтмотивом міні-лекції «Що таке стереотипи?» є коротка 

інформаційна довідка про шляхи і механізми їх утворення, а також, 

обговорення стереотипних уявлень, які відомі учасникам групової роботи, 

аналіз власних відчуттів під час формування вражень на основі 

стереотипів, визначення корисності та можливої шкоди стереотипного 

мислення тощо. Міні-лекція містить елементи мозкового штурму та 

групової дискусії.  

Вправа другого блоку «Стереотипи і факти» спрямована на 

формування вміння розрізняти стереотипи від фактів на основі 

запропонованих тверджень. Утворення стійкого уявлення у членів 
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тренінгової взаємодії щодо того, які основні аспекти та характеристики 

притаманні стереотипним уявленням, а які фактам.  

В основі третього блоку соціально-психологічної програми закладено 

механізм осмислення. Саме тому він спрямований на осмислення понять 

«громадянин», «громадянськість», «громадська позиція», та їх значущості і 

важливості для сучасного суспільства та держави; розгляд та аналіз 

можливостей прояву особистості як активного суб’єкта соціальної 

взаємодії; визначення та усвідомлення чітких напрямків і способів 

соціальної самореалізації громадянина на теренах власної держави; роботу 

над інтернальним локусом контролю громадянина. Блок містить дві вправи 

«Громадянин реальний та ідеальний» і психологічну гру «Місто, що 

спить». За часовими характеристиками він розрахований на три години 

активної групової роботи.  

Метою першої вправи «Громадянин реальний та ідеальний» є 

осмислення можливих позитивних та негативних характерних 

особливостей громадянина держави, визначення ідеальних характеристик 

громадянина з урахуванням результатів отриманих під час опрацювання 

першого блоку соціально-психологічної програми, спрямованого на 

механізм усвідомлення, а також осмислення і співставлення власного 

«реального» образу громадянина з «ідеальним» та визначення основних 

відмінностей і подібних аспектів між ними тощо.  

Психологічна гра «Місто, що спить» спрямована на підвищення рівня 

усвідомлення понять «громадянин», «громадянськість» і «громадянська 

позиція», можливостей активності особистості в соціальному житті; пошук 

можливих шляхів вирішення проблемних питань державного рівня у різних 

сферах життя, усвідомлення своєї приналежності і важливості у прийнятті 

«глобальних» рішень та власної відповідальності при цьому; пошук і 

усвідомлення можливих шляхів самореалізації та розвитку в межах власної 

держави [30]. 
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Після завершення групових вправ передбачено підведення підсумків 

та основних результатів роботи. Цей етап є важливим і значущим та 

передбачає рефлексію і зворотній зв'язок кожного учасника групової 

роботи щодо основної інформації, виконаних завдань, загального враження 

від взаємодії, оцінку ефективності роботи, важливості опрацьованої теми, 

набутих навичок і вмінь та можливості їх використання у повсякденному 

житті.  

Тренінгова програма побудована з урахуванням трьох блоків: 

діагностичного, розвивального, закріплювального [28, 78].  

Перший блок – діагностичний, що спрямований на визначення рівня 

сформованості ціннісно-смислового компоненту громадянської 

ідентичності та її чинників (за допомогою авторської методики 

сформованості громадянської ідентичності) перед проведенням групової 

роботи та по її закінченню, який на етапі апробації соціально-психологічної 

програми слугує об’єктивним критерієм її ефективності. Тобто, відмінності 

між первинним зрізом та вторинним (після впровадження програми) будуть 

свідчити про зміни у сформованості громадянської ідентичності 

особистості. Також, після завершення апробації програми тренінгу нами 

було проведено контрольний зріз (орієнтовно через 1 місяць після активної 

групової взаємодії) для встановлення рівня стійкості чи нестійкості 

отриманих змін. Зокрема, А. Єлісеєва, В. Пузіков, О. Царьова у власних 

наукових дослідженнях зазначають про доцільність проведення такого 

роду зрізів саме через такий відносно короткий (1 місяць) проміжок часу 

після завершення тренінгової роботи. Хоча звісно проведення повторного 

діагностування через більш тривалий час тільки підсилить висновки по 

проведеній роботі [108, 153].  

До діагностичного блоку ввійшло визначення не лише об’єктивних 

даних що стосуються змін у процесі групової роботи, але й оцінка 

діяльності психолога в процесі роботи, ефективності роботи, 
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пропрацювання проблеми, задоволеності отриманим результатом, 

знаннями і навичками, яку здійснювали самі учасники групи. Цей блок 

важливий як напрямок дослідження, адже без нього не можливо буде 

констатувати міру ефективності та дієвості розробленої програми. 

Другий блок – розвивальний. Він спрямований на усвідомлення, 

трансформацію, що може виражатися як у посиленні, так і у послабленні 

відчуття приналежності до держави та спільноти співгромадян та 

осмислення, а саме, надання певних особистісних значень і смислів власної 

ідентичності як свідомого та відповідального громадянина держави 

(активного суб’єкта взаємодії).  

Третій блок – закріплювальний. Він передбачає врахування змін, що 

відбулися після впровадження програми тренінгу в результаті рефлексії та 

зворотнього зв’язку, як після кожної окремої вправи, так і по завершенню 

групової роботи вцілому. Результати отримані під час зворотнього зв’язку 

також є важливими, як суб’єктивний критерій ефективності розробленої 

програми та проведеної роботи (учасники оцінюють загальні враження від 

опрацьованої тематики, виконуваних завдань, вправ, отриманої інформації 

і зазначають, що вони запам’ятали найбільше за цей час та що, можливо, 

будуть використовувати в подальшому). 

 

 3.2. Зміни ціннісно-смислового компонента громадянської 

ідентичності особистості 

 

Завершальним етапом дослідження психологічних чинників 

громадянської ідентичності особистості є апробація та визначення 

ефективності розробленої програми тренінгу активізації громадянської 

ідентичності особистості.  

Формувальний експеримент проводився у вересні 2018 року.  
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У результаті роботи сформовано дві групи – експериментальна група, 

яка брала активну участь у індивідуальній і груповій роботі, та контрольна 

група, яка впливу не зазнала.  

До експериментальної групи ввійшло 32 особи, віком від 20 до 25 

років, які входять до груп молоді, яка навчається і яка працює та 32 особи – 

до контрольної групи. Своєю чергою, експериментальну групу для більш 

ефективної роботи розділено на дві підгрупи по 16 осіб. Такий розподіл 

зумовлений тим, що робота у групі із 32 осіб не дозволяє детально та якісно 

пропрацювати всі аспекти проблематики, що винесені в активну групову 

роботу. А зменшення кількості учасників групи до 16 дає можливість 

створити відчуття комфорту, анонімності, де учасники не боятимуться 

вільно висловлювати свої думки, почуття, переживання, ділитися власним 

досвідом та пропрацьовувати власні проблемні сфери. Також, при 

зменшенні кількості учасників взаємодії є можливість виконати одне із 

головних принципів тренінгу – активної участі (всі учасники повинні 

обговорювати питання, які виносяться на розгляд та брати участь у 

виконанні вправ або ігор) [86, с. 13].  

При організації формувального експерименту дотримано достатню 

однорідність між учасниками експериментальної та контрольної груп за 

віковим критерієм, оскільки різниця у віці між учасниками складала до 5 

років. Це дозволяє нівелювати можливі негативні впливи, що можливі при 

виникненні великої вікової різниці між учасники (різне ставлення до 

питань, до норм, до цінностей тощо) [86, с. 13]. 

До експериментальної групи ввійшли особи, у яких на 

констатувальному етапі дослідження виявлено низький та середній, або ж 

проміжний рівні сформованості громадянської ідентичності.  

У відборі учасників тренінгової роботи важлива увага приділялася 

добровільності, бажанню брати участь у соціально-психологічній взаємодії 

та мотивації учасників на таку форму активності.  
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Ефективність тренінгової програми полягає у підтвердженні 

припущення, що результати тестування контрольної групи до проведення 

групової роботи та після неї мають значущі відмінності за 

характеристиками, на опрацювання яких спрямовано основну роботу. 

Натомість, результати тестування контрольної групи до та після 

формувального експерименту значущо не повинні змінитися.  

Аналіз результатів до формувального експерименту та після, а також 

порівняльний аналіз двох груп (контрольної та експериментальної) 

здійснювалися за допомогою t-критерію Стьюдента для порівняння двох 

незалежних вибірок. Для початку проаналізовано результати двох груп – 

експериментальної та контрольної, які отримано в ході діагностичних зрізів 

за допомогою авторської методики діагностики сформованості 

громадянської ідентичності. Екпериментальна група (впливу) та 

контрольна група є релевантними, адже значущих відмінностей за шкалами 

методики між ними не виявлено (р≥0,05).  

Розглянемо результати двох зрізів – попереднього (до формувального 

впливу) та повторного (після) експериментальних та контрольних груп за 

авторською методикою діагностики сформованості громадянської 

ідентичності (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Середні значення сформованості громадянської ідентичності до 

та після формувального експерименту в експериментальній та 

контрольній групах  

Шкали Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До  Після 

Самоставлення 24,01 28,38** 23,54 23,83 

Ціннісно-мотиваційна 26,16 26,03 26,78 26,54 

Мотиваційно-смислова 28,24 30,98* 27,72 27,01 

Загальний рівень 

сформованості 

78,41 86,36** 78,04 77,38 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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У результаті проведення формувального експерименту виявлено 

значущі зміни до та після корегувальних впливів за трьома шкалами 

методики. Зокрема, значущо підвищився рівень самоставлення. Однак, до 

та після тренінгу в експериментальній групі середнє значення за цією 

шкалою знаходилося на середньому рівні вираженості показника.  

Результати за мотиваційно-смисловою шкалою також значущо 

підвищилися, середнє значення після формувального експерименту межує з 

високим рівнем сформованості показника.  

Зміни за шкалою самоставлення та мотиваційно-смисловою шкалою 

сприяли зростанню загального рівня сформованості громадянської 

ідентичності. Незважаючи на те, що після формувального експерименту за 

ціннісно-мотиваційною шкалою значущі зміни відсутні. Вони представлені 

лише на рівні тенденції до підвищення, однак їх до уваги ми брати не 

можемо. Це очікуваний результат, адже основний акцент у розробленій 

соціально-психологічній програмі активізації громадянської ідентичності 

зроблено на психокорекційну роботу із упередженнями та стереотипами 

громадянина щодо держави, громадянського суспільства та власного 

громадянства, із метамоделями мовлення громадянина, усвідомлення та 

осмислення ключових громадянських чи антигромадянських ролей 

особистості. 

Це свідчить про те, що учасники тренінгової взаємодії набули 

значущої суб’єктності, на рівні усвідомлення, а також осмислили власну 

цінність, роль і можливості реалізації як громадянина в межах держави. Це 

стало можливим через здійснений акцент на роботі з когніціями 

особистості, що спрямована на стимулювання самопізнання (через 

рефлексію), яка супроводжує процес усвідомлення та осмислення її 

ключових громадянських ролей та створення нової ролі громадянина, котра 

активізує прагнення до самопрезентації на основі критичної оцінки. 
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У контрольній групі в результаті порівняння зрізів до та після 

формувального експерименту значущих відмінностей не виявлено. 

Після проведення тренінгу та заміру результатів за допомогою 

методики діагностики сформованості громадянської ідентичності одразу 

після групової роботи (на крайній зустрічі) здійснено контрольний зріз 

(через один місяць після корегувальних впливів) для визначення стійкості 

отриманих змін в результаті групової взаємодії.  

Встановлено, що сформовані характеристики є стійкими (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Показники сформованості громадянської ідентичності на 

завершальному та контрольному етапах формувального експерименту 

у експериментальній та контрольній групах  

Шкали Експериментальна група Контрольна група 

Завершальний 

етап 

Контрольний 

етап (через 

місяць) 

Завершальний 

етап 

Контрольний 

етап (через 

місяць) 

I 28,38 28,23 23,83 23,72 

II 27 27,12 26,54 26,88 

III 30,98 30,76 27,01 26,79 

IV 86,36 86,11 77,38 77,39 

Примітка: Шкали (I – Самоставлення; II – Ціннісно-мотиваційна; III – 

Мотиваційно-смислова; IV – Загальний рівень сформованості). 

У експериментальній та контрольній групах значущі зміни між 

результатами завершального та контрольного етапів (через місяць) замірів 

відсутні. Це свідчить про те, що розроблена програма є дієвою та 

ефективною і з плином часу сформовані характеристики не повертаються 

до початкового рівня. Тобто, сформовані в процесі групової роботи якості є 

стійкими.  

Таким чином, за об’єктивним критерієм ефективності розроблена 

соціально-психологічна програма активізації громадянської ідентичності є 
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дієвою та сприяє зростанню загального рівня сформованості і підвищенню 

окремих її компонентів таких як самоставлення і мотиваційно-смисловий.  

Як допоміжний використано суб’єктивний критерій ефективності 

розробленої програми. Оцінка відбувалася на основі розробленої анкети 

зворотного зв’язку (рефлексивна анкета). Учасники тренінгу оцінювали 

групову роботу за такими твердженнями: актуальність та новизна 

розглянутої тематики; корисність отриманої інформації; практичне 

використання сформованих навичок тощо (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Аналіз ефективності соціально-психологічної програми за 

результатами анкети зворотного зв’язку  

Твердження Відповіді (N=32), % 

Так Ні 

Актуальність та новизна тематики 100 0 

Корисність інформації 83 17 

Практичне використання навичок 75  25 

 

Отже, більшість учасників тренінгової взаємодії оцінили (за 

суб’єктивним критерієм) програму та отримані результати позитивно. 

Зокрема, всі досліджувані відзначили, що тематика програми є 

актуальною та відповідає викликам сучасного українського суспільства. 

Корисність інформації відзначили 83% досліджуваних та 75% зазначили, 

що отримані в результаті групової роботи навички вони зможуть 

використовувати у повсякденному житті, зокрема це стосується виявлення 

стереотипних уявлень, мовленнєвих викривлень та інших різноманітних 

засобів маніпуляції, які використовуються суб’єктами міжособистісної 

взаємодії.  

Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що 

розроблена соціально-психологічна програма активізації громадянської 

ідентичності є дієвою та ефективною і її можна використовувати для 
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підвищення рівня сформованості ціннісно-смислового компоненту 

громадянської ідентичності.  

Однак, ми вважаємо за потрібне, для більшої результативності та 

значущих змін в тому числі за ціннісно-мотиваційною шкалою 

сформованості ціннісно-смислового компоненту громадянської 

ідентичності в подальшому розширити програму групової роботи за 

рахунок наповненості її вправами активної взаємодії та інформативного 

характеру, що стосується саме даного напрямку.  

 

Висновки до розділу 3 

Узагальнюючи отримані результати вивчення психологічних умов 

активізації громадянської ідентичності української молоді, можна зробити 

такі висновки: 

1. На основі отриманих результатів констатувального етапу 

емпіричного дослідження розроблено та апробовано соціально-

психологічну програму активізації громадянської ідентичності української 

молоді. Програма спрямована на усвідомлення цінності громадянської 

ідентичності, аналіз її актуального стану в учасників, а також прийняття 

(чи не прийняття) власної ідентичності.  

2. Соціально-психологічна програма складається із групової роботи, 

мозкового штурму, міні лекцій, програвання та усвідомлення проблемних 

ситуацій, рольових ігор, групових дискусій тощо. Вона побудована з 

урахуванням основних принципів та вимог до проведення тренінгової 

роботи. Вона побудована на основі комплексного підходу і містить 

поєднання групової роботи та теоретичної частини. 

3. Визначено, що програма є ефективною, використання активних 

методів роботи є дієвим напрямком формувального впливу активізації 

громадянської ідентичності. В результаті роботи в учасників тренінгу 

значущо підвищився рівень самоставлення, виявлено зміни у бік зростання 



169 
 

за мотиваційно-смисловою шкалою, що сприяло збільшенню загального 

рівня сформованості громадянської ідентичності.  

4. В результаті контрольного зрізу (через один місяць після 

корегувальних впливів) виявлено відсутність значущих змін між 

результатами зазначених зрізів. Це свідчить, що отримані зміни 

сформованості громадянської ідентичності та окремих елементів її 

ціннісно-смислового компонента (самоставлення і мотиваційно-

смислового) з коротким часом не повертаються до початкового рівня, 

тобто, сформованості в процесі роботи якості є відносно стійкими. 

 



170 
 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних 

результатів дослідження громадянської ідентичності особистості та її 

чинників, що дає підстави дійти таких висновків. 

1. Явище громадянської ідентичності є відмінним від інших суміжних 

видів ідентичностей особистості таких як: національна, етнічна, 

територіальна, мовна та ін. У трактуванні громадянської ідентичності 

виокремлено основні підходи: біхевіористичний (свідоме або несвідоме 

копіювання характеристик чи атрибутів інших), когнітивістський 

(соціальна взаємодія, яка є основою соціалізації), психоаналітичний 

(усвідомлення особистістю автономності власного «Я» та страх його 

втрати).   

Структура громадянської ідентичності містить такі компоненти: 

когнітивний (знання про належність до тієї чи тієї соціальної спільноти), 

ціннісно-смисловий (прийняття або неприйняття громадянської спільності 

як групи членства), емоційний (позитивне, негативне чи амбівалентне 

ставлення до факту належності) та поведінковий (реалізація своїх уявлень 

про належність до спільноти в соціально значущих діях). 

Громадянська ідентичність є суб’єктивно-значущим переживанням і 

усвідомленням цінності належності громадянина до держави (спільноти 

громадян держави). Рівні функціонування чинників громадянської 

ідентичності (макросоціальний, мікросоціальний, індивідуально-досвідний) 

зумовлюють специфіку її змісту. 

2. Для діагностики громадянської ідентичності сконструйовано, 

апробовано та перевірено методику діагностики її сформованості, а також 

розроблено авторську модель шкалювання для вивчення психологічних 

чинників громадянської ідентичності. 
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3. У результаті емпіричного дослідження встановлено, що 

переживання особою належності до держави та спільноти співгромадян 

характерне для всіх вікових груп досліджуваних. Виявлено зростаючу 

тенденцію сформованості громадянської ідентичності зі збільшенням віку 

громадянина.  

Загальний рівень сформованості громадянської ідентичності у 

чоловіків та жінок значуще не відрізняється. Однак, показники ціннісно-

мотиваційної та мотиваційно-смислової шкал є відмінними. Жінки більш 

схильні вбачати себе як відповідального суб’єкта взаємодії, акцентують 

увагу на потребах матеріального характеру та вважають свою державу 

сприятливою для самореалізації як громадянина. Чоловіки надають 

перевагу ідеологічним цінностям: державному, громадянському, морально-

правовому аспекту дійсності на противагу матеріальним. Порівняно з 

жінками, вони більш схильні вбачати в своїй державі безперспективність 

для власного розвитку та самореалізації. 

Міжгрупова відмінність за видом діяльності досліджуваних свідчить 

про те, що молодь, котра працює, має вищий рівень сформованості 

громадянської ідентичності, ніж та, що навчається.  

Виокремлено три кластери досліджуваних, на основі яких визначено 

типи сформованості громадянської ідентичності: ініціативний 

(ініціативність у різних сферах громадянської активності, оскільки особи 

вбачають свою важливість для впровадження змін на державному рівні), 

прагматичний (активність, що регулюється доцільністю і практичною 

корисністю для особистості і держави), ідеалістичний (віра в можливість 

самореалізації в межах держави, однак, низька громадянська активність, 

мотивація на власний комфорт та нівелювання цінностей державного 

рівня).  

4. Встановлено п’ять чинників громадянської ідентичності 

особистості: а) міграційна неготовність громадянина; б) правосвідомість та 
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моральна відповідальність; в) громадянська реалізація; г) локус контролю; 

д) оптимізм щодо рівності можливостей. 

5. Розроблено соціально-психологічну програму активізації 

громадянської ідентичності особистості, спрямовану на усвідомлення її як 

цінності та прийняття цієї ідентичності. Вплив на громадянську 

ідентичність ґрунтується на трьох основних механізмах її формування: 

усвідомлення, трансформація, осмислення. 

У результаті впровадження соціально-психологічної програми 

виявлено підвищення загальної сформованості громадянської ідентичності, 

а також самоставлення, мотиваційно-смислового рівнів ціннісно-

смислового компоненту. Йдеться про зміни у набутті суб’єктності, що 

проявляється в усвідомленні власної цінності і значущості як активного 

діяча суспільних та державних перетворень, можливості самореалізації в 

межах держави, активізації прагнення до дій і активності через формування 

відповідної ролі громадянина. 

Перспективою подальших досліджень може бути вивчення процесу 

становлення громадянської ідентичності в онтогенезі, з’ясування 

сензитивних періодів її формування залежно від гендерної належності, 

регіону проживання; пошук нових технологій формування громадянської 

ідентичності особистості, групи, спільноти; співвідношення та динаміка 

цілісної структури громадянської ідентичності з огляду на зміни її 

ціннісно-смислового компонента. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Види соціальної ідентичності за класифікацією Н. Хазратової 
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Додаток Б 

Анкета для визначення смислових ядер респондентів щодо явища 

громадянської ідентичності 

 

Анкета 

Стать ______ Вік _______ 

1. Що Ви думаєте про власну державу? 

2. Що Ви відчуваєте по відношенню до власної держави? 

3. Що Ви відчуваєте по відношенню до власного громадянства? 

4. Що Ви робите для власної держави? 

5. Яким на Вашу думку має бути ідеальний громадянин? 

6. Чи є у вас з кого брати приклад, щодо громадянської активності, 

якщо так, то хто це? 

7. Якби Вам запропонували  мешкати в іншій державі, чи погодились 

би Ви переїхати? 

8. Опишіть Ваш досвід і враження з приводу взаємодії з державою. 
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Додаток В 

Результати експертної оцінки тверджень респондентів, отриманих за 

допомогою методу контент-аналізу  

№ 

Е
к

сп
ер

т
 №

 1
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 2
 

Е
к

п
ер

т
 №

 3
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 4
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 5
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 6
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 7
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 8
 

Е
к

сп
ер

т
 №

 9
 

М
о

д
а
 

1. Україна має знайти «свій шлях» 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

2. Я вважаю себе законослухняним 

громадянином 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

3. Держава зобов’язана забезпечувати 

комфортне життя для кожного 

громадянина 

1 2 1 1 3 3 2  1 1 1 

4. Мене виховали так, що я не можу 

лишатись осторонь подій, котрі 

відбуваються у державі 

3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

5. Україна керується зовнішніми, а не 

внутрішніми силами 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Державою керують олігархи 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 

7. Основна причина невдач у розбудові 

української держави – сусідство з Росією 

1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

8. Біда України в тому, що нею керують 

ті, хто її не цінує 

1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 

9. Чесною працею в нашій державі нічого 

не заробиш 

3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 

10. Українська держава не обмежує мої 

права як громадянина 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11. Розвинути якості громадянина мені 

допомогли (батьки, друзі, вчителі ваш 

варіант) 

2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 

12. Щоб бути громадянином слід 

дотримуватись не лише законів, а й 

моральних норм. 

3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 

13. В українському суспільстві немає 

«свідомих» громадян 

1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 

14. Демократія нічого доброго не дала 

для розбудови української держави 

1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 

15. Українську державу врятує союз із 

європейським співтовариством 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16. Українське суспільство не виховує 1 2 3 1 2 2 3 1 1 1 
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своїх громадян 

17. Якщо Україна вступить в НАТО, то 

втратить самостійність 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

18. Завдяки колу свого спілкування я 

навчився відстоювати свої громадянські 

права 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

19. Люди, які мають звичку критикувати 

все в державі, очевидно, не задоволені 

собою 

1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 

20. Чим більше країн об’єднаються, тим 

краще 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

21. Треба покладатися тільки на власні 

зусилля, не чекаючи допомоги від 

держави 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22. Говорячи «Я громадянин України», я 

нічого не відчуваю 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23. Трапляються ситуації, коли я шкодую 

через те, що я є громадянином України 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24. Я відчуваю піднесення, коли чую гімн 

України 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25. Я не хотів би бути громадянином 

іншої держави 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

26. Мені соромно за те, якою стала моя 

держава 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27. Якби у мене була можливість я б 

отримав інше громадянство 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28. Мене обурює показовий патріотизм, 

який панує у нашому суспільстві 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

29. Мене дратують постійні мітинги і 

демонстрації, які відбуваються в державі. 

3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 

30. Я відчуваю почуття особистої 

гордості, коли дізнаюсь про перемоги 

представників України на міжнародних 

фестивалях, конкурсах, змаганнях 

3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 

31. Є люди, думці яких я повністю 

довіряю 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32. Я не відчуваю себе захищеним у своїй 

державі 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33. Самотужки і без грошей вирішити 

щось неможливо  

3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 

34. Бюрократичні процедури у різних 

органах влади дратують мене 

3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 

35. Держава сприяє реалізації проектів 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 
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своїх громадян 

36. Держава цінує своїх громадян 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

37. Органи державної влади 

недостатньою мірою сприяють 

встановленню справедливості 

1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 

38. Я вважаю, що участь у виборах 

впливає на політичну ситуацію в державі 

3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 

39. Мої проблеми цікавлять владу тільки 

під час виборів 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

40. Треба покладатись тільки на власні 

сили, не чекаючи на допомогу від 

держави 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

41. Влада не здатна навести порядок в 

державі  

1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 

42. Існує багато можливостей для 

особистісної та професійної 

самореалізації в Україні  

3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

43. Я можу порушити закон, якщо за це 

не буде жодних наслідків 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

44. Цілковите дотримання українського 

законодавства не дозволяє мені досягти 

успіху. 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

45. Я завжди відстоюю свої права як 

громадянин країни  

3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

46. Як громадянин своєї держави я 

дотримуюсь усіх законів 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

47. В ситуації коли мої права 

обмежуються я вимагаю справедливості 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

48. Порядок і безпека в державі варті 

того, щоб порушити закон 

1 3 3 2 1 3 3 3 1 3 

49.Якщо доведеться боротись за свої 

права, то слід використовувати усі 

можливі засоби, в тому числі незаконні 

3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 

50. Я відчуваю на собі нерівність у 

правових умовах, які створює держава 

3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 

51. Як громадянин, я не можу 

примиритися з існуванням економічної 

нерівності 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

52. Будеш чесним – будеш бідним 3 3 2 3 3 1 1 2 1 3 

53. «Не підмажеш – не поїдеш» 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 

54. Я часто стикаюсь з нерівністю у 

економічних умовах, які створює 

держава 

3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
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55. Щодо подій у державі я покладаюсь 

на думку авторитетних для мене людей 

2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 

56. В сучасному українському 

суспільстві я не спостерігаю «справжніх» 

громадян України. 

1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

57. Я не зустрічав людей, яких я міг би 

назвати «справжніми» громадянами 

2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 

58. У питанні громадянської активності я 

не маю прикладу для наслідування 

2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

59. Я знаю людей у яких варто повчитись 

тому, якими громадянами варто бути. 

2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 

60. Серед мого кола спілкування є люди, 

з кого варто брати приклад  щодо 

громадянської активності 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

61. Дивлячись на деяких людей, я знаю 

як виглядає «ідеальний громадянин» 

2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 

62. В сучасних реаліях української 

держави не можливо заробити великі 

статки чесним шляхом 

1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 

63. Держава лише заважає заробітку 

своїх громадян 

1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 

64. Змінити державу на краще, можна 

лише знищивши старі інститути  

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

65. Мені прикро, що українська держава і 

досі не може «піднятись з колін» 

1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 

66. Українська армія гордість нашої 

держави 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

67. Безкарність в українському 

суспільстві зводить всі докладені зусилля 

нанівець 

1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 

68. Наші чиновники байдужі до проблем 

простої людини 

1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 

69. Наші громадяни не дотримуються 

законів 

1 3 3 2 1 3 1 1 1 1 

70. Я вважаю, слід долучатися до захисту 

прав інших громадян  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

71. Мої батьки виховали в мені 

достойного громадянина України. 

3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 

72. Багаті мають платити за бідних 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

73. В нашій державі нічого не буває 

безкоштовно 

1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 

Примітка: рівні буття особистості (1 – макросоціальний; 2 – 

мікросоціальний; 3 – індивідуально-досвідний) 
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Додаток Д 

Результати факторного аналізу індикаторів психологічних чинників 

громадянської ідентичності особистості 

Таблиця Д.1 

Показники загальної варіативності факторів (Total Variance Explained) 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % 

1 8,527 13,978 13,978 

2 5,385 8,828 22,806 

3 5,379 8,818 31,624 

4 4,293 7,037 38,661 

5 3,646 5,977 44,639 

6 3,517 5,765 50,404 

7 2,917 4,782 55,186 

 

Таблиця Д.2 

Матриця факторизації після обертання (Rotated Component Matrix(a)) 
  

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

Україна має знайти «свій 

шлях» 
,093 -,357 -,272 ,349 -,019 ,240 -,248 

Я вважаю себе 

законослухняним 

громадянином 

-,048 ,137 ,125 ,663 -,286 ,305 ,114 

Держава зобов’язана 

забезпечувати комфортне 

життя для кожного 

громадянина 

,260 -,015 -,067 ,089 -,145 ,558 -,264 

Україна керується зовнішніми, 

а не внутрішніми силами 
,368 ,303 -,076 ,142 -,276 ,281 ,258 

Державою керують олігархи ,666 -,010 -,012 ,008 ,056 ,122 -,072 

Основна причина невдач у 

розбудові української держави 

– сусідство з Росією 

-,035 -,128 -,125 -,315 ,250 ,531 ,399 
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Біда України в тому, що нею 

керують ті, хто її не цінує 
,613 -,071 ,003 ,084 ,051 ,261 ,199 

Чесною працею в нашій 

державі нічого не заробиш 
,653 ,126 ,354 -,024 ,212 

-

,058 
-,141 

Розвинути якості громадянина 

мені допомогли (батьки, друзі, 

вчителі ваш варіант) 

,062 -,226 -,045 ,367 ,167 ,322 ,401 

Щоб бути громадянином, слід 

дотримуватись не лише 

законів, а й моральних норм 

,184 -,365 -,122 ,696 ,059 ,102 ,154 

В українському суспільстві 

немає «свідомих» громадян 
,194 ,454 ,443 -,055 ,196 ,284 ,145 

Демократія нічого доброго не 

дала для розбудови 

української держави 

,168 ,416 ,359 ,101 ,251 ,326 ,020 

Українську державу врятує 

союз із європейським 

співтовариством 

-,170 -,100 ,236 ,261 ,346 ,287 ,259 

Українське суспільство не 

виховує своїх громадян 
,478 ,203 ,539 -,209 -,022 

-

,011 
,252 

Українська держава протягом 

всієї історії потерпала більше, 

ніж інші держави 

,260 ,002 -,379 ,033 ,072 ,476 -,028 

Говорячи «Я громадянин 

України», я нічого не відчуваю 
,152 ,259 ,743 ,050 ,039 

-

,113 
,081 

Трапляються ситуації, коли я 

шкодую через те, що я є 

громадянином України 

,197 ,185 ,713 ,026 ,005 ,019 ,017 

Я відчуваю піднесення, коли 

чую гімн України 
-,012 -,097 -,570 ,323 ,183 ,171 -,025 

Я не хотів би бути 

громадянином іншої держави 
,017 ,022 -,649 ,235 ,030 ,059 ,297 

Мені соромно за те, якою 

стала моя держава 
,536 ,144 ,211 -,097 ,166 

-

,162 
,043 

Якби у мене була можливість 

я б отримав інше 

громадянство 

,012 ,113 ,756 ,073 ,114 ,042 -,251 

Мене дратують постійні 

мітинги і демонстрації, які 

відбуваються в державі 

,168 ,313 ,285 ,488 -,084 ,047 -,118 

Я відчуваю почуття особистої 

гордості, коли дізнаюсь про 

перемоги представників 

України на міжнародних 

фестивалях, конкурсах, 

змаганнях 

,268 -,129 -,229 ,537 ,185 
-

,016 
,150 
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Я не відчуваю себе захищеним 

у своїй державі 
,695 ,123 ,384 -,032 -,058 ,005 ,148 

Самотужки і без грошей 

вирішити щось неможливо 
,477 ,102 ,060 ,006 ,181 

-

,174 
-,326 

Бюрократичні процедури у 

різних органах влади дратують 

мене 

,635 -,241 ,023 ,150 -,208 ,098 -,032 

Держава цінує своїх громадян -,605 -,155 -,350 -,103 -,026 ,191 ,154 

Я вважаю, що участь у 

виборах впливає на політичну 

ситуацію в державі 

-,162 -,189 -,351 ,148 ,212 ,074 ,477 

Треба покладатись тільки на 

власні сили, не чекаючи на 

допомогу від держави 

,547 ,156 ,045 ,231 ,124 
-

,222 
-,140 

Влада не здатна навести 

порядок в державі 
,679 ,265 -,059 ,045 ,039 ,126 -,176 

Існує багато можливостей для 

особистісної та професійної 

самореалізації в Україні 

-,349 -,206 -,027 ,113 ,086 ,025 ,616 

Я можу порушити закон, якщо 

за це не буде жодних наслідків 
,068 -,100 ,283 -,265 ,517 ,022 -,126 

Цілковите дотримання 

українського законодавства не 

дозволяє мені досягти успіху 

,429 ,184 ,286 -,081 ,289 
-

,128 
-,313 

Я завжди відстоюю свої права 

як громадянин держави 
,051 -,166 -,227 ,533 ,330 

-

,040 
-,038 

Як громадянин своєї держави 

я дотримуюсь усіх законів 
-,190 ,070 -,022 ,751 -,216 ,139 ,184 

В ситуації коли мої права 

обмежуються я вимагаю 

справедливості 

-,026 ,086 -,418 ,458 ,044 ,083 -,076 

Порядок і безпека в державі 

варті того, щоб порушити 

закон 

,128 -,100 ,078 -,050 ,201 ,281 -,638 

Якщо доведеться боротись за 

свої права, то слід 

використовувати усі можливі 

засоби, в тому числі незаконні 

,155 ,161 ,028 -,112 ,789 ,139 -,210 

Я відчуваю на собі нерівність 

у правових умовах, які 

створює держава 

,695 ,039 ,128 -,059 -,220 ,118 -,010 

Будеш чесним – будеш бідним ,552 ,267 ,074 -,166 ,359 ,117 -,210 

Я часто стикаюсь з нерівністю 

у економічних умовах, які 

створює держава 

,594 ,105 ,128 -,082 ,107 ,192 -,103 

Щодо подій у державі я ,224 -,113 -,136 -,058 ,632 ,012 ,174 
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покладаюсь на думку 

авторитетних для мене людей 

В сучасному українському 

суспільстві я не спостерігаю 

«справжніх» громадян 

України 

,193 ,759 ,188 ,240 ,156 
-

,123 
,089 

Я не зустрічав людей, яких я 

міг би назвати «справжніми» 

громадянами 

-,026 ,757 ,206 -,111 -,024 
-

,015 
-,124 

У питанні громадянської 

активності я не маю прикладу 

для наслідування 

,284 ,712 ,205 ,099 ,059 
-

,095 
-,073 

Я знаю людей у яких варто 

повчитись тому, якими 

громадянами варто бути 

,009 -,840 -,079 ,183 ,177 ,042 ,092 

Серед мого кола спілкування є 

люди, з кого варто брати 

приклад  щодо громадянської 

активності 

-,179 -,481 -,077 ,164 ,316 ,153 ,208 

Дивлячись на деяких людей, я 

знаю як виглядає «ідеальний 

громадянин» 

-,045 -,651 -,119 ,104 ,222 ,348 ,100 

В сучасних реаліях 

української держави не 

можливо заробити великі 

статки чесним шляхом 

,612 ,131 -,122 -,102 ,210 ,008 -,211 

Держава лише заважає 

заробітку своїх громадян 
,420 ,167 ,286 ,036 ,298 ,107 -,159 

Мені прикро, що українська 

держава і досі не може 

«піднятись з колін» 

,509 -,025 -,104 ,459 -,083 
-

,137 
-,234 

Наша армія - гордість держави -,086 -,168 -,575 ,040 ,144 ,393 ,138 

Безкарність в українському 

суспільстві зводить всі 

докладені зусилля нанівець 

,529 -,257 ,088 ,369 -,169 ,148 ,160 

Наші чиновники байдужі до 

проблем простої людини 
,768 -,184 -,080 ,279 ,055 ,081 ,003 

Наші громадяни не 

дотримуються законів 
,363 ,185 ,319 ,099 ,312 

-

,037 
,233 

Я вважаю, слід долучатися до 

захисту прав інших громадян 
,128 -,228 ,103 ,346 -,073 ,588 ,103 

Мої батьки виховали в мені 

достойного громадянина 

України. 

-,052 -,079 -,121 ,239 ,147 ,710 -,155 

Багаті мають платити за 

бідних 
,205 ,397 -,050 -,089 ,335 ,331 ,244 
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В нашій державі нічого не 

буває безкоштовно 
,542 ,352 -,196 ,084 ,182 

-

,082 
,054 

Мене виховали так, що я не 

можу лишатись осторонь 

подій, котрі відбуваються в 

державі 

-,126 -,399 -,335 ,023 ,141 ,462 ,159 

Є люди, думці яких я повністю 

довіряю щодо подій, котрі 

відбуваються в державі 

,026 -,123 -,128 ,204 ,616 ,036 ,099 
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Додаток Ж 

Факторні навантаження чинників громадянської ідентичності 

особистості 

Назва 

фактора 

Змінні (судження) % 

дисперсії 

Оптимізм/песимізм 

щодо рівності 

можливостей 

 Я відчуваю на собі нерівність у 

правових умовах, які створює 

держава (0,695);  

 Я не відчуваю себе захищеним у 

своїй державі (0,695); 

 Наші чиновники байдужі до проблем 

простої людини (0,768); 

 Я часто стикаюсь з нерівністю у 

економічних умовах, які створює 

держава (0,594); 

 Влада не здатна навести порядок в 

державі (0,679); 

 Чесною працею в нашій державі 

нічого не заробиш (0,653); 

 Бюрократичні процедури у різних 

органах влади дратують мене(0,635); 

 Державою керують олігархи

 (0,666); 

 Біда України в тому, що нею керують 

ті, хто її не цінує (0,613); 

 В сучасних реаліях української 

держави не можливо заробити великі 

статки чесним шляхом (0,612); 

 Держава цінує своїх громадян (-

0,605); 

 В нашій державі нічого не буває 

безкоштовно (0,542); 

 Українське суспільство не виховує 

своїх громадян (0,478); 

 Мені соромно за те, якою стала моя 

держава (0,536); 

 Будеш чесним – будеш бідним

 (0,552); 

 Треба покладатись тільки на власні 

сили, не чекаючи на допомогу від 

держави (0,547); 

13,978 % 
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 Безкарність в українському 

суспільстві зводить всі докладені 

зусилля нанівець (0,529);  

 Мені прикро, що українська держава 

і досі не може «піднятись з 

колін» (0,509); 

 Держава лише заважає заробітку 

своїх громадян (0,420). 

Соціальне 

научіння 
 Я знаю людей у яких варто 

повчитись тому, якими громадянами 

варто бути (0,840); 

 В сучасному українському 

суспільстві я не спостерігаю 

«справжніх» громадян України (0,759); 

 Я не зустрічав людей, яких я міг би 

назвати «справжніми» 

громадянами (0,757); 

 У питанні громадянської активності я 

не маю прикладу для наслідування 

(0 ,712); 

 Дивлячись на деяких людей, я знаю 

як виглядає «ідеальний громадянин» (-

0,651); 

 В українському суспільстві немає 

«свідомих» громадян (0,454). 

8,828 % 

Міграційна 

готовність/ 

неготовність 

 Якби у мене була можливість я б 

отримав інше громадянство (0,756); 

 Говорячи «Я громадянин України», я 

нічого не відчуваю (0,743); 

 Трапляються ситуації, коли я 

шкодую через те, що я є громадянином 

України (0,713); 

 Я не хотів би бути громадянином 

іншої держави (-0,649); 

 Наша армія – гордість держави (-

0,575); 

 Я відчуваю піднесення, коли чую 

гімн України (-0,570); 

 Українське суспільство не виховує 

своїх громадян (0,539); 

 В українському суспільстві немає 

«свідомих» громадян (0,443). 

8,818 % 
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Правосвідомість та 

моральна 

відповідальність 

 Як громадянин своєї держави я 

дотримуюсь усіх законів (0,751); 

 Щоб бути громадянином, слід 

дотримуватись не лише законів, а й 

моральних норм (0,696); 

 Я вважаю себе законослухняним 

громадянином (0,663); 

 Я відчуваю почуття особистої 

гордості, коли дізнаюсь про перемоги 

представників України на міжнародних 

фестивалях, конкурсах, 

змаганнях (0,537); 

 Я завжди відстоюю свої права як 

громадянин держави (0,533); 

 Мене дратують постійні мітинги і 

демонстрації, які відбуваються в державі 

(0,488); 

 Мені прикро, що українська держава 

і досі не може «піднятись з 

колін» (0,459); 

 В ситуації коли мої права 

обмежуються я вимагаю 

справедливості (0,458). 

7,037 % 

Легітимність  Якщо доведеться боротись за свої 

права, то слід використовувати усі 

можливі засоби, в тому числі 

незаконні (0,789); 

 Щодо подій у державі я покладаюсь 

на думку авторитетних для мене 

людей (0,632); 

 Є люди, думці яких я повністю 

довіряю щодо подій, котрі відбуваються 

в державі (0,616); 

 Я можу порушити закон, якщо за це 

не буде жодних наслідків (0,517). 

5,977 %  

 

Локус контролю  Мої батьки виховали в мені 

достойного громадянина України 

(0,710); 

 Я вважаю, слід долучатися до 

захисту прав інших громадян (0,588); 

 Держава зобов’язана забезпечувати 

комфортне життя для кожного 

5,765% 
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громадянина (0,558); 

 Основна причина невдач у розбудові 

української держави – сусідство з Росією 

(0,531). 

Громадянська 

реалізація 
 Порядок і безпека в державі варті 

того, щоб порушити закон (-0,638); 

 Існує багато можливостей для 

особистісної та професійної 

самореалізації в Україні  (0,616); 

 Я вважаю, що участь у виборах 

впливає на політичну ситуацію в державі 

(0,477); 

 Розвинути якості громадянина мені 

допомогли (батьки, друзі, вчителі ваш 

варіант) (0,401); 

 Самотужки і без грошей вирішити 

щось неможливо (-0,326). 

4,782% 
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Додаток З 

Соціально-психологічна програма активізації громадянської 

ідентичності особистості 

Програма тренінгу складається із трьох блоків, котрі не відрізняються 

за часовим навантаженням. Нижче подано опис вправ та завдань, які 

ввійшли до змістової частини групових занять.  

Перший блок «Громадянська ідентичність особистості» 

Вправа «Інтерв’ю». 

Мета: Знайомство учасників, розвиток уміння слухати інших людей. 

Учасники розбиваються на пари. Кожен із учасників розповідає 

своєму сусіду щось про себе. Слухач уважно слідкує за розповіддю. За 

часом розповідь повинна не перевищувати 5 хв. Після цього група 

збирається разом і кожен учасник представляє свого сусіда, розповідаючи, 

що він запам’ятав із його розповіді [10, с. 244–245].   

Встановлення правил групової взаємодії.  

Мета: визначити, проговорити та встановити правила групової 

роботи. 

Група сама обирає правила, яких вона буде дотримуватися в ході 

тренінгу, ведучий лише спрямовує учасників та допомагає у їх 

формулюванні та за необхідності доповнює.   

Рольова гра «Прихований мотив». 

Мета: покращення взаємостосунків; демонстрацію неефективних 

стратегій поведінки у взаємодії тощо.  

Перед кожним учасником стоїть індивідуальне завдання домовитися 

із партнером по взаємодії про виконання певного завдання, або ж бажану 

поведінку. Партнер по взаємодії при цьому має особисті причини, які не 

дозволяють йому позитивно відреагувати на пропозицію і які він не може 

відразу ж на формальному рівні повідомити. Партнеру пропонується не 
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повідомляти причини відмови у виконанні проханні до того часу поки він 

не відчує довірчого контакту із співрозмовником [10, с. 100].  

Вправа «Хто Я?» 

Мета: поглиблене знайомство учасників між собою; усвідомлення 

своєї унікальності і одночасно спільності з іншими; усвідомлення своєї 

приналежності до різних соціальних груп; усвідомлення своєї 

громадянської ідентичності. 

Допоміжні матеріали: ручки, аркуші паперу. 

Процедура проведення.  

Інструкція: Уявіть собі, що вам потрібно розповісти про себе людям, 

які нічого про вас не знають. Що б ви розповіли про себе? 

Ведучий підкреслює, що важливо, щоб учасники відповідали саме на 

питання «Хто Я?» (наприклад, людина, студент тощо), а не «Який Я?» 

(розумний, красивий, веселий). 

По завершенню письмової роботи ведучий викликає добровольця 

назвати перші п'ять позицій в його відповіді. Після цього ведучий просить 

підняти руки тих учасників, у яких ця позиція також присутня в переліку. 

Запропоновані слова записуються на дошці зі своїм рейтингом (число 

учасників, які написали це слово в своєму переліку, наприклад, людина - 5, 

вчитель - 3). Після цього ведучий пропонує наступному учаснику назвати ті 

визначення, які не були названі першим учасником і т.д. В результаті 

виходить узагальнений груповий портрет. В ході даного процесу на дошці 

дописують нові визначення і уточнюється рейтинг вже існуючих. 

Питання для обговорення: 

 Що можна сказати про всю групу на основі запропонованих 

характеристик? 

 З якими групами найчастіше ми себе ототожнюємо? 

 Яке за значущістю місце в самосвідомості учасників тренінгу 

займає громадянська ідентичність і чому так відбувається? 
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Зразок листа: 

1. Я ... 

2. Я ... 

3. Я ... 

4. Я ... 

5. Я ... 

6. Я ... 

7. Я ... 

8. Я ... 

9. Я ... 

10. Я ... 

Час виконання завдання: 30–50 хвилин. 

За підсумками обговорення проводиться міні-лекція, що ставить за 

мету диференціацію понять «громадянин», «громадянськість», 

«громадянська ідентичність», розкривається сутність громадянської 

приналежності та акцентується увага на відмінностях громадянської від 

інших видів ідентичностей (етнічна, національна, мовна та ін.).  

Вправа «Типовий громадянин України». 

Мета: поглиблення розуміння особливостей громадян України: 

хороший, поганий громадянин країни; розвиток комунікативних навичок. 

Процедура проведення.  

Ведучий пропонує групі уявити собі хорошого та поганого 

громадянина своєї держави. Групова робота проводиться у формі 

«мозкового штурму» під час якого учасники обговорюють, які 

характеристики, особливості і манери поведінки, елементи зовнішності 

тощо сприяють формуванню уявлення про громадянина як хорошого чи 

поганого. Під час обговорення ведучий на дошці записує варіанти, які 

виникають в учасників. Після детального опрацювання проблеми 

учасникам пропонується програти кілька сценок для закріплення матеріалу. 
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Перед кожною сценкою учасникам пропонується спробувати себе в різних 

ролях: поганого та хорошого громадянина України. Зміст, наповненість та 

тематику сценок учасники вигадують та розробляють самостійно.  

Після програвання сценок обговорюються наступні питання: які 

враження отримали оточуючі від даної постановки; чи зрозуміли вони про 

що йшла мова; які враження отримали учасники активної роботи; які ролі 

сподобалося програвати найбільше; що вдалося легко, що важче; який 

зміст вкладали учасники гри в ті чи інші дії і чи були вони так само 

інтерпретовані іншими учасниками групової роботи.  

Час виконання завдання: 50–60 хвилин. 

Міні-лекція з елементами мозкового штурму: «Громадянська 

ідентичність функції, зміст і структура» 

Мета: інформування учасників групової роботи про те, що таке 

громадянська ідентичність, які функції вона виконує, з яких змістових та 

структурних елементів складається. Вона передбачає активну роботу та 

включеність в обговорення проблемних питань учасників взаємодії, а не 

монологічний виступ ведучого. 

Час виконання завдання: 30 хвилин. 

Другий блок тренінгу «Робота з стереотипами та упередженнями» 

Вправа «Констуктивна критика» та «Прийняття критики». 

Мета: ознайомлення учасників роботи з поняттям критичного 

мислення, етапами прийняття критики, з характеристиками конструктивної 

критики, її видами та особливостями сприйняття, оволодіння умінням 

критично мислити (І. Авідон, 2008, с. 151–155). 

Вправа «Як утворюються стереотипи».  

Мета: наглядне ознайомлення учасників зі створенням стереотипу, їх 

залученням до формування власного стереотипного уявлення про той чи 

інший продукт. 

Процедура проведення. 
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Учасникам взаємодії ведучий пропонує назвати продукт харчування, 

який їм не подобається (наприклад, солодка картопля). 

Отже, солодка картопля погана на смак. Солодка картопля має 

жовтий колір. Можна узагальнити, що всі продукти харчування жовтого 

кольору погані на смак. Це приклад створення стереотипу. Ви можете 

погодитись з таким висновком? Назвіть інший продукт жовтого кольору, 

але приємний на смак. Чи варто відмовлятися від усіх продуктів 

харчування жовтого кольору? 

Розпізнайте приховані узагальнення. 

 Джон б’є малюків, Джон американець. Отже, всі американці 

хулігани. 

 Горобець має крила. Птахи мають крила. Отже горобець – птах. 

 Олександр Сергійович – викладач. Викладачі розумні. Отже, 

Олександр Сергійович розумний, адже він викладач. 

 Дмитро – хлопець. Хлопці люблять футбол. Отже, Дмитро любить 

футбол. 

Міні-лекція «Що таке стереотипи». 

Мета: коротка інформаційна довідка про шляхи і механізми їх 

утворення, а також, обговорення стереотипних уявлень, які відомі 

учасникам групової роботи, аналіз власних відчуттів під час формування 

вражень на основі стереотипів, визначення корисності та можливої шкоди 

стереотипного мислення тощо. 

Стереотипи виникають через узагальнення, які стосуються людей і 

передаються через культурне середовище. І навіть коли ми зустрічаємося із 

суперечливими фактами, то змінити думку дуже важко. Ми стаємо 

заручниками стереотипу і упередженого ставлення. 

У стереотипах є частка істини. Стереотип, подібно до надмірного 

узагальнення, перебільшує факти або виходить за їх межі. Їх 

використовують з метою виправдання власної позиції. 
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Питання для обговорення: 

- Які ви знаєте стереотипи? 

- Що ви відчуваєте, якщо про вас судять на основі стереотипу? 

- Коли і яким чином стереотипи можуть бути корисними? 

- А коли завдають шкоди тому, чиє мислення базується на 

стереотипах? 

Вправа «Стереотипи і факти». 

Мета: формування вміння розрізняти стереотипи від фактів на основі 

запропонованих тверджень. Утворення стійкого уявлення у членів 

тренінгової взаємодії щодо того, які основні аспекти та характеристики 

притаманні стереотипним уявленням, а які фактам.  

Процедура проведення.  

Учасникам роздаються папірці з текстом із завданням визначити, які 

твердження є стереотипами, а які фактами. 

 Політики – безчесні люди, яким не варто довіряти. 

 В США живуть заможні люди. 

 Більшість людей віком понад 65 років не мають постійної роботи. 

 Жінки надто емоційні, щоб їм довіряти відповідальні урядові 

посади. 

 Євреїв більш за все на світі цікавлять гроші. 

 Українці найбільше за все люблять їсти сало. 

 Українська мова не може бути мовою філософії. 

 Усі хто при владі – крадуть. 

 Серед населення України жінки переважають над чоловіками. 

 Городяни не заслуговують на таку довіру, як селяни. 

Третій блок тренінгу «Сутність та цінність громадянина». 

Вправа «Громадянин реальний та ідеальний». 

Мета: осмислення можливих позитивних та негативних характерних 

особливостей громадянина держави, визначення ідеальних характеристик 



214 
 

громадянина з урахуванням результатів отриманих під час опрацювання 

першого блоку соціально-психологічної програми, спрямованого на 

механізм усвідомлення, а також осмислення і співставлення власного 

«реального» образу громадянина з «ідеальним» та визначення основних 

відмінностей і подібних аспектів між ними тощо.  

Робота з матамоделями мовлення. 

Мета: роботу з узагальненням, упущенням, викривленням. Головний 

акцент зроблено саме на пропрацюванні метамоделювання мовлення. 

Зокрема, ознайомлення та робота з трьома видами узагальнення 

(генералізації), як основою навчання: кванторами всезагальності (слова, що 

означають всезагальність); модальними операторами (слова, що вказують 

на образ дії) та втраченими перформативами (висловлювання, що містять 

загальний принцип), які зазвичай виконують функцію принципів, правил, 

парадигм. Також, передбачалася робота з метамоделлю упущення, а саме 

втратами при зборі інформації, некоректним використання дієслів тощо і з 

метамоделлю викривлення, а саме помилковими формулюваннями, 

комплексними еквівалентами, причинно-наслідковими відносинами, 

номіналізацією тощо 

Узагальнення (генералізація) – це основа навчання. Ми вивчаємо 

правила по ретельно відібраних і в достатній мірі представлених 

прикладах, потім застосовуємо їх, щоб зрозуміти нові приклади. Наші 

переконання є узагальненнями, вони  дають нам спосіб розуміння світу на 

основі того, що чи відчували раніше. Люди, що схильні до узагальнення 

дуже впевненні в собі. Вони розглядають світ в фіксованих категоріях, їх 

мислення є ригідним. Вони швидко помічають загальні принципи, що 

стоять за окремими прикладами, і з легкістю виробляють стандарти і 

шаблони. 

Виділяють 3 види узагальнення: 



215 
 

1) Квантори всезагальності (слова, що означають всезагальність). Це 

вид генералізації при якому ми кодуємо свої висловлювання в термінах 

«все або нічого», наприклад: «всі», «будь-який», «ніхто», «завжди», 

«повністю», «абсолютно» тощо. Ці терміни дозволяють нам легко 

здійснювати на основі цього досвіду надмірні узагальнення. Наприклад, 

«Неможна довіряти людям». Відновлення інформації відбувається через 

запитання, що розгортає термін всезагальності: «Жодній людині? Чи 

довіряли ви коли-небудь комусь?». 

2) Модальні оператори (слова, що вказують на образ дії). Модальні 

оператори вказують на режим відповіді. Наприклад, «Чи повинні ви ходити 

на вибори?» (режим необхідності). «Чи бажаєте ви ходити на вибори?» 

(режим бажання). Використовуючи модальні оператори, людина, що 

говорить опускає результат, тому варто запитати її про це. Наприклад, «Я 

повинен враховувати почуття інших людей». – А  що трапиться, якщо ви не 

зробите цього. 

3) Втрачені перформативи (висловлювання, що містять загальний 

принцип). Втрачені перформативи зазвичай виконують функцію правил, 

принципів, парадигм. Наприклад, «Хлопці не повинні плакати», «Завжди 

пам'ятай про своє походження». Щоб розгорнути повну інформацію, 

необхідно запитати: «Хто це сказав?»; «Коли він це сказав?»; «За яких 

умов?»; «Кому?»; «З якого приводу?». 

Психологічна гра «Місто, що спить». 

Мета: підвищення рівня усвідомлення понять «громадянин», 

«громадянськість» і «громадянська позиція», можливостей активності 

особистості в соціальному житті; пошук можливих шляхів вирішення 

проблемних питань державного рівня у різних сферах життя, усвідомлення 

своєї приналежності і важливості у прийнятті «глобальних» рішень та 

власної відповідальності при цьому; пошук і усвідомлення можливих 

шляхів самореалізації та розвитку в межах власної держави. 
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Процедура проведення. 

Загальна інструкція: «У певному місті (якщо гра проходиться в 

якомусь конкретному місті, то краще сказати: «приблизно в такому місті, 

як ваш ...») деякі злі сили зачарували всіх жителів, перетворивши їх в 

млявих, майже сплячих істот. Щоб розбудити людей необхідно якось 

запалити в них іскру життя. Для цього необхідно запропонувати жителям 

прості і зрозумілі, але при цьому реалістичні програми поліпшення їхнього 

життя. За умовою гри, наша група повинна протягом 20 хвилин розробити 

такі програми за наступними напрямками:  

1 – порядок і спокій в місті, зниження кількості злочинів і 

правопорушень (юридичні аспекти);  

2 – більш досконале управління містом (мерська влада, управління);  

3 – пожвавлення економічного життя, підвищення добробуту і 

зайнятості мешканців (економіка в широкому сенсі); 

4 – щастя мешканців, допомога у вирішенні сімейних, особистісних 

проблем, допомога в пошуку сенсу життя (психологічні аспекти);  

5 – здоров'я  мешканців, профілактика захворювань, вирішення 

екологічних проблем (медицина). 

Залежно від конкретної ситуації ведучий гри може змінити або 

доповнити перелік програм. Наприклад, можна розглянути і такі програми 

як «повна комп'ютеризація жителів», «розвиток туристичного бізнесу», 

«розвиток торгівлі та сфери послуг», «наука і освіта» та ін. Важливо, щоб 

таких програм було не більше 5-7. 

Зараз ми розіб'ємося на команди відповідно до перелічених програм, 

спробуємо скласти такі програми і подивимося, що у нас вийде: чи 

зможемо ми розбудити жителів міста. Але при цьому ми повинні виконати 

важливу умову: якщо хоча б одна з програм взагалі ніким не 

розроблятиметься, то сплячі жителі навіть слухати нас не захочуть, не те, 

щоб прокидатися». 
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2. Ведучий коротко виписує на дошці назви програм (порядок, 

управління, економіка, щастя людей, здоров'я). Далі він пропонує підняти 

руки тим учасникам, які хотіли б попрацювати над першою програмою 

(порядок), і виписує кількість бажаючих на дошці. Після цього - бажаючих 

попрацювати над другою програмою і т.д. Якщо виявиться, що для якоїсь 

програми бажаючих взагалі не знайдеться, то потрібно буде нагадати про 

те, що в цьому випадку гра не вийде. 

3. Ведучий розсаджує всі команди за окремі столи і дає таке 

завдання; «Протягом 15 хвилин кожна група повинна на листочку 

визначити 5 основних справ для реалізації своєї програми. Спочатку можна 

виписати не 5, а більше таких справ, але потім в процесі групового 

обговорення необхідно залишити лише 5 найважливіших напрямів роботи. 

При цьому всі виділені справи (напрями роботи) обов'язково мають бути 

реалістичними, тобто необхідно враховувати реальну ситуацію (приблизно 

таку ж як у вашому місті на даний момент). Бажано, щоб пропоновані 

програми не  нагадували те, що пропонують зазвичай так звані економічні і 

політичні «експерти». Після цього кожна група повинна буде визначити, 

хто з її учасників виступить від імені даної групи (представити розроблену 

програму) і відповість на питання інших учасників гри». 

4. Учасники приступають до роботи. Деякий час ведучий не 

втручається в обговорення і лише відповідає на уточнюючі питання, а далі 

все частіше і частіше нагадує учасникам про плин часу і про те, що в 

кожній групі повинен бути обраний доповідач, який представить проект 

програми. 

5. Доповідачі від кожної групи представляють свої програми і 

відповідають на запитання. Щоб даний етап проходив цікавіше, ведучий 

також повинен бути готовий ставити питання у випадках, якщо учасники 

раптом розгубляться і перестануть задавати свої запитання до доповідачів. 

Тому ведучому попередньо слід підготувати перелік запитань для кожної 
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групи. На даному етапі особливо важливо підтримувати високу динаміку 

обговорення. 

6. При підведенні загального підсумку всі учасники самі повинні 

визначити, по кожній групі, наскільки запропоновані програми продумані, 

реалістичні, цікаві і не суперечать одна одній. Якщо більшість програм 

відповідають зазначеним умовам, то можна засвідчити, що мешканці  міста  

«прокинуться» (Н. Пряжніков, 2002 р.). 

Підведення підсумків тренінгу 

Рефлексія і завершення тренінгу 

Теми для обговорення: 

- Що Вам найбільше запам'яталося, сподобалося в тренінгу? 

- Яка тема була особливо цікавою? 

- Що корисного Ви отримали від тренінгу? 

- Як Ви збираєтеся використовувати те, чому навчилися в 

групі? 

Загальний час – 10-15 хв. 

Після рефлексії та підведення підсумків учасники групи заповнюють 

авторську методику діагностики громадянської ідентичності для вивчення 

стану її сформованості та анкету, що спрямована на визначення 

суб’єктивного критерію ефективності соціально-психологічної програми 

активізації громадянської ідентичності особистості.  
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