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У статті відображено спробу теоретичного аналізу психологічних 

категорій “Я”, “Я-образу” в структурі “Я-концепції” особистості підлітка на 

етапі перебігу кризи ідентичності. Представлено розгляд понятійного 

співвідношення “Я-концепції” та ідентичності в науковій парадигмі.  
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Актуальність. З метою цілісного уявлення щодо психологічних 

особливостей формування ідентичності підлітка на етапі трансформаційної 

невизначеності, слід звернути наукову увагу до таких понять, як “Я”, “Я-образ” 

та “Я-концепція” особистості, що дорослішає. Зазначені дефініції у науковій 

парадигмі постають досить невизначеними, рухливими та багатоаспектними.  

Так, у філософському плані, категорія “Я” розглядається як “духовний 

центр особистості”. У психології ж її співвідносять з одного боку, з поняттям 

“особистість”, з іншого – з “самоусвідомлення” та подекуди асоціюють із 

ідентичністю. Уявлення про себе є одночасно продуктом свідомості й 

ідентичності, в той час як продуктом становлення особистості є її “Я-образ” 

включений в систему “Я-концепції”.  

В науковому середовищі гостро постає проблема співвідношення 

зазначених вище понять, пов’язаних тими чи іншими зв’язками із “Я”, з 



категорією ідентичність та її стратегічно-динамічним проявом - кризою 

ідентичності. 

Тож актуальності, в науковій парадигмі, набуває визначення 

психологічного дотику ідентичності зі специфікою образу “Я”, “Я-концепції” 

особистості.  

Що й виявляється метою теоретичного розгляду матеріалу нашої статті, 

а саме здійснення теоретичного аналізу проблеми категорії “Я”, як сукупності 

складових “Я-образу”, втілених в її “Я-концепції”, поряд із психологічними 

детермінантами ідентичності в структурі особистості підлітка на етапі кризи 

ідентичності. 

Сучасна наука оперує багатьма поглядами на стан дослідження категорії 

“Я” особистості: фізичне, емоційне, інтелектуальне, соціальне. Так, фізичне “Я” 

– описує тіло, зовнішність особи; емоційне “Я” – відчуття, переживання, настрій. 

Інтелектуальне ж “Я” (або розумове) вказує на світ думок. Нарешті, особа, яка 

сприймає себе як соціальну, включену в систему взаємостосунків з іншими, 

характеризується певними цінностями, інтересами, установами – ретранслює 

власне соціальне “Я”. 

В контексті досліджуваної проблематики, наукові праці американського 

психолога Ф.Райса, вказують на існування у кожної особистості шести різних 

“Я”: реальне “Я”; власне “Я” в уявленні самого суб’єкта; “Я” в уявленні інших; 

уявлення про те, що про нього думають інші; і уявлення про те, яким йому 

хотілося би стати, та про те, яким його хотіли б бачити. 

Вищезазначений спектр представлених дефініцій розширюється за 

рахунок поглядів У.Джемса, К.Роджерса, М.Розенберга, за якими виділяються 

різні форми уявлень про себе, диференційовані або за сферами (такі як 

“соціальне Я”, “духовне Я”, “фізичне Я”, “інтимне Я”, “публічне Я”, “моральне 

Я”, “сімейне Я”), або як реальність, ідеал (“реальне Я”, “ідеальне Я”), або ж за 

часовим континуумом (“Я в минулому”, “Я в теперішньому”, “Я в 

майбутньому”), або за іншою істотною ознакою. Число таких “Я-образів” і їх 

зміст визначається, як правило, на основі рефлексії особистості щодо себе [5]. 



Наступною ідеєю, представленою до розгляду, є ідея М.Розенберга, за 

яким виділяються головні типи образу “Я”: “наявне Я” – яким індивід бачить 

себе у нинішній момент; “представлене Я” – яким він показує себе іншим; 

“бажане Я” – яким він хотів би бачити себе. Кожний з цих “образів Я” має свій 

зміст, структуру, генезис, функції [8]. 

Таким чином, відчуття власного “Я” знаходиться в серцевині буття, так би 

мовити оперує до Самості індивіда, несвідомо й автоматично впливає на кожну 

думку, дію та почуття. Саме тому, вкрай важливим для особистості підліткового 

віку є те, щоб “Я-концепція” мала адекватне формування та прояв на етапі 

переживання кризи ідентичності суб’єктом. 

Природу “Я” подекуди розуміють по-різному: і як символіку, що 

організовує і впорядковує буття кожного (як Самість); як “інтроспекцію” 

(процес, за допомогою якого індивід спостерігає за собою, розмірковує при 

цьому про свої думки, відчуття й мотиви; і соціальну взаємодію, завдяки якій 

кожен має змогу самовизначитися, а відтак відіграти адекватну роль у 

суспільстві та отримати відповідний статус. 

Отже, щодо розвитку “Я-образу” індивіда на етапі кризи ідентичності, слід 

зазначити, що він значною мірою характеризується наступними специфічними 

особливостями: нестійкістю, змінами та переглядом ціннісних уявлень, 

розвитком рефлексії, нестійкою самооцінкою тощо.  

У структуру “Я-образу” підлітків можуть бути інтегровані ціннісні 

орієнтації, придатні більш детальному перегляду, усвідомленню, певним змінам 

(так би мовити ревізії) та об’єднані з особистісними характеристиками, з 

умовами виховання тощо. Образ “Я” на досліджуваному віковому етапі ще не 

повністю закріплюється, хоча й простежуються деякі напрямки його розвитку. 

Мірою дорослішання характерні риси стають більш стійкими та представленими 

в структурі матриці ідентичності особистості на етапі перебігу кризи.  

Під дією визначальних сил кризи ідентичності “Я-образ” в підлітковому 

віці може змінюватися як в позитивному, так і в негативному руслі. Знак зміни 

залежатиме від дій визначальних сил на ще несформовану ідентичність особи. В 



останньому випадку цілковито ймовірний варіант прояву як сплутаної 

ідентичності особи, так і набуття негативної форми ідентичності, суть якої 

полягає в жорсткій фіксації індивіда на ролях й ідентифікаціях, що відкидаються 

або засуджуються суспільством. Класичним прикладом прояву негативної 

ідентичності є ідентифікація з асоціальними, кримінальними співтовариствами, 

деструктивними субкультурами, сексуальними меншинами тощо. 

Допомогти підліткові уникнути набуття негативної ідентичності, знайти 

більш адекватний та позитивний “Я-образ” – досить непросте завдання перед 

практикою та наукою сьогодення. Не викликає сумнівів той факт, що в 

підлітковому віці впливати на корекцію “образу Я” особи значно легше, ніж у 

дорослому віці. 

Для нашого дослідження важливо прослідкувати особливості формування 

“Я-образу” особистості підлітка на етапі зміни та становлення ідентичності 

(Р.Бернс, М.Й.Боришевський, Е.Еріксон, І.С.Кон, Г.С.Костюк, В.В.Столін, 

П.Р.Чамата, І.І.Чеснокова).  

Так, у забезпеченні почуття ідентичності, само тотожності, 

М.Й.Боришевський передусім підкреслює роль “Я-образу” як узагальненого 

глобального механізму саморегуляції поведінки на особистісному рівні [2]. “Я-

образ” за ним – це інтегральна форма самосвідомості. 

В українській психологічній школі з проблем самосвідомості, яку 

започаткував П.Р.Чамата, “Я-образ” особистості досліджується в рамках більш 

широкої проблеми розвитку свідомості. Самосвідомість особистості 

розглядається тут як складне утворення, структура якого складається з таких 

нерозривно пов’язаних складових, як самооцінка, домагання, соціально-

психологічні очікування, “Я-образ” [7]. 

Таким чином, кожне різноманітне вищевказане “Я” особистості складає 

сукупність дефініцій її “Я-образу”, формує та визначає психологічні особливості 

її “Я-концепцію”.  

Наступним дискусійним питання в науці залишається 

взаємообумовленість двох досліджуваних понять “Я-концепція” та “Я-образ”. 



Враховуючи факт існування різних поглядів вчених щодо їх визначення, частина 

наукового середовища додержується думки, що виокремлені поняття є 

синонімічними за суттю та змістом, друга частина пропонує розрізняти їх як 

частину й ціле.  

Так, у дослідженні Г.М.Свіденської наголошується на ототожненні “Я-

концепції” з “Я-образом”, проте в цьому співвідношенні виокремлюється різний 

рівень узагальнення: “Я-образ” містить у собі “Я-концепцію” поряд із 

самовідношенням; “Я-концепція” виявляється глобальним початком, що 

забезпечує наступність, у той час як “Я-образ” є частковим проявом “Я” в 

конкретних ситуаціях; “Я-образ” розглядається як сукупність безлічі “Я-

концепцій”, кожна з яких сформована згідно якої-небудь ролі.  

Аналізуючи “Я-концепцію” в її складових, вчена [8] зупиняється на 

виділенні: “Я-реального”, “Я-ідеального” та “Я-можливого”, причому: “Я-

реальне” – це уявлення про себе в своїх постійних якостях; “Я-ідеальне” – те, 

яким суб’єкт, на його думку, повинен був би стати, орієнтуючись на стійкі 

моральні норми, фізичні й моральні зв’язки; “Я-можливе” являє собою проміжне 

уявлення про себе між “Я-реальним” та “Я-ідеальним”, пов’язане внутрішнім 

глибинним екзистенціальним співвідношенням. 

Наша думка виявляється дещо дискусійною щодо вищенаведеного факту, 

а саме наголошує, що “Я-образ” не може, апріорі, розглядатися як сукупність 

безлічі “Я-концепцій”, оскільки саме “Я-концепція” є значно глобальнішою у 

розумінні, прояві, вияві та презентації за психологічним сенсом та наповненням.  

Так, “Я-концепція”, за К.Роджерсом, є організованим гештальтом, 

складеним зі сприйнятих властивостей “Я” у взаємовідношенні з іншими та з 

різноманітними аспектами життя [7]. Згідно нього, в ідеалі досліджуване поняття 

будується на підставі переживання й досвіду особистості.  

Дотримуємося думки Е.Еріксона щодо розуміння проблематики “Я-

концепції” в результаті поєднання діючого “Я” (Его) та рефлексивного “Я” (“Я-

концепції”) в єдине поняття, крізь призму Еgо-ідентичності, як той продукт 



певної культури, що виникає на біологічній основі, чий характер визначається 

особливостями культури й можливостями індивіда.  

Джерелом Еgо-ідентичності, за Еріксоном, є “культурно значуще 

досягнення”. Ідентичність Еgо (“Я-концепція”) індивіда виникає в процесі 

інтеграції окремих ідентифікацій, тому саме спілкування з дорослими є 

важливим в дитинстві. З дорослими, які постають певними ідентифікаційними 

взірцями [5]. Особливо складним є процес розвитку Еgо-ідентичності в 

підлітковому віці. Тому вчений приділяє значну увагу цій кризі розвитку та її 

“розмитості” в окреслений період. Він визначає Еgо-ідентичність як заряджаюче 

особу психічною енергією “суб'єктивне почуття безпосередньої 

самототожності” [5]. 

В науковому обігу існує декілька теоретичних напрямків, які по-різному 

підходять до визначення та розуміння структури “Я-концепції”.  

Найбільш відомим є положення про складові “Я-концепції”, такі як “Я-

реальне” та “Я-ідеальне” (Р.Бернс, К.Левін, К.Роджерс, З.Фройд), що дає нам 

змогу дослідити компоненти ідентичності особистості підліткового віку через їх 

розуміння завдяки вищезазначеним категоріям.  

Деякими науковцями “Я-концепція” тлумачиться як мультифакторний 

феномен – сукупність образів, схем, система, що складається з певної кількості 

елементів. Згідно першої мультифакторної моделі “Я-концепції” - інформація, 

що стосується “Я”, накопичується у довгостроковій пам'яті індивіда у формі 

певних спогадів про себе. Наступна - тлумачить “Я-концепцію” як ієрархічну 

структуру, елементами якої є риси особистості, її цінності [9]. Третя модель 

розглядає поняття в ієрархічній системі уявлень про “Я” (Я-образів, Я-схем, Я-

репрезентацій), що походять від минулого соціального досвіду. В четвертій 

моделі “Я-концепція” набуває темпоральності (минула, наявна, майбутня) та 

модальності (бажана, небажана). 

Згідно Р.Бернса “Я-концепція” постає як сукупність настанов стосовно 

себе, має в структурі три компоненти: “Я-образ” як уявлення індивіда про 

себе; самооцінку – афективну оцінку уявлення; потенційну поведінкову 



реакцію – конкретні дії, які можуть бути викликані “Я-образом” та 

самооцінкою [9]. “Я-концепція” тут – це сукупність установок на “себе” через: 

реальне “Я” (яким підліток вважається собі дійсно, яким бачить себе в даний 

момент), ідеальне “Я” (яким він поставив собі мету бути, або те, до чого 

несвідомо прагне, про що мріє), дзеркальне “Я” (зберігає в собі уявлення про те, 

що думають, як сприймають його інші). Усе це йде через фізичне, соціальне, 

розумове, емоційне “Я”. Ідеальне “Я” є основним збудником, рушійною силою 

поведінки підлітка та орієнтиром його особистісного зростання.  

Наступний вчений Карл Роджерс [8] не розмежовує поняття “Я-концепції” й 

“самості”, а визначає їх як систему самосприйнять, за якої це організований, 

послідовний концептуальний гештальт, що складається з “Я-реального” і “Я-

ідеального”. 

Таким чином, “Я-концепцією” називаються певні особливості, що 

усвідомлюються на основі свідомого когнітивного сприйняття та самооцінки. 

При формуванні відбувається розвиток уявлень особистості про себе: те, що 

бачить індивід, коли дивиться на себе з різних точок зору, тобто він сам визначає 

свої зовнішні дані, особистісні якості, риси, ролі й соціальний статус.  

Додержуємося думки, що “Я-концепція”– це система установок стосовно 

себе; це ідентичність Его індивіда, що являє собою сукупність самовизначень або 

образів “Я”, ядро якої складає сукупність настанов на себе: уявлення про свої 

якості як соціального суб’єкта, про свій реальний, можливий та необхідний 

соціальний статус, про власні потреби, ідеали та інтереси, які інтегруються в 

складну динамічну систему настанов, що регулює й спрямовує всі свідомі дії.  

Якісні параметри “Я-концепції” детермінуються трьома компонентами, 

що характеризують соціальну настанову як цілісне утворення, в яке входять 

когнітивна, емоційна та поведінкова складові.  

У своєму дослідженні І.А.Дружиніна виокремлює вищевказані складові, 

але називає їх дещо по-різному: когнітивна складова “Я-концепції” поєднує 

різноманітні уявлення індивіда про себе, що формують “образ Я”; оцінювальна 

складова поєднує всю сукупність оцінювальних характеристик, пов’язаних з 



ними переживань; поведінкова складова, особливість якої полягає у тому, що 

об’єктом виступає сам носій настанови [5, с. 31]. 

Отже, характерними рисами “Я-концепції” є те, що вона: завжди зберігає 

якості цілісної системи; символізує головну частину свідомого досвіду індивіда, 

що визнається й приймається свідомістю; доступна усвідомленню, хоча й не 

обовʼязково усвідомлювана. 

“Я-концепція” з'являється у ранньому дитинстві, за суттєвого впливу 

оточення на формування позитивного або негативного образу себе [9]. Тож, “Я-

концепція” особи підліткового віку, за нашою думкою, являє собою сукупність 

всіх установок на себе, становлення якої виявляється однією з головних 

тенденцій у формуванні ідентичності підлітка.  

У своєму дослідженні погоджуємося з думкою Р.Стренг, яка виділила 

чотири основних аспекти “Я-концепції” в підлітковому віці.  

По-перше, загальна “Я-концепція”, тобто уявлення підлітка про власну 

особистість й “сприйняття своїх можливостей, а також статусу та ролей у 

зовнішньому світі”. По-друге, індивідуальні тимчасові або перехідні “Я-

концепції”, котрі залежать від настрою, ситуації, від минулих або поточних 

переживань. По-третє, існує соціальне “Я” підлітка: його уявлення про те, що про 

нього думають інші люди. Ці уявлення, в свою чергу, впливають на думку про 

себе. По-четверте, існує ідеальне “Я”, тобто те, яким підліток хотів би стати. Ці 

уявлення можуть бути реалістичними, заниженими або завищеними.  

Тільки реалістична “Я-концепція” (її складова “Я-реальне”) сприяє 

адекватному прийняттю себе, психічному здоров’ю, досягненню реалістичних 

цілей.  

Таким чином, за нашим визначенням, “Я-концепція” загалом є більш 

ширше поняття, ніж “Я-образ” та складається із сукупності вищезазначених 

складових, основу яких складає різноманітно обрані “Я” окремим індивідом. 

Більш того, “Я-образи” особистості складають її самоідентичність, а “Я-

концепція” постає синонімічним поняттям досліджуваній нами ідентичності, 

зокрема его-ідентичності.  



На думку О.О.Бодальова і В.В.Століна “Я-концепція”, як і “Я-образ”, 

виявляється “продуктом” самосвідомості та виступає в якості важливого фактору 

детермінації поведінки, внутрішньоособистісного утворення, що багато в чому 

визначає напрямок діяльності у ситуаціях вибору [10].  

Таким чином, з вищевказаного аналізу випливає загальний висновок про 

розгляд “Я-концепції” вченими в якості поняття більш загального та ширшого на 

відміну від поняття “Я-образ” та “Я”. “Я-концепція” включає в себе 

різноманітність “Я-образів” особистості, який у свою чергу складається з 

різноманітних категорій “Я”.  

Стосовно досліджуваної нами проблеми ідентичності на етапі перебігу 

підліткового віку, то “Я-концепція” особистості має змінний, нестабільний, 

хиткий характер, може втілювати в себе наступні ядерні компоненти: свідомість, 

самосвідомість, самопізнання, самовідношення, саморегуляція, самоконтроль і 

образ “Я”. Але окреслені компоненти в кризовому віці розвиваються досить 

нерівномірно, характеризуються якісними змінами в сьогоденні, потребою в 

усвідомленні та проекцією в майбутнє.  

Пропонуємо не ототожнювати поняття “Я-концепція” та “Я-образ”, бо ці 

конструкти суттєво відрізняються за обсягом й за параметром стійкості. Так, 

перше поняття віддзеркалює більш широке уявлення особи про себе, оскільки 

“Я-концепція” крім образу реального “Я” включає в себе також і суб’єктивну 

конструкцію ймовірного ідеального “Я”. 

На відміну від ситуативних “Я-образів”, “Я-концепція” є відносно стійкою, 

більшою чи меншою мірою усвідомленою системою уявлень індивіда про самого 

себе, яка переживається як неповторна. Вона створює в людини відчуття власної 

постійної визначеності, самототожності, на її основі індивід будує свою 

взаємодію з іншими, формує ставлення до себе. 

За нашим припущенням, адекватна “Я-концепція” особи в дитинстві, як 

сукупність настанов, спрямованих на себе, безпосередньо впливає на набуття та 

формування здорової ідентичності в підлітковому віці на етапі 

трансформаційних змін.  



“Я-концепція” як інтеграл різних образів “Я”, з моменту свого зародження 

стає активним началом, важливим чинником в інтерпретації досвіду, сприяє 

досягненню внутрішньої узгодженості індивіда [1].   

Висновки. З вищевказаного аналізу проблеми “Я-концепції”, “Я-образу”, 

категорії “Я” та ідентичності в психології логічно випливає висновок: “Я-

концепцію” можна визначити як свідоме когнітивне сприйняття й оцінку 

індивідом себе, розуміння якої починає формуватися в ранньому дитинстві; 

систему установок стосовно себе, отриманих в результаті критичного погляду на 

себе, власні вчинки, спосіб життя тощо.  

Ідентичність може певною мірою виявлятися тотожною поняттю “Я-

концепція”, або ж у деяких випадках виступати її елементом. У межах 

дослідження структури ідентичності підлітка, інтерес викликає аспект 

заглиблення суперечностей між “Я-реальним” та “Я-ідеальним” так само, як і 

між “Я-теперішнім” та “Я-майбутнім” “Я-концепції” особистості на етапі кризи 

ідентичності. 

На момент зміни та формування якісно нової ідентичності підлітка 

відбувається розвиток уявлень про себе, втілений в його “Я-концепції”, яка 

безпосередньо залежить від реального оточення та символічного середовища, 

крізь яке особистість пізнає психологічні аспекти власного неповторного “Я” 

різноманітними засобами. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕФИНИЦИИ 

«Я-КОНЦЕПЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В статье отражена попытка теоретического анализа психологических 

категорий "Я", "Я-образа" в структуре "Я-концепции" личности подростка на 

этапе протекания кризиса идентичности. Представлено рассмотрение 

понятийного соотношение "Я-концепции" и идентичности в научной парадигме. 

Ключевые слова: дефиниция Я; образ-Я; «Я-концепция»; психологические 

аспекты "Я-концепции"; подростковый возраст; противоречия "Я-образа"; 

идентичность; кризис идентичности. 

 

TO PROBLEM of PSYCHOLOGICAL ANALYSIS of DEFINITION of 

"SELF-CONCEPT" in STRUCTURE of PERSONALITY of TEENS during 

TRANSFORMATION CHANGES  

In the article the attempt of the theoretical analysis of psychological categories 

of "Self", of "Self-Image"  in the structure of "Self-concept" of identity of teens at a 

stage of course of crisis of identity is displayed. Consideration of concept correlation 

of "Self-concept" and identity in a scientific paradigm is presented.  

Keywords: definition Self; Self-Image; "Self-concept"; psychological aspects of 

"Self-concept"; teenage age; contradictions of "Self-Image"; identity; crisis of identity. 

 

 


