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СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ТА ПІДЛІТКІВ  
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Вавілова Альона Сергіївна,
кандидат психологічних наук,
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Стаття присвячена актуальній проблемі самопрезентації особистості у соціальних мережах серед 
дорослих та підлітків.

Мета статті – емпіричне вивчення психологічних особливостей самопрезентації у соціальних мере-
жах та виокремлення відмінностей у використанні стратегій віртуальної самопрезентації у дорослих 
та підлітків.

Методи. Для реалізації поставленої мети використовувались теоретичні методи: аналіз, синтез, кла-
сифікація, узагальнення та систематизація; емпіричні методи: «Шкала виміру тактик самопрезентації» 
(С. Лі, Б. Куіглі) та авторська анкета «Самопрезентація особистості в соціальних мережах»; статис-
тичні методи: критерій Т-Стьюдента та ієрархічний кластерний аналіз.

Результати. У дослідженні стратегій віртуальної самопрезентації взяли участь дві групи досліджу-
ваних – підлітки (30 досліджуваних віком 11–16 років) та дорослі (30 досліджуваних віком 21–30 років) 
з різним досвідом користування соціальними мережами. Виділено три домінуючі мотиви, що спону-
кають досліджуваних користуватися соціальними мережами: цікавість, друзі та бажання показати 
себе. Серед підлітків провідним мотивом є спілкування з друзями, а для дорослих характерні мотиви 
цікавості та бажання показати себе. Проаналізовано відмінності стратегій віртуальної самопрезентації 
у дорослих та підлітків. Виявлено статистично значущі відмінності за такими стратегіями: ухилення; 
атрактивна поведінка; самозвеличення; самоприниження та силовий вплив.

За допомогою ієрархічного кластерного аналізу виокремлено групи користувачів соціальних мереж 
дорослих та підлітків за параметром використання тактик віртуальної самопрезентації. Серед дорос-
лих встановлено три групи користувачів: 1) «користувачі-ідеали», які прагнуть презентувати себе як 
лідерів; 2) користувачі, які частково прагнуть жити життям інших; 3) користувачі, які прагнуть само-
ствердитись у віртуальному світі. Серед підлітків-користувачів соціальних мереж також виявлено три 
групи: 1) користувачі, які прагнуть сподобатись і отримати соціальне схвалення; 2) користувачі, спря-
мовані на самоствердження та 3) користувачі, які прагнуть підтримки.

Висновки. З’ясовано, що в умовах активної інформатизації існують відмінні мотиви користування 
соціальними мережами у дорослих та підлітків. Визначено відмінності у виборі стратегій самопрезен-
тації дорослими та підлітками у соціальних мережах та виокремлено типи користувачів за вибором 
домінуючої стратегії віртуальної самопрезентації.

Ключові слова: самопрезентація, дорослий та підлітковий вік, соціальні мережі, Я-образ, страте-
гії самопрезентації, самовираження.

ADULT’S AND ADOLESCENT’S SELF-PRESENTATION STRATEGIES  
IN SOCIAL NETWORKS

Vavilova Alyona Serhiivna,
Candidate of Psychological Sciences,

Senior Lecturer at the Department of Practical Psychology
Borys Grinchenko Kyiv University

a.vavilova@kubg.edu.ua
https://orcid.org/0000-0001-6971-8182

The article is devoted to the actual problem of personality Self-presentation in social networks among 
adults and adolescents.

Purpose of the article is an empirical study of self-presentation psychological features in social networks 
and highlighting the differences in the use of virtual self-presentation strategies between adults and adolescents.

Methods. To achieve this purpose theoretical methods were used: analysis, synthesis, classification, 
generalization and systematization; empirical methods: Scale for measuring tactics of Self-presentation Tactics 
Scale (S. Lee, B. Quigley) and the author’s questionnaire Self-presentation in social networks; statistical 
methods: T-Student’s criterion and hierarchical cluster analysis.
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Results. The study of self-presentation strategies in social networks involved two groups of subjects - 
adolescents (30 subjects aged 11–16 years) and adults (30 subjects aged 21–30 years) with different experiences 
of using social networks.

There are three dominant motives that motivate respondents to use social networks: interest, friends 
and the desire to show themselves. The leading motive for adolescents is communication with friends, and for 
adults the characteristic motive is interest and desire to show themselves. The differences between the strategies 
of virtual Self-presentation in adults and adolescents are analyzed. There are statistically significant differences 
in the following strategies: avoidance; attractive behavior; self-aggrandizement; self-humiliation and force.

Using hierarchical cluster analysis, groups of social networks users of adults and adolescents were singled 
out according to the parameter of using virtual Self-presentation tactics. Among adults, there are three user 
groups: 1) ideals-users, who want to present themselves as leaders; 2) users, who partially want to live 
the lives of others; 3) users, who want to assert themselves in the virtual world. There are also three groups 
of adolescents who use social networks: 1) users, who want to be liked and get social approval; 2) users aimed 
at Self-affirmation and 3) users, who need support.

Conclusions. It was found that in the conditions of active informatization there are different motives 
for using social networks in adults and adolescents. Differences in the choice of self-presentation strategies 
by adults and adolescents in social networks are identified and the types of users are selected according to 
the choice of the dominant strategy of virtual self-presentation.

Key words: self-presentation, adult and adolescence, social networks, self-image, self-presentation 
strategies, self-expression.

Вступ
В сучасних умовах відмічається активна 

інформатизація та глобалізація суспільних 
процесів, що обумовлює зростання актуаль-
ності самопрезентації особистості в соціаль-
них мережах. Пошук, побудова та формування 
адекватної самопрезентації, її інтеграція як 
свого «Я», є важливою основою для станов-
лення та позитивного розвитку як окремої 
особистості, так і суспільства в цілому. На сьо-
годні явище самопрезентації ускладнюється 
через швидкий розвиток технологій та ство-
рення нових сфер діяльності людини (таких, 
як Інтернет середовище), а тому саме вплив 
Інтернет-середовища, а зокрема, соціальних 
мереж, на явище самопрезентації сучасної 
молоді потребує більш детального вивчення.

Сьогодні феномен віртуальної самопре-
зентації є звичним явищем, яке завдяки гло-
бальній віртуалізації суспільства має значущі 
відмінності від самопрезентації в реальному 
житті. Проте у віртуальній самопрезентації 
молоді існують певні психологічні особли-
вості, які потребують ретельнішого дослі-
дження цього феномену.

1. Теоретичне обґрунтування проблеми
Актуальні психологічні дослідження фено-

мену самопрезентації особистості, його 
структури та компонентів, представлені в пра-
цях І. Гоффмана, Б. Шленкер й А. Шутцата, 
Е. Михайлової (Шленкер, 1994; Schutz, 1998; 
Гоффман, 2000; Михайлова, 2007). Також про-
блему психологічних особливостей самопре-
зентації особистості в соціальному середо-
вищі досліджували такі вчені як Є. Бакушина, 
А. Жичкіна, Д. Погонцева, О. Капустюк 
(Белинская, Жичкина, 2000; Капустюк, 2007; 
Погонцева, 2013). Віртуальну особистість 
та способи її самопрезентації в комунікатив-
них середовищах соціальних мереж вивчали 

Д. Іванов, О. Сорокін, А. Сенченко (Иванов, 
2002; Горный, 2011; Сорокин, 2015; Сенченко, 
2016). Однак ще недостатньо вивченим зали-
шається питання віртуальної самопрезента-
ції у підлітків та дорослих, як представників 
різних поколінь, з різною системою цінностей 
та світоглядом.

Найчастіше самопрезентацію визначають 
як процес формування уявлення або вра-
ження про себе у оточуючого соціального 
середовища. Під метою самопрезентації 
розуміють створення і донесення свого іміджу 
іншим людям (Кононенко, 2012). Сучасна 
молодь, особливо підлітки, багато часу витра-
чають на спілкування через соціальні мережі, 
іноді навіть замінюють своє реальне життя на 
віртуальне. Соціальні мережі дають можли-
вість ідеалізувати свій образ, корегувати його 
так, щоб сподобатися іншим, і це дає вели-
кий простір для самопрезентації (Кузнєцова, 
Чудова, 2008).

Віртуальна самопрезентація, яка відріз-
няється від реального образу, створюється 
особистістю для того, щоб отримати новий 
досвід, і обумовлена її пошуком себе. В даний 
період самооцінка переживає певну кризу 
і схильна мінятися під впливом зовнішніх фак-
торів. Участь у віртуальній комунікації вносить 
вклад у становлення певного змісту особистої 
ідентичності. Самопрезентація, як реальний 
засіб формування образу Я, в системі особи-
стісних орієнтирів передбачає «точку пере-
тину» соціального та внутрішньопсихологіч-
ного в структурі особистості: вона, нібито, 
виходить із соціальних стандартів, які фор-
муються в суспільстві (розмежування реаль-
ного та ідеального образу, створення моделі 
поведінки, яка на даний момент відповідає 
виконуваній ролі, іміджу, соціально схва-
люваній моделі), та, водночас, торкається  
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глибинно-психологічних підструктур, таких 
як індивідуально-типологічні відмінності. 
Тому постає проблема вивчення складових 
самопрезентації в соціальних мережах та від-
повідності презентованих рис реальним яко-
стям особистості.

Виходячи з актуальності, метою статті 
є емпіричне вивчення психологічних особли-
востей самопрезентації у соціальних мере-
жах та виокремлення відмінностей у викорис-
танні стратегій віртуальної самопрезентації 
у дорослих та підлітків.

2. Методологія та методи
Для реалізації мети даної статті було вико-

ристано методи дослідження, а саме:
− теоретичні методи (аналіз та синтез  

теорій самопрезентації, класифікація нау-
ково-психологічних джерел інформації, що 
дозволило узагальнити та систематизувати 
погляди вчених на феномен самопрезентації);

− емпіричні методи («Шкала виміру так-
тик самопрезентації» (С. Лі, Б. Куіглі), автор-
ська анкета «Самопрезентація особистості 
в соціальних мережах»);

− статистичні методи (критерій Т-Стью-
дента для порівняння відмінностей самопре-
зентації у дорослих і підлітків; ієрархічний 
кластерний аналіз – для виокремлення типів 
дорослих і підлітків за особливостями викори-
стання стратегій віртуальної самопрезентації).

3. Результати та дискусії
Дослідження психологічних особливостей 

самопрезентації було проведено на двох гру-
пах: підлітки віком 11-16 років (30 досліджу-
ваних) та дорослі віком 21-30 років (30 дослі-
джуваних), з них 36 – представників жіночої 
статі та 24 – чоловічої. Вибір вікового діа-
пазону досліджуваних підлітків обумовле-
ний тим, що на цьому етапі життя основною 
потребою стає потреба у спілкуванні з одно-
літками, яка реалізується у сучасних реаліях 
через соціальні мережі. Вік дорослості був 
обмежений діапазоном 21-30 років, оскільки 
досліджувані цього віку є активними корис-
тувачами соціальних мереж, як незмінної 
складової особистого життя (Сенченко, 2016). 
Оскільки обов’язковою умовою участі в дослі-
дженні було систематичне користування соці-
альними мережами, тому крайня вікова межа 
досліджуваних склала 30 років.

З метою визначення психологічних особли-
востей віртуальної самопрезентації дорослих 
і підлітків було розроблено авторську анкету, 
спрямовану на вивчення особливостей таких 
аспектів феномену самопрезентації:

1) особливості поведінки особистості 
в соціальних мережах;

2) місце та роль соціальних мереж 
у самопрезентації особистості;

3) ставлення до самопрезентації у вірту-
альному просторі.

Для дослідження вибору тактик і стратегій 
самопрезентації було використано опитуваль-
ник «Шкала виміру тактик самопрезентації» 
(С. Лі, Б. Куіглі). За допомогою цієї методики 
було виокремлено 12 тактик самопрезентації, 
які були об’єднані у 5 основних стратегій:

− ухилення – стратегія відходу від відпо-
відальності та уникнення рішучих дій (виправ-
дання з запереченням відповідальності, зре-
чення і перешкоджання самому собі);

− атрактивна поведінка – стратегія ство-
рення сприятливого враження про суб’єкта 
самопрезентації (бажання сподобатися, виба-
чення і приклад для наслідування);

− самозвеличення – стратегія пред’яв-
лення домінування і високої самооцінки 
(повідомлення про свої досягнення, пере-
більшення своїх досягнень і виправдання 
з прийняттям відповідальності);

− самоприниження – стратегія пред’яв-
лення слабкості і беззахисності (прохання / 
благання);

− силовий вплив – стратегія силового 
і статусного тиску (залякування і негативна 
оцінка інших).

За результатами використання автор-
ської анкети було проаналізовано значущість 
соціальних мереж у житті молоді. Емпірич-
ними індикаторами значимості соціальних 
мереж у житті людини виступили питання, від-
повіді на які характеризують роль соціальних 
мереж у повсякденному житті, кількість часу, 
який люди проводять у віртуальному просторі, 
та провідні мотиви їх використання. Отримані 
результати дозволяють стверджувати, що 
переважно більшість респондентів (29 підліт-
ків (96%) та 25 дорослих (84%) вважають себе 
активними користувачами соціальних мереж, 
лише 1 підліток та 5 дорослих не вважають 
себе активними користувачами соціальних 
мереж, а 2 дорослих зазначили, що періодично 
бувають активними, залежно від періоду життя. 
Очевидно, що для більшості молодих людей 
віком від 11 – до 30 років соціальні мережі 
є неодмінною складовою життя, однак відсоток 
дорослих з такими настановами значно мен-
ший, порівняно з підлітками.

Отримані результати дозволяють виділити 
три домінуючих мотиви, що спонукають кори-
стуватися соціальними мережами, а саме:

1) цікавість 18 підлітків (60%) та 21 дорос-
лих (70%),

2) друзі (9 підлітків (30%) та 6 дорослих 
(20%);

3) бажання показати себе (1 підліток (3%) 
та 2 дорослих (6%).

Цікаво було з’ясувати, чим соціальні 
мережі приваблюють своїх користувачів. Ана-
ліз результатів опитування дозволяє вста-
новити, що, на думку дорослих, найвагомі-
шими чинниками користування соціальними  
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мережами є ті, що відносяться до таких типів, 
як: розваги та відпочинок – 40% (12 осіб); 
пошук інформації – 20% (7 осіб); комунікація – 
20% (7 осіб); самопрезентація – 17% (5 осіб);

Серед основних відмінностей було 
встановлено, що чинники, які є складо-
вою «пошуку інформації» (перегляд новин 
та іншої інформації від людей), серед дорос-
лих (9 осіб) є більш важливими, а ніж серед 
підлітків (6 осіб). При цьому для підлітків 
(13 осіб) можливість прослуховування музики 
та перегляд відео є вагомішим, аніж у дорос-
лих (10 осіб), що може свідчити про те, що 
для підлітків соціальні мережі є більше роз-
важальним засобом, де можна задовольнити 
свої потребу у відпочинку (прослуховування 
музики, перегляд відео створює ілюзію від-
починку) й абстрагуватися від реального ото-
чення. Загалом, було визначено, що викори-
стання соціальних мереж особами дорослого 
віку є більш усвідомленим та цілеспрямова-
ним, аніж у представників підліткового віку.

Проте такі результати дають підставу вва-
жати, що як для підлітків, так і дорослих важ-
ливо, щоб соціальні мережі задовольнити 
потребу у емоційному відпочинку, адже для 
них, соціальні мережі – це, перш за все, місце, 
де вони можуть абстрагуватися від оточуючої 
реальності та знайти емоційну підтримку.

Опитування досліджуваних дозволило 
з’ясувати, скільки часу в день респонденти 
проводять у соціальних мережах. Визначено, 
що активними користувачами соціальних 
мереж є як підлітки, де 47% опитаних (14 осіб) 
витрачає більше 3 годин в день на користу-
вання соціальними мережами, так і дорослі – 
24% (7 осіб). Проте більша кількість дорос-
лих – 15 осіб (50%) зазначає, що витрачає на 
соціальні мережі переважно від 1 до 3-х год., 
де серед підлітків цей показник дещо менший 
(10 осіб – 34 %). Цікавим виявився той факт, 
серед дорослих кількість досліджуваних, які 
витрачають менше 1 години, більша, ніж у під-
літків (7 та 5 осіб відповідно). Також жоден із 
опитаних підлітків не зазначив, що витрачає 
менше 20 хвилин в день, де серед дорослих 
таку відповідь надали 2 досліджувані. Звідси 
можна стверджувати, що сучасні підлітки все 
ж таки є більш активнішими користувачами 
соціальних мереж аніж дорослі.

На сьогодні прийнято вважати, що соціальні 
мережі є ще й вагомим засобом зміцнення 
та підтримання соціальних зв’язків, тому нам 
було цікаво, скільки друзів у наших респонден-
тів й чи відповідає це кількості друзів у реаль-
ному житті. Аналіз результатів допомагає 
встановити, наскільки віртуальний світ допо-
магає задовольнити комунікативні потреби 
користувачів. У результаті опитування було 
з’ясовано, що серед підлітків (18 осіб, 60%) 
більше 500 друзів у соціальних мережах, 

а у дорослих (18 осіб, 60%) мають близько 
200-500 друзів. Приблизно однакова кількість 
опитаних респондентів обох груп 4 підлітки 
та 5 дорослих мають у своїх соціальних мере-
жах від 100 до 200 друзів.

При цьому цікавим виявився той факт, 
що однакова кількість як дорослих (27 осіб) 
так і підлітків (27 осіб) вказують, що кількість 
друзів у соціальних мережах не відповідає 
справжній кількості друзів у реальному житті. 
Такі результати дають підставу стверджувати, 
що в соціальних мережах набагато легше 
встановлювати соціальні зв’язки та знаходити 
нових друзів, можливість презентувати себе 
з кращого боку, створює ілюзію великої кіль-
кості друзів, почуття «Я – не самотній», що 
є вагомою перевагою Інтернет-комунікації над 
живою.

Також у дослідженні було з’ясовано, з якою 
метою користувачі Інтернет мереж виходять 
у прямі ефіри та викладають історії про своє 
життя. Проаналізувавши отримані результати, 
було помічено, що серед підлітків переважа-
ють такі мотиви, як: 17 осіб (58%) висловили 
бажання поділитися важливими подіями, 7 осіб 
(24%) прагнуть показати себе, 5 осіб (17%) 
намагаються показати іншим, що все добре 
та отримати відгук від конкретних людей. Серед 
дорослих відповіді дещо відмінні, хоча так, як 
і підлітки, переважна більшість хоче поділи-
тися важливими подіями (12 осіб, 40%), 10 осіб 
(33%) – хочуть показати друзям свої досягнення, 
8 осіб (26%) – для того, аби поділитися власним 
світоглядом та показати веселий контент.

З метою визначення відмінностей у виборі 
певних тактик самопрезентації в соціальних 
мережах підлітками та дорослими було про-
ведено порівняння середніх для незалежних 
вибірок за критерієм Т-Стьюдента (параметр 
порівняння – віднесення до вікової групи під-
літків чи дорослих).

Таблиця 1
Порівняння стратегій віртуальної 

самопрезентації у дорослих та підлітків 
за критерієм Т-Стьюдента

Стратегії 
самопрезентації

Рівень 
статистичної 
значущості 

відмінностей

Різниця 
показ- 
ників

Виправдання із запереч 
відповідальності 0,043 –2,8

Бажання сподобатися 0,020 –6,3
Прохання/ благання 0,047 2,6
Приписування собі 
досягнень 0,039 3,7

Перебільшування  
своїх досягнень 0,012 –5,1

Негативна оцінка інших 0,023 3,8
Приклад для 
наслідування 0,000 –7
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Статистично значущі відмінності самопре-
зентації у соціальних мережах для дорослих 
та підлітків було виявлено за такими стра-
тегіями (табл. 1): виправдання із заперечен-
ням відповідальності, бажання сподобатися, 
прохання, приписування собі досягнень, 
перебільшування своїх досягнень, негативна 
оцінка інших та приклад для наслідування. 
Міра вираженості середніх показників за 
вказаними стратегіями значно відрізняється 
у дорослих і підлітків користувачів соціальних 
мереж.

Для вивчення домінуючих стратегій 
самопрезентації у дорослих користувачів 
соціальних мереж та підлітків було здійснено 
кластерний аналіз за досліджуваними стра-
тегіями самопрезентації. У результаті цього 
виокремлено групи досліджуваних серед під-
літків та дорослих, які відрізняються за особ-
ливостями використання стратегій самопре-
зентації у соціальних мережах.

Провівши аналіз даних таблиці, можна 
побачити, що 1 група досліджуваних корис-
тувачів соцмереж (кластер 1) найменш 
чисельна і становить всього 4 досліджу-
ваних. Для цих досліджуваних характерні 
виражені на високому рівні такі стратегії як: 
бажання сподобатися (28 балів), припису-
вання собі досягнень (25 балів) та приклад 
для наслідування (34 бали). У порівнянні 
з іншими групами досліджуваних цей клас-
тер користувачів має низькі показники за 
стратегіями «виправдання із прийняттям 
відповідальності», «заперечення» та «про-
хання про благання». Це так звані «корис-
тувачі-ідеали», які прагнуть презентувати 
себе як лідерів і зразка для наслідування. 
Згідно з дослідженнями переваг самопре-
зентації в соціальних мережах виокремлена 
група людей здатна до кар’єрного зростання 
та самоствердження в мережі Інтернет 
у зв’язку з тим, що створення їхнього пози-
тивного образу дозволяє просувати себе 

та отримувати від цього вигоду (Duffy, 
Pruchniewska, Scolere, 2017)

Найбільш численна друга група (клас- 
тер 2) – 20 осіб, і в порівнянні з іншими гру-
пами має найбільш виражені стратегії: «пере-
шкоджання самому собі», і менш виражені 
«бажання сподобатися», «приписування собі 
досягнень», «перебільшування собі досяг-
нень», «негативна оцінка інших». Це ті корис-
тувачі, які частково прагнуть жити життям 
інших більш активних користувачів і обме-
жують власну самопрезентацію в соціальних 
мережах.

Так, третя група (кластер 3) численністю 
6 осіб мають високі показники за стратегі-
ями «заперечення», «бажання сподобатися», 
«приписування собі досягнень», «виправ-
дання із прийняттям відповідальності». Ця 
група користувачів, які прагнуть самостверди-
тись у віртуальному світі, оскільки не можуть 
повністю реалізувати себе в реальному житті.

Серед підлітків – користувачів соціальних 
мереж також було виокремлено 3 групи (клас-
тери). Найбільш чисельний кластер (18 дослі-
джуваних) має високий рівень вираженості 
таких стратегій: вибачення (31 бал), бажання 
сподобатися (35 балів) і приклад для наслі-
дування (30 балів). Тоді як менш вираженими 
порівняно з іншими групами користувачів 
соціальних мереж є стратегії: залякування 
(8 балів), негативна оцінка інших (10 балів). 
Це користувачі, які прагнуть отримати схва-
лення від соціального оточення та шука-
ють приклад для наслідування в реальному 
житті. Вони буквально сприймають публікації 
з «успішними» фото і відео і самі прагнуть 
отримати якомога більше «лайків» для підви-
щення власної самооцінки.

Другий кластер (8 досліджуваних) частіше 
за все обриють стратегії самопрезентації виба-
чення (30 балів), прохання (16 балів), припи-
сування собі досягнень (28 балів). Найменш 
вираженими для цієї групи досліджуваних 

Таблиця 2
Середні показники стратегій самопрезентації для виокремлених груп  

дорослих користувачів соціальних мереж

Стратегії самопрезентації
1 група 

(кластер)
2 група  

(кластер)
3 група 

(кластер)
mean n mean n mean n

Заперечення 8

4

17

20

29

6

Перешкодження самому собі 12 23 14
Бажання сподобатися 28 23 46
Прохання або благання 9 13 20
Приписування собі досягнень 25 13 31
Перебільшування своїх досягнень 24,5 16 27
Негативна оцінка інших 11,5 9 18
Приклад для наслідування 34 22 30
Виправдання із запереч відповідальності 12,5 11 24
Виправдання із прийняттям відповідальності 6,5 18 27
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є стратегії «виправдання із заперечення від-
повідальності» (9 балів) і «бажання сподоба-
тися» (16 балів). Такі користувачі спрямовані 
на пошук соціальної підтримки. Дуже важливо 
розрізняти, що досліджувані з вказаної групи 
прагнуть не схвалення чи симпатії, а саме під-
тримки і опори, яку не можуть достатнім чином 
отримати в реальному житті.

Найменш численний 3 кластер досліджу-
ваних (4 особи) у порівнянні з іншими гру-
пами досліджуваних рідше обирають стра-
тегії «негативна оцінка інших» (7 балів), 
«перебільшення своїх досягнень» (12 балів), 
прохання (7 балів). Але для них характерна 
стратегія залякування (31 бал). Таких корис-
тувачів можна назвати «спрямованими на 
самоствердження», оскільки для них актив-
ність в соціальних мережах є засобом задо-
волення своєї потреби у реалізації власних 
амбіцій та відчутті своєї значущості. Отри-
мані результати підтверджують дослідження 
Дж. Петіт та Н. Карчіополло про зв’язок між 
особистісними рисами користувачів соціаль-
них мереж та їхньою поведінкою в Інтернеті 
(Petit, Carcioppolo, 2020). Різні стратегії корис-
тування соціальними мережами обираються 
залежно від внутрішніх потреб та прагнення 
продемонструвати перед оточуючими свої 
особистісні якості, підкреслити їх.

Аналізуючи отримані результати кластер-
ного аналізу тактик самопрезентації дорос-
лих та підлітків, можна зробити висновки, 
що більшість досліджуваних як серед підліт-
ків так і дорослих обирають захисні тактики 
самопрезентації, які доречні, коли подія здо-
буде загрозу існуючої бажаної ідентичності, 
а отже, самопрезентація буде спрямована на 
відновлення і збереження ідентичності або 
на скорочення негативних наслідків загроз-
ливої ситуації. Подібні дані були отримані при 
порівняльному дослідженні самопрезентації 
у соціальних мережах та реальному житті 
(Huang, 2018). Було виявлено, що саморепре-

зентація в соціальних мережах значно відріз-
няється від «традиційних» стратегій самопре-
зентації. За допомогою соціальних мереж 
люди прагнуть створити власний «позитив-
ний образ», який дозволяє підвищити самоо-
цінку та оберігає самоідентичність за рахунок 
соціального схвалення.

Частіше за все, згідно з нашим дослі-
дженням, досліджувані в підлітковому віці 
обирають тактику – «вибачення», можна 
припустити, що більшість хлопців та дівчат 
в підлітковому віці визнають відповідальність 
за будь-які образи, шкоду, завдані іншим, або 
за негативні вчинки, вираз розкаяння і про-
вини. Проте серед дорослих із тактик захис-
ного типу використовують – «перешкоджання 
самому собі», яка характеризується як ство-
рення перешкоди для того, щоб бути успіш-
ним, з наміром запобігти спостерігачів від про-
дукування характерних висновків щодо його 
(суб’єкта) недоліків, тобто в період ранньої 
дорослості суб’єкти важко сприймають кри-
тику та хочуть щоб образ-Я був позитивним, 
та більш ідеальним. Також у дорослих провід-
ними є тактики «виправдання з прийняттям 
відповідальності», де така тактика забезпечує 
позбавлення причин для пояснення негатив-
ної поведінки як виправдання, і прийняття від-
повідальності за неї.

Серед асертивних тактик самопрезента-
ції, як у дорослих, так і підлітків домінуючою 
є тактика «бажання сподобатися», що пояс-
нює дії і вчинки, які направлені на виклик сим-
патії до «актора» у оточуючих таким чином, 
щоб «актор» міг отримати користь від них. 
Схожі дослідження були проведені стосовно 
ставлення до критики в мережі Інтернет. 
Дослідження продемонстрували, що користу-
вачі прагнуть уникнути критики від оточуючих, 
тому викладають такий контент і презентують 
себе так, щоб завоювати прихильність (Dsilva, 
Maddocs, Collins, 2009). За нашими даними 
і підлітки, і дорослі схильні презентувати себе 

Таблиця 3
Середні показники стратегій самопрезентації для виокремлених груп підлітків – 

користувачів соціальних мереж

Стратегії самопрезентації
1 група 

(кластер)
2 група  

(кластер)
3 група 

(кластер)
mean n mean n mean n

Виправдання із запереч відповідальності 17

18

9

8

13

4

Вибачення 31 30 23
Бажання сподобатися 35 16 27
Залякування 8 14 31
Прохання/ благання 13 16 7
Приписування собі досягнень 19 28 11
Перебільшування своїх досягнень 16 24 12
Негативна оцінка інших 10 16 7
Приклад для наслідування 30 17 18
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в соціальних мережах з привабливішого боку 
та перебільшувати свої досягнення.

Висновки
Таким чином, самопрезентація молодої 

людини – це процес, під час якого відбува-
ється управління сприйманням навколиш-
нього соціуму через привернення уваги задля 
реалізації мотивації, задоволення потреб 
та досягнення цілей особистості, а також 
формується образ «Я» і підтримується само-
оцінка. Самопрезентація в соціальних мере-
жах передбачає цілеспрямоване формування 
власного образу «Я», який можна розглядати 
через призму власних цілей, мотивів, уявлень 
про власну зовнішність, а також як відобра-
ження особистих цінностей, ідеального бажа-
ного «Я». Як підлітки, так і дорослі стверджу-
ють, що не намагаються отримати особливий 
статус та репутацію в соціальних мережах, 
при цьому вказують, що саме завдяки їм 
можна приблизити свій образ до ідеального 
та час від часу вдаються до цього. При цьому 
як дорослі, так підлітки зазначають, що їхній 
соціальний образ в мережі лише частково від-
повідає реальному.

Серед підлітків домінує тенденція афі-
шувати своє життя напоказ, ділитися інти-
мними переживаннями, настроєм у своїх 
постах. Тут простежується певна супе-
речність з боку опитаних. З одного боку, 
соціальні мережі не дають почуття захище-
ності й безпеки, адже є загальнодоступними 
та не конфіденційними, а з другого, дають 
почуття прихистку, спокою, де можна поді-
литися усім, що турбує, особливо це сто-
сується осіб підліткового віку. У дорослих 
презентація себе у мережі набуває більш 
проактивного (усвідомленого) характеру, 
а у підлітків вона більш основана на потребі 
у соціальній оцінці. За результатами порів-
няльного аналізу тактик самопрезентації 
дорослих та підлітків, було виявлено, що як 
дорослі, так і підлітки обирають захисні так-
тики самопрезентації, Так підлітки обира-
ють тактику – «вибачення», а серед дорос-
лих – це «перешкоджання самому собі» 
та «виправдання з прийняттям відповідаль-
ності. Серед асертивних тактик самопрезен-
тації суттєвих відмінностей між дорослими 
та підлітками не виявлено.
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