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Ідентичність є багатоаспектним поняттям із складною внутрішньою структурою і неодно-значним змістом. Відповідно до концепції відно-син особистості В. М. Мясищева, психологічним ядром особистості є індивідуально цілісна систе-ма її суб’єктивно-оцінних відносин до дійсності, яка презентує інтеріоризований досвід взаємос-тосунків з іншими людьми в умовах соціального оточення. Системним параметром, що характе-ризує гармонійну особистість, є високий рівень збалансованості системи відносин як централь-ного особистісного утворення [5]. Особливого значення гармонійність розвитку особистості набуває у контексті формування особистості старшокласника. Не підлягає сумніву, що ранній юнацький вік – це вік особистісного самовизна-чення, активного пошуку своєї позиції щодо сус-пільно виробленої системи цінностей, визначен-ня на цій основі смислу свого власного існуван-ня.  Роботи, присвячені вивченню ідентичності, охоплюють розгляд теоретичних та прикладних питань: генезис ідентичності відповідно до віко-вих періодів розвитку особистості; залежність розвитку Я-концепції від впливу соціального оточення; особливості формування професійної, громадянської, екологічної свідомості та самос-відомості; вплив ідентичності як основного чин-ника самоконтролю і саморегуляції поведінки та ін. [1].  Дослідження ідентичності є складним, трудо-містким процесом у науковому пізнанні сучасно-го життєвого світу людини. У психологічному руслі проблема ідентичності розроблена у пси-хоаналітичному (З. Фройд), особистісно-індиві-дуальному (А. Маслоу, В. Франкл), соціально-психологічному напрямі (Г. М. Андреєва, В. Н. Пав-ленко) та у напрямі вікових криз розвитку осо-бистості (І. С. Кон, Е. Еріксон).  

Аналіз теорій і підходів щодо вивчення само-свідомості, Я-концепції, Образу Я, особистісної ідентичності показує, що феноменологічний під-хід підтримує ідею свободи й активності люди-ни у побудові свого унікального життєвого дос-віду та спрямовує увагу на вивчення самопізнан-ня і самосвідомості людини (К. Роджерс); симво-лічний інтеракционізм (Ч. Кулі, Дж. Мід) розгля-дає Я-концепцію як сукупність ролей, властивих людині; концепція «его-ідентичності» визначає ідентичність як внутрішню безперервність і то-тожність особистості (Е. Ериксон) [2].  Значна увага приділяється вивченню питань самоідентифікації і самоідентичності особистос-ті (О. Н. Дудченко, H. JI. Іванова, Л. Г. Іонін, С. Г. Климова, О. Н. Козлова, А. В. Митіль), профе-сійного самовизначення (М. М. Абдуллаєва, Д. О. Леонтьев, Н. С. Пряжников, Е. В. Шелобано-ва). У роботах провідних учених відбито дослі-дження соціокультурної (О. І. Карпухін, Ф. К. Кес-сиди, О. Н. Козлова), гендерної (Н. С. Бурлакова, В. В. Знаков, Е Т. Соколова) і територіальної іден-тичності (Ю. Л. Качанов, Н. А. Шматко). У той же час, незважаючи на значущість і результатив-ність проведених досліджень, проблема гендер-них особливостей особистісної ідентичності ста-ршокласників в умовах сучасного українського суспільства є недостатньо висвітленою.  Особистісна ідентичність, формуючись у під-літковому віці, пов’язана з виникненням почут-тя дорослості, відповідальності за свої вчинки, усвідомлення їх. Центральне новоутворення під-літкового віку – це самосвідомість, характерна риса котрої поява у підлітків здатності і потреби пізнати самого себе як особистість, що має влас-тиві саме їй, на відміну від інших людей, якості [3]. Таким чином, розузгодження характеристик Образів-Я є невід’ємною особливістю для підліт-кового віку.  
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Мета дослідження: визначення особливос-тей особистісної ідентичності юнаків та дівчат старшого підліткового віку.  Згідно зі схемою дослідження у тестуванні взяли участь учні 9–11 класів загальноосвітніх шкіл міста Харкова, середній вік досліджуваний 16,2 років. У дослідженні взяли участь підлітки, які мають подібний соціальний статус, навча-ються та мешкають у схожих умовах. Загальний об’єм досліджуваної вибірки – 100 осіб, серед них: 44 хлопці та 56 дівчат.  Особистісна ідентичність вивчалася за мето-дикою «Незавершені речення» Сакса-Леві та тес-том «Хто Я?» М. Куна, Т. Макпартленд (у модифі-кації Т. В. Румянцевої, 2006). Статистична оброб-ка проводилася за допомогою методів парамет-ричного порівняння середніх величин за Ст’ю-дентом.  Термін «гендер» вживається у сучасних віт-чизняних і західних дослідженнях для позначен-ня статі як соціального поняття і явища, на від-міну від суто біологічного розуміння статі. Ана-ліз поглядів різних авторів на розуміння цієї ка-тегорії дозволяє виділити чотири групи харак-теристик: біологічна стать, статево-ролеві сте-реотипи, статево-ролеві норми і статево-ролева ідентичність. Дослідники, що вивчають гендер-ну ідентичність, не просто підкреслюють її сис-темний характер як компонента гендеру, а гово-рять про узгодженість гендерної ідентичності з усіма образами «Я», що особистісно приймають-ся [1]. Специфічність гендерної соціалізації під-літків чоловічої і жіночої статі зумовлює відмін-ності проявів особистісних особливостей та роз-витку ідентичності особистості у цілому [4].  Гендерна ідентичність – це частина індивіду-альної Я-концепції, що відображує належність індивіда до соціальної групи чоловіків чи жінок та емоційну оцінку цього групового членства. Особливості гендерної ідентичності виявляють-ся у позначені своєї статевої належності та зміс-тових самоописах.  Як показують результати дослідження (табл. 1), найбільших значень як у групі юнаків, так й у групі дівчат досягають показники прямого поз-начення статі (2,07±0,82 у юнаків, 2,11±0,86 у дівчат). Це є свідченням того, що сфера психосе-ксуальності та порівняння себе з представника-ми своєї статі є важливою й актуальною в інди-відуальній самосвідомості підлітків. Непряме позначення своєї статі через соціальні чоловічі та жіночі ролі (1,43±0,57 у юнаків, 1,66±0,46 у дівчат) говорить про знання специфіки реперту-ару статеворольової поведінки.  

Наявність водночас прямого та непрямого позначення статі (0,86±0,24 у юнаків, 0,91±0,16 у дівчат) свідчить про сформованість позитивної гендерної ідентичності, потенційне різноманіт-тя ролевої поведінки, прийняття своєї приваб-ливості як представника статі, що може сприяти успішності встановлення і підтримки партнерсь-ких взаємин з іншими людьми (табл. 1). Виявле-но випадки відсутності позначення статі у самоі-дентифікації (0,11±0,20 у юнаків, 0,11±0,19 у дів-чат), що може свідчити про відсутність цілісного уявлення про статерольову поведінку, приду-шення психосексуальної сфери у наслідок трав-матизації, або несформованість статевої іденти-чності, наявність кризи ідентичності у цілому.  Як показано у табл. 2, емоційна оцінка влас-ної статевої належності подібна у досліджуваних старшокласників. Нейтральна емоційна оцінка домінує як у юнаків, так й у дівчат, що виявляє рефлексивну позицію щодо гендерної ідентич-ності.  Емоційно-позитивна оцінка, яка є ознакою прийняття своєї привабливості для представни-ків протилежної статі, має дещо вищі значення у дівчат (0,52±0,50 у юнаків, 0,66±0,45 у дівчат), що відображує соціокультурні жіночі гендерні характеристики. Емоційно-негативні та відчуже-ні самоописи є ознакою критичного відношення до своєї статевої ідентичності та внутрішнього неблагополуччя (табл. 2).  

Т а б л и ц я  1  
Середні показники гендерної  

ідентичності підлітків Показники за групами (M±σ) Юнаки Дівчата Пряме позначення ста-ті 2,07±0,82 2,11±0,86 Непряме позначення статі 1,43±0,57 1,66±0,46 Наявність прямого та непрямого позначення статі 0,86±0,24 0,91±0,16 Відсутність позначення статі 0,11±0,20 0,11±0,19 

Ознаки ідентичності  

Т а б л и ц я  2  
Середні показники емоційної оцінки власної  

гендерної приналежності підлітків Показники за групами (M±σ) Юнаки Дівчата Нейтральна 0,80±0,33 0,82±0,29 Відчужена 0,45±0,50 0,39±0,48 Емоційно-позитивна 0,52±0,50 0,66±0,45 Емоційно-негативна 0,30±0,42 0,23±0,36 

Емоційна оцінка  
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Система відносин особистості формується під впливом суспільних стосунків, якими особис-тість пов’язана з навколишнім світом, своїм мік-ро- і макро-соціальним оточенням. Відносини особистості – це активний, свідомий, інтеграль-ний, вибірковий, заснований на досвіді зв’язок особистості з різними сторонами дійсності. На думку В. М. Мясищева, це – системоутворюючий елемент особистості, яка постає як система від-носин. Відкриття себе у ранній юності як непо-вторно унікальної особистості нероздільно по-в’язане з відкриттям соціального світу, у якому цій особистості належить жити [5].  Як свідчать отримані дані (рис. 1), у системі відносин особистості у юнаків і дівчат спостері-гається значна подібність.  Аналіз ефективної оцінки різних сфер у сис-темі відносин особистості показує, що найбільш позитивно старшокласники ставляться до свого минулого (3. 07 у дівчат і 3,41 у юнаків), майбут-нього (3,29 у дівчат і 3,21 у юнаків) і власних цілей (3,70 у дівчат і 3,67 у юнаків), при цьому показники ставлення до себе значно нижчі (1,45 у дівчат і 1,31 у юнаків). Отримані дані вказують на можливе протиріччя між недиференційовано позитивним відношенням до свого життя, своїх можливостей й актуальною самооцінкою, засно-ваною на діяльності.  Сфера сімейних відносин у цілому емоційно забарвлена, при цьому найбільш високі показни-

ки відношення до матері (3,57 у дівчат і 3,51 у юнаків), дещо нижчі показники відношення до своєї сім’ї (2,63 у дівчат і 2,70 у юнаків) і найниж-чі у цій сфері показники відношення до батька (2,18 у дівчат і 2,25 у юнаків), що можна поясни-ти визначальним внеском матерів у сімейні вза-ємини, комунікацію і виховання дітей, у той час як батьки більшою мірою реалізують свою акти-вність у професійній діяльності.  Найбільш конфліктогенна сфера міжособис-тісних відношень, особливо відношення до про-тилежної статі (–1,07 у дівчат і –1,23 у юнаків), при тому, що відношення до сексу характеризу-ється позитивним емоційним забарвленням (1,63 у дівчат і 1,42 у юнаків). Такі результати можуть свідчити про актуальний внутрішньоо-собистісний конфлікт, що підтверджується висо-кими показниками таких виявів, як почуття про-вини (–3,64 у дівчат і –3,67 у юнаків) і страхи та побоювання (–2,89 у дівчат і –2,93 у юнаків). Зо-внішніми умовами такого конфлікту може бути неможливість задоволення активних мотивів самоствердження. Внутрішніми умовами може виступати власне протиріччя між різними моти-вами і відношеннями особистості.  Як показують результати, всі досліджувані виявили достатньо високий рівень рефлексії, проте у дівчат він достовірно вищий, ніж у юна-ків (0,47 у юнаків та 0,71, у дівчат, p<0,05). У структурі рефлексивного Я й у дівчат й у юнаків 

Рис. 1. Система відносин особистості старшокласників 
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– персональна ідентичність (0,96±0,09 у юнаків, 0,96±0,07 у дівчат), а саме: особові якості, особ-ливості характеру, опис індивідуального стилю поведінки, емоційне відношення до себе перева-жає над глобальною ідентичністю (0,02±0,05 у юнаків, 0,02±0,04 у дівчат). Статистично вірогід-но відрізняється самопрезентація юнаків та дів-чат за кількістю самоописів (14,45 у юнаків та 16,13, у дівчат, p<0,05).  Результати дослідження валентності іден-тичності представлено у табл. 3.  

Під валентністю ідентичності розуміється переважаючий емоційно-оцінний тон ідентифі-каційних характеристик у самоописі індивіда. Як показують отримані дані, у самоописах дослі-джуваних підлітків, як юнаків, так і дівчат, домі-нує нейтральна валентність (0,91±0,17 у юнаків, 0,96±0,07 у дівчат), тобто спостерігається рівно-вага між позитивними і негативними самоіден-тифікаціями.  При цьому визначається статистично вірогід-но більш високий рівень позитивної валентності особистісної ідентичності дівчат (0,70±0,42 у юнаків, 0,93±0,13 у дівчат).  Наявність позитивної валентності може ви-ступати ознакою адаптивного стану ідентичнос-ті, оскільки це пов’язано з наполегливістю у до-сягненні мети, точністю, відповідальністю, діло-вою спрямованістю, соціальною сміливістю, ак-тивністю, впевненістю у собі. Інші три види ва-лентності характеризують неадаптивний стан ідентичності. Вони пов’язані з імпульсивністю, непостійністю, тривожністю, депресивністю, невпевненістю у своїх силах, стриманістю, бояз-кістю.  Перспективна ідентичність особистості підлі-тків розвинена слабко, виявлено окремі ознаки професійної та сімейної перспективи у структурі особистісної ідентичності, тобто деякі побажан-ня, наміри, мрії, пов’язані з навчально-профе-сійною сферою та з сімейним статусом. Також у групі дівчат наявні спроби надати оцінку влас-ним прагненям (0,13±0,22).  

Самооцінка є емоційно-оцінною складовою  Я-концепції, яка відбиває відношення до себе у цілому або до окремих сторін своєї особистості і діяльності. Результати дослідження самооцінки представлено у табл. 4.  

Визначено домінування неадекватно завище-ної самооцінки у групі дівчат та юнаків. Неадек-ватна самооцінка свідчить про нереалістичну оцінку підлітками себе, зниження критичності щодо своїх дій, слів. Завищена самооцінка дослі-джуваних може бути пов’язана з нездатністю брати на себе відповідальність за свої невдачі, з зарозумілим ставленням до людей, конфліктніс-тю, постійним незадоволенням своїми досягнен-нями, егоцентризмом. Неадекватна самооцінка своїх можливостей і завищений рівень домагань зумовлюють надмірну самовпевненість.  Неадекватно занижена самооцінка не відмі-чалася у групі дівчат та визначалася у поодино-ких випадках у групі хлопців. Низька самооцінка припускає неприйняття себе, негативне став-лення до своєї особи, які зумовлені недооцінкою своїх успіхів і позитивних якостей.  За результатами дослідження діагностовано подібні показники нестійкості самооцінки (0,11±0,20 у юнаків та 0,13±0,22 у дівчат). Не-стійка самооцінка, як правило, не може тривати довго, оскільки є дискомфортною.  При цьому викликає цікавість, що низький у цілому за вибіркою показник адекватності само-оцінки статистично вищий у дівчат (0,07±0,13 у юнаків, 0,20±0,32 у дівчат). Адекватна самооцін-ка полягає у здатності реалістично усвідомлюва-ти й оцінювати як свої достоїнства, так і недолі-ки, за нею стоїть позитивне відношення до себе, самоповага, прийняття себе, відчуття власної повноцінності. Також адекватна самооцінка ви-ражається у тому, що людина ставить перед со-бою реально досяжні і відповідні власним мож-ливостям цілі та завдання, здатна брати на себе відповідальність за свої невдачі й успіхи, упевне-на у собі, здатна до життєвої самореалізації. Упе-вненість у собі дозволяє людині регулювати рі-вень домагань і правильно оцінювати власні 

Т а б л и ц я  3  
Середні показники валентності особистісної  

ідентичності підлітків Валентність  Показники за групами (M±σ) Юнаки Дівчата Негативна 0,66±0,45 0,57±0,49 Нейтральна 0,91±0,17 0,96±0,07 Позитивна 0,70±0,42 0,93±0,13* Завищена 0,05±0,09 0,04±0,07 П р и м іт к а :  * − вірогідність відмінностей p≤0,05 

Т а б л и ц я  4  
Середні показники самооцінки підлітків Самооцінка  Показники за групами (M±σ) Юнаки Дівчата Адекватна 0,07±0,13 0,20±0,32* Неадекватно завищена 0,75±0,38 0,68±0,44 Неадекватно занижена 0,07±0,13 0,00 Нестійка 0,11±0,20 0,13±0,22 П р и м іт к а :  * − вірогідність відмінностей p≤0,05 
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можливості у різних життєвих ситуаціях. Люди-на з адекватною самооцінкою вільно і невиму-шено поводиться серед людей, уміє будувати стосунки з іншими, задоволена собою й оточен-ням. Адекватна самооцінка є необхідною умо-вою формування впевненої статеворольової по-ведінки.  Таким чином, гендерна ідентичність старшо-класників має достатній рівень сформованості. Як у юнаків, так й у дівчат домінує нейтральна емоційна оцінка власної статевої належності, що виявляє рефлексивну позицію щодо гендерної ідентичності. У системі відносин особистості у юнаків і дівчат виявляється значна подібність, найбільш конфліктогенною є сфера відносин з протилежною статтю. Позитивне відношення до сексу при негативному ставленні до осіб проти-лежної статі свідчить про актуальний внутріш-ньоособистісний конфлікт і підтверджується високими показниками таких проявів, як почут-тя провини та страхів і побоювань. У структурі особистісної ідентичності виявлено домінуван-ня завищеної самооцінки та переважання персо-нальної ідентичності над глобальною й у дівчат, 

й у юнаків. У старшокласників домінує нейтра-льна валентність ідентичності, при цьому спо-стерігається більш високий рівень позитивної валентності Я-концепції дівчат, що є ознакою адаптивного стану ідентичності.  Перспективним напрямом подальших дослі-джень вбачаємо вивчення соціально-психологіч-ної адаптації залежно від гендерної ідентичнос-ті.  
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ЧЕРНОВОЛ-ТКАЧЕНКО А. О.  
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В статье рассматриваются гендерные особенности личностной идентичности старшеклассников. 

Определена достаточная сформированность гендерной идентичности, завышенная самооценка и домини-
рование персональной идентичности в структуре личностной идентичности у подростков обоего пола. В 
системе отношений личности у юношей и девушек выявляется значительное сходство, наиболее конфлик-
тогенной является сфера отношений к противоположному полу при позитивном отношении к сексу, что 
свидетельствует об актуальном внутриличностном конфликте.  

Ключевые  слова :  гендерные особенности, личностная идентичность, система отношений личности, 
старшеклассники.  
 
CHORNOVOL-TKACHENKO A. O.  

GENDER FEATURES OF PERSONALITY IDENTITY  
OF SENIOR PUPILS 

The gender features of personality identity of senior pupils are studied in the article. The sufficient formed of gen-
der identity, overpriced self-appraisal and prevailing of the personal identity is certain in the structure of personality 
identity for teenagers of both sexes. In the system of relations of personality considerable likeness comes to light for 
youths and girls, most conflictogene zones is sphere of attitudes toward opposite sex at positive attitude toward sex, 
that testifies to the actual inwardly personality conflict.  
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