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У психології і соціології поняття “ідентифікація” визначається як “як 
процес емоційного та іншого самоототожнення особистості з іншою 
людиною, групою, зразком” [9, 476]. Зазначене поняття тісно пов`язане і 
органічно поєднується з іншим – “ідентичністю”, яке означає “схожість, 
однаковість, збіг чого-небудь з чим-небудь” [Там же].  

Серед питань, які входять у широку проблему самоідентифікації 
особистості, мабудь, одним з найскладніших є питання про зміну 
ідентичності особистості.  

З погляду теорії питання є складним, оскільки, по-перше, торкається 
комплексного за своїм характером явища на стику соціології, соціальної 
психології, психіатрії, соціальної педагогіки та інших наук. По-друге, 
загальну теорію зміни ідентичності особистості вітчизняною наукою, по суті, 
не розроблено. Цій темі присвячені лише окремі дослідження. 

У практичному плані зміна особистістю ідентичності є складним 
психологічним і моральним феноменом, що залишає в житті глибокий слід, 
невіддільний від душевних потрясінь. 

Ситуація зміни соціальної та культурної ідентичності особистості дає 
змогу розкрити складні психологічні процеси, зв`язані з розломом свідомості, 
зміною життєвих цілей та пріоритетів, перебудовою найглибших 
психологічних структур. 

Відправним моментом у дослідженні зміни особистістю будь-якої своєї 
ідентичності є більш загальна проблема стійкості та змінюваності 
особистості. Від уміння втримувати в полі зору обидва полюси 
суперечливого розгортання життя особистості залежить, кінець кінцем, те, чи 
не станемо ми у наших дослідженнях самі однобічними. Адже в реальній 
дійсності особистість виявляється передусім як єдність, безперервність та 
сталість. 

Але з іншого боку, особистість постійно мінлива. Вона розвивається 
фізично, психологічно, інтелектуально, змінюється принаймні в окремих 
своїх якостях. Особистість протягом життя переосмислює особистісні 
цінності, змінює політичні, ідеологічні орієнтири, моральні критерії. Навіть у 
рамках одних цінностей вона з часом змінює акценти, пріоритети і тим самим 
постає перед нами в зовсім іншому світлі, демонструючи вже іншу соціальну 
поведінку, ставлення до світу, свого оточення. Діалектика індивідуального 
розвитку особистості розгортається як єдність сталого і змінюваного. 

Існують теорії, які абсолютизують змінюваність особистісних 
характеристик, наголошуючи на їх постійній мінливості. До таких належить, 
наприклад, теорія “особистісних рис”, поширена в американській психології. 
Їм протистоять концепції, які акцентують увагу на сталості основних 



психологічних якостей (інтелект, мотиваційні структури, стиль поведінки 
тощо) протягом тривалого часу. Сталість особистості виявляється у 
постійному відновленні на різних етапах життя особистості вектора її 
розвитку. “В основі спрямованості особи, - пише Л.І.Божович, – лежить … 
усталена домінуюча система мотивів, що виникла в процесі життя і 
виховання людини, коли основні провідні мотиви, підкоряючи собі решту 
інших, характеризують структуру мотиваційної сфери людини. Виникнення 
такого роду ієрархічної системи мотивів забезпечує найвищу стійкість 
особистості” [1, 422].  

Отже, процес зміни ідентичності особистістю “вбудований” у 
діалектику її стійкості та змінюваності. Він починається тоді, коли 
створюються умови, які ніби наголошують на потребі зміни життєдіяльності. 
Тяжіння до перетворень стає провідним, хоч елементи сталості залишаються.  

У ході проведення дослідження діяльності сучасних громадських 
молодіжних об`єднань ми дійшли таких висновків: 

- по-перше, структура функціонування молодіжних організацій 
забезпечує найбільш оптимальний варіант процесу самоідентифікації; 

- по-друге, у внутрішньому особистісному просторі виокремлюється 
певний сектор активних змін. Тому навіть у процесі ідентичності поведінка 
членів спілок молоді залишається відносно сталою; 

- по-третє, особистість безперервно оновлюється, а в окремі періоди – 
оновлюється кардинально, змінюючи свою ідентичність.  

Одним з найбільш психологічно суперечливих етапів становлення 
особистості, наповнених внутрішніми колізіями і, як наслідок, педагогічно 
некерованих, є підлітковий. Його вікова специфіка полягає в тому, що 
особистісно-розвивальні та особистісно-руйнівні тенденції однаковою мірою 
актуалізовано [3, 93]. Глибинними причинами “підліткових” проблем 
найчастіше є нездатність до самоорганізації та прогнозування наслідків 
скоєних вчинків, несформованість позитивної системи життєвих цінностей, 
невпевненість у собі, недооцінка й незнання своїх можливостей. Психічна й 
соціальна незрілість підлітка зумовлює потребу в кваліфікованій допомозі з 
вибору адекватних особистісному зростанню орієнтирів самореалізації. Адже 
досягти внутрішньої цілісності, уникнути деформації позиції “Я” підліток 
може лише орієнтуючись на соціально-значущі критерії зрілості, спираючись 
на морально мотивований вибір як кредо поведінки, переборюючи 
особистісно-деструктивні форми активності.  

Досліджуючи соціальну і виховну діяльність сучасних громадських 
молодіжних об`єднань, ми дійшли висновку, що їх цілком можна розглядати 
як одну із базових інтегративних основ у процесі самоідентифікації 
особистості, яка дає змогу своєчасно діагностувати, виявляти і педагогічно 
доцільно впливати на стосунки в молодіжному соціумі, на розвиток 
різноманітних ініціатив, формування ціннісних орієнтацій юної особистості, 
її ставлення до себе, свого фізичного і морального здоров`я, до оточуючого 
середовища. Відповідно, актуальною постає проблема комплексного 
педагогічного вивчення, узагальнення і осмислення сутності соціальної і 



виховної роботи спілок молоді, їхнього місця і ролі в процесі соціалізації і 
соціального виховання молодого покоління.  

Аналізуючи діяльність громадських молодіжних об`єднань, слід 
насамперед відзначити, що виховну і соціальну роботу проводить за власною 
ініціативою сама, незалежна і самодіяльна, організаційно об`єднана молодь 
(на відміну від усіх інших інститутів соціалізації і соціального виховання).  

Вивчаючи соціальну і виховну роботу сучасних молодіжних формувань, 
ми дійшли висновку, що досліджувати соціально-педагогічну діяльність 
спілок молоді, використовуючи для цього тільки напрацьовані в теоретико-
методологічному плані зміст, форми, методи і засоби соціально-педагогічної 
роботи з дітьми і молоддю, неможливо. З усією гостротою постає проблема 
розробки принципово нових теоретико-методологічних підходів до вивчення 
діяльності громадських молодіжних об`єднань, а також її понятійного 
апарату. Все це і знайшло своє втілення у висуненні концепції принципово 
нового відгалуження соціальної педагогіки або психопедагогіки (термін 
С.Д.Полякова) громадських молодіжних об`єднань. Останню ми 
розглядаємо, по-перше, як підрозділ (складову частину) загальної соціальної 
педагогіки, і, по-друге, як базову основу створення концепції дослідження 
соціально-педагогічної діяльності молодіжних організацій, методику 
наукового пошуку. Термін “методика” у зазначеному контексті означає 
сукупність засобів, умов, пов’язаних у систему логікою процесу досягнення 
потрібного результату.  

Сьогодні вже ніхто не заперечує того факту, що величезне значення для 
подальшого розвитку соціальної педагогіки має її спілка з психологією. 
Завдання зараз полягає в тому, щоб подолати розрив між психологічними 
дослідженнями, з одного боку, і їх педагогічним осмисленням та практичним 
застосуванням – з іншого. Ліквідація цього розриву має особливе значення і 
для психології, чиї досягнення найбільш доцільно впроваджувати саме через 
соціальну педагогіку. В свою чергу соціальна педагогіка може 
інтеріоризувати, асимілювати не тільки результати психологічних 
досліджень, але й їх методи для отримання конкретних результатів. 

Подолання істотних відмінностей у наукових підходах в психології і 
педагогіці є особливо актуальним в контексті дослідження соціально-
педагогічної діяльності громадських молодіжних об`єднань, які, на нашу 
думку, переростають у міжгалузеві, реально постають симбіозом соціальної 
педагогіки з різними галузями психології, тобто переростають у 
психопедагогіку. Тому нашу увагу привертають не лише соціально-
педагогічні, а й соціально-психологічні засади діяльності молодіжних 
організацій, їхнє комплексне (симбіозне) науково-методологічне осмислення 
в загальному контексті виявлення умов активізації процесу самоідентифікації 
членів спілок молоді.  

У зв’язку із зазначеним актуальним постає осмислення широкого кола 
напрямів в теорії особистості, і, зокрема, концепції психосоціального 
розвитку особистості Е.Еріксона, особливо ж описаного ним періоду від 12 
до 20 років життя. 



З точки зору Еріксона, двома основними питаннями, що постають перед 
молоддю є: “Хто я такий?” і “Як я впишуся у світ дорослих?” Сучасне 
громадянське суспільство надає молодим людям значно більш широку 
різноманітність професійних, ідеологічних і соціальних можливостей вибору. 
Разом з тим, на думку вченого, демократична система породжує для підлітків 
і молоді серйозні проблеми, оскільки демократія вимагає ідентичності в дусі 
“зроби себе сам”. Еріксон вважає, що перед підлітками і молоддю стоять три 
головні проблеми: 

1) вибору професії і працевлаштування;  
2) членство в групі ровесників;  
3) вживання алкоголю і наркотиків [11, 235, 243].  
Проведені дослідження соціально-педагогічної діяльності сучасних 

громадських молодіжних об`єднань в Україні дають підстави вважати, що 
участь підлітків і молоді у зазначеній діяльності допомагає їм віднайти 
найоптимальніші шляхи розв`язання вказаних проблем. 

Питання виховання свідомого ставлення до праці як вищої цінності 
людини і суспільства, формування творчої працелюбної особистості, 
готовності до життєдіяльності і праці в умовах ринкових відносин – постійно 
перебуває в центрі уваги багатьох громадських молодіжних об`єднань, які 
реалізують відповідно спрямовані соціально і професійно-освітні програми.  

Наступна проблема, яка хвилює психологів і педагогів, а також є в 
центрі уваги наших досліджень, – це соціальна сутність членства підлітка 
(молодої людини) в групі ровесників. Зокрема, американський психолог 
Е.Маккобі так висловлюється про цю проблему: “Навіть у найбільш 
сприятливих обставинах час вироблення власного “Я” є дуже важким для 
підлітків. Відмовляючись від образу батьків, як моделі для власної 
ідентичності, підлітки, як правило, шукають альтернативний варіант 
підтримки у ровесників. У нашій культурі вплив груп ровесників на процес 
формування юної особистості є більш сильним ніж батьків, школи, 
релігійних організацій разом узятих. Ці групи допомагають молодим людям 
зберегти впевненість у собі в той час, коли вони переживають по-
справжньому драматичні фізіологічні та соціальні зміни” [6, 45].  

Проведені соціологічні дослідження Українським інститутом 
соціальних досліджень дають підстави вважати, що подібне становище 
характерне і для сучасної української молоді.  

У ході власних досліджень ми дійшли висновку, що процес утворення і 
функціонування громадських молодіжних об`єднань є реакцією, своєрідною 
формою соціально-психологічного захисту підлітків і молоді в період 
загальної особистісно-соціальної невизначеності. Саме спілка молоді 
задовольняє нестримний потяг підлітків до романтики, фізичного ризику, до 
бажання випробувати себе в екстремальних ситуаціях. Це, власне кажучи, і 
визначає сутність діяльності переважної більшості молодіжних організацій. 
Адже громадське молодіжне об`єднання за своєю психолого-педагогічною 
характеристикою є по суті тією ж неформальною групою ровесників; разом з 
тим воно, не втрачаючи своєї психологічної, сутнісної привабливості для 



підлітків, є чітко структурованою, дисциплінованою, з метою, формами і 
засобами соціалізації і педагогічного впливу організацією. Образно кажучи, 
це в якійсь мірі “приручений” суспільством мікро соціум, який відкриває для 
підлітка (молодої людини) колосальні можливості для самореалізації, 
саморозвитку, самоактуалізації, саморегуляції та самовиховання, тобто 
створює умови активізації особистісного потенціалу членів спілок молоді. 
Таким чином, на нашу думку, альтернативи громадським молодіжним 
об’єднанням у контексті самоідентифікації особистості немає.  

У зв’язку із зазначеним проблема дослідження умов активізації 
особистісного потенціалу, в контексті процесу самоідентифікації членів 
громадських молодіжних об’єднань, набуває особливого значення.  

Сучасна психологічна наука, як вітчизняна, так і зарубіжна пропонує 
комплекс методів, прийомів, вправ, спрямованих на активізацію механізмів 
самоконструювання суб`єктом стратегії розвитку і реалізації власного “Я” 
[3,4,5,7]. На наш погляд, однією з вад такого комплексу є фрагментарність 
процедур його проведення. Концептуальна схема програми активізації 
особистісного зростання, зокрема в підлітковому віці, повинна грунтуватися 
на закономірностях, логіці “стихійного” розвитку, його механізмах, 
охоплювати основні інстанції та тенденції становлення потенціалу “Я”. 
Ефективність процедур активізації особистісного зростання, стимуляції 
внутрішніх можливостей саморозвитку члена громадського молодіжного 
об`єднання, на нашу думку прямо залежить від функціонуючого в об`єднанні 
поля інтелектуально-моральної напруги. 

У педагогіці поле інтелектуально-моральної напруги визначається як 
сукупність інтелектуальних та морально-естетичних цінностей, що знаходять 
визнання і підтримку в молодіжному колективі. У середовищі спілки молоді 
всі ці духовно-моральні вартості перетворюються на своєрідний сплав, що 
має певну специфіку, властиву саме даному молодіжному об`єднанню.  

Поле інтелектуально-моральної напруги не є однорідним. Воно 
розпадається на два пласти. Перший пласт реґламентує колективно 
обов`язкову модель поведінки і вчинків членів молодіжної організації. Інший 
– це ті вартості, які в принципі не суперечать першому пласту й дають своїм 
членам певну автономію поглядів, а також вчинків. 

Сутність поля інтелектуально-моральної напруги також залежить від 
складу учасників спілки молоді, рівня їхнього розвитку, характеру діяльності 
і спілкування. Проявляється воно, насамперед, в громадській думці членів 
молодіжних формувань, у традиціях, звичаях, спільних ціннісних орієнтаціях 
і є, на нашу думку, найважливішим чинником активізації їхнього 
особистісного потенціалу.  

На основі аналізу проблеми формування особистості молодої людини у 
сфері дії поля інтелектуально-моральної напруги спілки молоді виділено 
функціонально-взаємозалежні чинники, які показують основні тенденції 
становлення потенціалу “Я” – особистості і є критеріями суб`єктивації 
процесу соціалізації її членів.  



Зазначені чинники, на нашу думку, насамперед реалізуються через 
громадську думку колективу молодіжного об`єднання. 

У працях психологів М.М. Рубінштейна, Б.П.Теплова,  
А.М. Леонтьева, О.Г. Ковальова, Г.С.Костюка та ін. ми знаходимо 

всебічне обґрунтування того, що думка молодіжного колективу має чи не 
вирішальне значення для активізації особистісного потенціалу молодої 
людини. Особливе значення для виявлення механізмів впливу громадського 
молодіжного об`єднання на юну особистість мають дослідження А.В. 
Петровського, І.С. Кона, Я.Л. Коломенського, О.В.Киричука, А.В. Мудрика. 
Виходячи з того, що підлітковий колектив є складною соціально-
педагогічною структурою, вони показали, що розвиток особистості в 
колективі залежить від її становища в системі внутріколективних взаємин. 
Тому процес формування особистості є значною мірою процесом 
самовизначення, саморегулювання, саморозвитку, самовдосконалення і 
самоактуалізації в системі особистісно-колективних взаємин, тобто умовою 
активізації особистісного потенціалу членів колективу. Отже, вирішальну 
роль у молодіжному колективі все ж відіграє громадська думка. Але що таке 
громадська думка? 

“Громадська думка – це спільне судження людей, яке виникає  в процесі 
їх діяльності та спілкування і виражає їхнє ставлення до різних явищ, 
тенденцій навколишньої дійсності, що мають загальний інтерес” [9, 912].  

На підставі проведених власних досліджень ми дійшли висновку, що 
основою процесу самоідентифікації членів спілки молоді є процес 
формування громадської думки в цьому молодіжному колективі. Соціально-
психологічні закономірності спілкування (навіювання, лідерство, психічне 
зараження, традиції, звичаї, обряди, суспільні настрої) діють головним чином 
як механізм процесу становлення і функціонування громадської думки, хоч 
вони певною мірою впливають і на її зміст. Більш сильний вплив на 
формування змісту громадської думки в молодіжному об`єднанні 
здійснюють різні форми суспільної свідомості (ідеологія, політика, культура, 
мистецтво тощо).  

У чому ж полягає педагогічний ефект впливу громадської думки 
колективу молодіжної організації на особистість як умови активізації її 
самоідентифікації?  

Вплив громадської думки на особистість – особливий педагогічний 
процес, який складається з ряду усвідомлюваних і неусвідомлюваних актів. 
Він не обмежується наслідками схвалення або засудження. Це значно глибша 
дія, яка полягає в засвоєнні членом спілки молоді соціального досвіду, 
суспільних цінностей, норм в процесі його активної діяльності в спілці.  

У структурі особистості фактично немає таких компонентів, які б не 
відчували прямого або опосередкованого впливу громадської думки. Вона 
має можливість впливати на свідомість молодої людини (погляди, уявлення, 
моральні поняття), на її емоційну сферу, потреби, інтереси, установки; на її 
вольову сферу (моральні звички, поведінку тощо). Внаслідок цього 
громадська думка здатна здійснювати дійовий вплив на визначальну 



характеристику особистості – її спрямованість, яка проявляється в певній 
життєвій позиції, у рішеннях і діях.  

Значною бачиться роль громадської думки в розвитку свідомості членів 
молодіжних об`єднань. Адже вона безпосередньо впливає на їх світоглядну 
позицію, дає оцінку конкретних вчинків членів спілок молоді і, таким чином, 
сприяє формуванню певних світоглядних і моральних уявлень, допомагає 
особистості краще осмислити свій моральний досвід. Думка колективу 
молодіжної організації охоплює широке коло питань, що цікавлять його 
членів. Предметом боротьби думок нерідко стають ідеали, духовні цінності, 
світоглядні положення. Висловлювання товаришів, позиція колективу 
допомагають особистості глибше розібратися в цій духовній продукції.  

Актив конкретної спілки молоді оцінює не тільки вчинки “рядових” 
членів, але й ті мотиви, якими вони керуються в своїх діях. У результаті 
критичного ставлення оточення до певних мотивів дій юнаки і дівчата 
починають розглядати свою поведінку в новому світлі, переглядати її. 

Громадська думка має великий вплив на емоційну сферу членів 
молодіжного об`єднання. Цей вплив спирається на потребу одержати 
схвалення оточуючих і запобігти негативному оцінюванню своїх вчинків. 
Оцінка дій особистості створює певну атмосферу, викликає стан, який 
визначає її наступну поведінку. Колективний вплив викликає складну гамму 
почуттів, збагачує емоційне життя члена спілки молоді, активізує ті почуття, 
які співзвучні емоційному настрою товаришів по спілці.  

Важливою умовою активізації процесу самоідентифікації члена 
молодіжного об`єднання є утворення, зміна або посилення відповідних 
установок. Під впливом громадської думки відбувається формування, 
становлення і розвиток смислової, цільової і операційної соціально-
педагогічних установок спілки молоді, виникає певне ставлення до тих чи 
інших суспільних явищ.  

Визначальним, на нашу думку, в процесі самоідентифікації особистості 
члена спілки молоді є формування особистісних цінностей.  

Як головну, базову основу зазначеного процесу ми розглядаємо 
соціально-педагогічну діяльність громадських молодіжних об`єднань. В 
результаті проведених досліджень ми дійшли висновку, що застосування 
відповідно сконструйованої моделі побудови соціально-педагогічної 
діяльності громадського молодіжного об`єднання дозволить не лише 
осмислити сутність процесу формування ціннісних орієнтацій у членів 
об`єднання, а й створити механізм формування суспільно вартісних 
орієнтацій, домогтись позитивно спрямованої соціалізації молодого 
покоління. 

Так, у програмних положеннях громадського молодіжного об`єднання 
Асоціація Гайдів України є такі статті: 

 
“Прагнути до вищих духовних ідеалів 

Духовність – це частина прагнення людства до чогось, що може 
принести сенс у наше життя та наш світ. У кожній особистості закладена 



глибока людська потреба у пошуку сенсу та мети свого життя. Якщо дівчина 
вірить, що життя – це дещо більше, ніж оточуюче середовище, – це означає, 
що вона на шляху пошуку духовного вдосконалення.  

 
Допомагати людям 

Увага до потреб інших є основою всього, що роблять дівчата-гайди. Це 
наголошується вимогою до кожного члена організації робити як мінімум 
одну добру справу щодня. Допомога людям може надаватися як на 
місцевому, так і на реґіональному, національному, і навіть міжнародному 
рівнях” [10, 38-39]. 

Значна увага в Асоціації Гайдів України (АГУ) приділяється навчально-
методичній підготовці активу. Так, в навчальних програмах АГУ є семінар 
під назвою “Поради лідерці”. У ньому, зокрема, є такі положення: “Під час 
реалізації різноманітних програм, які здійснює наша організація, 
рекомендується: 

- допомагати дівчатам розвивати співчуття до інших людей, здатність 
розуміти їх потреби і труднощі, почуття, права; 

- виховувати в них повагу до інших культурних традицій, релігійних 
переконань, расової відмінності; 

- допомагати дівчатам усвідомлювати ті основні життєві принципи і 
цінності, які спрямовуватимуть їх дії у майбутньому; 

- виховувати здатність до прийняття рішень, які не суперечать життєвим 
цінностям дівчат і водночас відображають шанобливе ставлення до прав і 
потреб інших людей; 

- розвивати у дівчат почуття турботи про потреби близьких, допомагати 
їм зрозуміти, яким чином життя близьких людей впливає на їхнє власне 
життя, а також на життя суспільства загалом” [10, 63-64].  

Активно займаються соціально-педагогічною діяльністю й інші 
громадські молодіжні об`єднання. Так, Асоціація Скаутів України здійснює 
різноманітні програми і акції суспільно корисного спрямування. Найбільш 
відомими стали програми “Ліс-SOS” і “Чисті береги” [8, 42].  

Нині в Україні існують сотні громадських молодіжних об`єднань, які 
діють на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівнях і які в своїй 
діяльності реалізують велику кількість різноманітних програм суспільно 
значущого спрямування. Їхня реалізація, а також різноманітні виховні акції і 
заходи, на нашу думку, і є соціально-педагогічною діяльністю, в ході якої 
відбувається формування ціннісних орієнтацій у зазначеної категорії молоді.  
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