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ДОСлІДЖеННя ВЗАЄМОЗВ’яЗКУ  
ПСихОлОГІчНОГО БлАГОПОлУччя З ОСОБиСТІСНОЮ  
ТА СОцІАльНОЮ ІДеНТичНІСТЮ В СТУДеНТІВ
У статті розглядається проблема особливостей взаємозв’язку психологічного благополуччя з 

особистісною та соціальною ідентичністю в студентів. Зазначено важливість проблеми психологіч-
ного благополуччя сучасної студентської молоді. Проведений огляд сучасних наукових вітчизняних 
та закордонних досліджень щодо взаємозв’язку психологічного благополуччя з різними видами іден-
тичності. У результаті аналізу проведеного дослідження представлена модель взаємозв’язку психо-
логічного благополуччя з параметрами особистісної та соціальної ідентичності. Встановлені коре-
ляційні зв’язки психологічного благополуччя із соціальною та особистісною ідентичністю, причому 
соціальна ідентичність має найсильніший кореляційний зв’язок з афективним компонентом психо-
логічного благополуччя, а особистісна ідентичність – з конативним компонентом психологічного 
благополуччя. Серед складників соціальної ідентичності найсильніший зв’язок психологічного благо-
получчя із громадянською та етнічною ідентичністю, дещо менший зв’язок психологічного благопо-
луччя із професійною ідентичністю. Найбільш виражений зв’язок із психологічним благополуччмя має 
такий показник особистісної ідентичності, як ступінь її консолідованості. Виявлено, що всі функції 
особистісної ідентичності, окрім орієнтовної, мають статистично значущі взаємозв’язки із психо-
логічним благополуччям студентів. 

Ключові слова: психологічне благополуччя, особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, 
взаємозв’язок, студенти.

Постановка проблеми. Останнім часом в умо-
вах стрімких змін у суспільстві все частіше постає 
питання психологічного благополуччя (далі – ПБ) 
особистості, яке стає предметом дослідження 
сучасних науковців. Нестача часу, фізичне та пси-
хічне перенавантаження, високий динамізм у діяль-
ності, складність життєвих ситуацій, невизначе-
ність, наявність великої кількості чинників стресу 
зумовлюють життєдіяльність особистості. Тому 
виникає потреба вирішення проблеми гармонії, 
рівноваги особистості, її здоров’я. Адже саме від 
психологічного благополуччя особистості, яке уосо-
блює прагнення людини до внутрішнього комфорту, 
щастя, рівноваги, залежить поведінка людини, 
її емоційно-оцінне ставлення до навколишнього 
середовища, себе, здоров’я, успішність її діяльно-
сті. Тому гостро стає проблема вивчення чинників, 
взаємозв’язків та детермінант психологічного бла-
гополуччя, яке, як зазначає М. Аргайл, залежить від 
цілого комплексу внутрішніх та зовнішніх чинників 
[1, с. 24]. В умовах стрімких трансформацій сучас-
ній людині складно не тільки знайти внутрішню 
цілісність, а й зберегти її. Саме тому в останнє деся-
тиліття збільшується увага науковців до поняття 
«ідентичність» загалом та його складників – особи-
стісної та соціальної ідентичності. 

Аналіз останніх публікацій. У психологічній 
літературі існує низка теоретичних розроблень, які 

описують взаємозв’язок ПБ із різними видами іден-
тичності. Так, Р. Шаміонов демонструє особливості 
залежності ПБ особистості від соціалізації та сту-
пеня відповідності потреб можливостям людини 
задовольнити їх, вважаючи, що сфера потреб 
тісно пов’язана з аспектами самосвідомості. Автор 
підкреслює, що високі потреби та низький рівень 
можливостей їх задовільнити призводять до психо-
логічного неблагополуччя, зворотний процес веде 
до благополуччя [2, с. 143–148]. Праці науковця 
містять також дані про зв’язок ПБ з етнічною іден-
тичністю особистості. На думку вченого, особисто-
сті, що володіють окремими елементами тієї чи 
іншої етнокультури, мають позитивну ідентичність, 
проявляють більш високий рівень задоволеності 
життям [3, с. 57]. Встановлено взаємозв’язок ПБ і 
соціальної ідентичності в студентів дослідниками 
В. Павленко та М. Перепелицею. Автори зазнача-
ють, що найбільший зв’язок існує між ПБ студентів 
і їхньою громадянською (рівень ідентифікації себе 
із громадянами країни, ступінь важливості для 
особи ідентифікації, ступінь прояву громадянської 
ідентичності в поведінці) та національною (сту-
пінь ідентифікації себе зі своєю етнічною групою, 
задоволеність своєю національною приналежні-
стю) ідентичністю [4, с. 29–32]. Цікавою є праця 
Д. Левтерової, яка за результатами емпіричного 
дослідження доводить сильну інтерактивну взає-
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модію благополуччя особистості та персональної 
ідентичності. Автор вважає, що ідентичність вста-
новлює умови для благополуччя, соціальної без-
пеки людини. На думку дослідника, персональна 
ідентичність відповідає очікуванням соціального 
статусу, благополуччя та соціальної безпеки [5].

С. Водяха за допомогою практичного дослі-
дження доводить, що креативна ідентичність слу-
жить позитивному функціонуванню особистості 
та має позитивний зв’язок із ПБ [6, с. 106–108]. 
Досліджуючи проблему ПБ студентської молоді, 
О. Дмитренко виявляє, що дане благополуччя 
особистості залежить від розвитку її ґендерної 
ідентичності. Автор розробляє корекційне тре-
нінгове заняття розвитку компонентів ґендер-
ної ідентичності студентів із метою подальшого 
підвищення рівня ПБ особистості [7, с.143–160]. 
У праці О. Сухоцької, Д. Дьякова досліджено зв’я-
зок ПБ особистості й етнічної ідентичності. Автори 
вивчають особливості впливу чинників на ПБ осо-
бистості, а саме: сформована самоідентифікація 
зумовлює рівень ПБ особистості, толерантність є 
чинником, що впливає на ПБ осіб із високим рів-
нем етнічної ідентичності [8].

Проблема чинників ПБ особистості є актуаль-
ною в дослідженнях закордонних науковців. Так, 
Дж. Довідіо, С. Гертнер, А. Пірсон, Б. Рік цікави-
лися питанням важливості соціальної ідентичності 
особистості для особистого благополуччя людини. 
Вчені, спираючись на модель ідентичності, дово-
дять, що процеси ідентифікації формують міжгру-
пові відносини, соціальна ідентичність впливає на 
реакцію людей, особисте благополуччя, психічне, 
фізичне здоров’я [9, с. 231–260]. Самістю, соціаль-
ною ідентичністю, які є ключовими елементами в 
розумінні прагнень людини до здоров’я, благопо-
луччя, цікавляться С. Шарма, М. Шарма. Автори 
розуміють «ідентичність» як термін, що описує 
усвідомлення себе як дискретної, окремої органі-
зації, здатної до саморегуляції. Об’єднуючи емпі-
ричні дані, вчені пов’язують різні рівні самооцінки, 
соціальної ідентичності із ПБ, доводячи, що під 
час стресу, подолання проблем добробуту, акуль-
турації, управління особистістю важливу роль 
відіграє самість, соціальна ідентичність, психосо-
ціальні зміни, що ведуть до ПБ [10, с. 118–136]. 

С. Хаслам, Д. Джеттен, Т. Постмес, К. Хаслам 
демонструють останні дослідження взаємо-
зв’язку соціальної ідентичності, здоров’я та бла-
гополуччя людини. На думку науковців, соціальна 
ідентичність – потужний інструмент, який може 
бути пов’язаний із позитивними або негативними 
наслідками для здоров’я, благополуччя людини, 
оскільки люди розуміють і реагують на соціальні 
умови, в яких вони опиняються [11, с. 1–23]. Отже, 
на ПБ особистості впливає низка об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, причому об’єктивні сто-
рони життя особистості, з позиції А. Кружильної, 

лише частково детермінують ПБ особистості, 
основну роль у цьому процесі відіграють суб’єк-
тивні чинники, оскільки, наприклад, рівень добро-
буту складається із суб’єктивних оцінок індивіда, 
його емоційного стану, життєвого досвіду, ціннос-
тей, прагнень [12]. Багатоплановий аналіз закор-
донної та вітчизняної літератури дозволив зосе-
редити увагу на взаємозв’язках ПБ і різновидів 
ідентичності особистості. 

Мета статті – визначити особливості взаємо-
зв’язку психологічного благополуччя з особистіс-
ною та соціальною ідентичністю на прикладі сту-
дентської молоді.

Виклад основного матеріалу. Психо- 
діагностичний комплекс склали такі психодіагнос-
тичні методики, зокрема, для дослідження рівнів 
розвитку компонентів психологічного благополуччя 
студентів використані такі методи: гносеологіч-
ного: показник «розуміння сутності психологічного 
благополуччя» – методика «Уявлення студентів 
про психологічне благополуччя та його ретро-
спективна самооцінка» (Л. Козьміна), показник 
«знання специфіки майбутньої професії» – мето-
дика «Професійна готовність» (Л. Боженко); моти-
ваційно-ціннісного: показники «прагнення досягти 
життєвої мети» – опитувальник «Шкали психоло-
гічного благополуччя» (адаптація Т. Шевеленкова, 
Т. Фесенко), «бажання домогтися успіхів у майбут-
ній професії» – методика «Мотивація до успіху» 
(А. Панфілова), «усвідомлення значущості про-
фесійної самоактуалізації» – тест «Піраміда 
потреб А. Маслоу», «усвідомлення сенсу 
життя» – опитувальник «Шкали психологічного 
благополуччя»; афективного: показники «став-
лення до себе» – опитувальник «Шкали психоло-
гічного благополуччя», «ставлення до освітнього 
середовища» – Тест-опитувальник задоволеності 
навчальною діяльністю (УУД) (Л. Міщенко); кона-
тивного: «наявність самостійності», «здатність 
до саморозвитку», спроможність управляти ото-
ченням» – «Шкали психологічного благополуччя» 
(адаптація Т. Шевеленкова, Т. Фесенко). Для дослі-
дження рівнів розвитку компонентів особистісної 
ідентичності – методика семантичного диферен-
ціала (модифікація В. Павленко, Л. Джаббарова), 
тест «Хто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд у моди-
фікації Т. Рум’янцевої). Для дослідження рів-
нів розвитку соціальної ідентичності – методика 
визначення етнокультурної ідентичності Д. Беррі 
(авторська модифікація), методика дослідження 
складності соціальної ідентичності (С. Роккас, 
М. Бруер, авторська модифікація), опитувальник 
вивчення функцій ідентичності (Т. Серафіні, Дж. 
Адамс). Методи математичної статистики: кореля-
ційний аналіз.

У дослідженні брали участь студенти 
Харківської гуманітарно-педагогічної академії спе-
ціальності соціальна педагогіка, вчителі початко-
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вої школи; вчителі фізичного виховання; факуль-
тету інформатики та управління Національного 
технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», у кількості 250 осіб, віком від 
19 до 23 років. З них 118 – жіночої статі (47,2%),  
132 – чоловічої статі (52,8%). 

Експериментально доведено наявність таких 
взаємозв’язків (рис. 1).

Психологічне благополуччя студентів пов’язане 
з ідентичністю: як з особистісною, так і соціаль-
ною. Отже, чим вище рівень особистісної та соці-
альної ідентичності студентів, тим вищий рівень 
їхнього психологічного благополуччя, і навпаки. 
Особистісна ідентичність корелює з конативним 
компонентом ПБ, тобто, чим вище рівень особи-
стісної ідентичності студентів, тим більш незалеж-
ними, здатними протистояти спробам суспільства 
змусити думати та діяти певним чином, більш 
самостійними вони є, і навпаки. Соціальна іден-
тичність корелює з афективним компонентом ПБ. 
Чим вище рівень соціальної ідентичності студен-
тів, тим позитивніше ставлення до себе, більше 
задоволення собою, тим краще вони знають та 
приймають свої як позитивні, так і негативні яко-
сті, і навпаки. Також виявлені взаємозв’язки ПБ із 
чинниками інтегрованої поведінки.

Наявний значущий взаємозв’язок ПБ із загаль-
ною консолідованістю особистісної ідентичності, 
отже, чим стабільнішим є «Я-образ» студентів, 
як у часі, так і в різних сферах діяльності, тим 
вищий рівень їхнього ПБ. Сильніший кореляцій-

ний зв’язок виявлений із консолідованістю про-
сторово-діяльнісної ідентичності із ПБ порівняно 
з консолідованістю темпоральної ідентичності. 
Тобто стабільність «Я-образу» у різних сферах 
діяльності дещо сильніше пов’язана із ПБ, ніж ста-
більність «Я» у часовій перспективі. 

Наявний значущий взаємозв’язок ПБ із загаль-
ною консолідованістю особистісної ідентичності, 
отже, чим стабільнішим є «Я-образ» студентів, 
як у часі, так і в різних сферах діяльності, тим 
вищий рівень їхнього ПБ. Сильніший кореляцій-
ний зв’язок виявлений із консолідованістю про-
сторово-діяльнісної ідентичності із ПБ порівняно 
з консолідованістю темпоральної ідентичності. 
Тобто стабільність «Я-образу» у різних сферах 
діяльності дещо сильніше пов’язана з ПБ, ніж ста-
більність «Я» у часовій перспективі. 

Статистично значущі зв’язки має ПБ з усіма 
функціями ідентичності, окрім орієнтовної. 
Найбільший статистично значущий зв’язок уста-
новлений між ПБ студентів та гармонійною й 
цільовою функціями ідентичності. Представлені 
дані вказують на те, що студенти, яким влас-
тива гармонія між цінностями, переконаннями й 
обов’язками, студенти, які є цілеспрямованими, 
усвідомлюють стратегію власної поведінки, само-
мотивовані, мають вищий рівень ПБ. Чим більш 
упорядкованим буде власне «Я», розуміння влас-
ної унікальності та відчуття власної гідності, тим 
більш психологічно благополучними відчувати-
муть себе студенти. І чим більше в студентів 
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Рис. 1. Емпірична модель взаємозв’язку психологічного благополуччя й ідентичності студентів
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консолідованості, останній стосується як консолі-
дованості особистісної ідентичності взагалі, так і 
її складників, як просторово-діяльнісної, так і тем-
поральної ідентичності. Проте зв’язок із консолі-
дованістю просторово-діяльнісної ідентичності 
значно виразніший, ніж зв’язок із консолідовані-
стю темпоральної ідентичності, тобто стабіль-
ність «Я-образу» студентів у різних сферах діяль-
ності більшою мірою пов’язана із ПБ студентів, ніж 
стабільність «Я» у часі. ПБ статистично значущо 
пов’язане також з усіма чинниками інтегрованої 
особистісної ідентичності, проте зв’язок з актив-
ністю значно суттєвіший, ніж зв’язок із чинниками 
валентності та потентності. Чим більше студенти 
задоволені власним енергетичним потенціалом, 
ініціативністю та динамічними характеристиками 
поведінки загалом, тим вище рівень їхнього ПБ, 
і чим вище ступінь задоволеності студентів влас-
ним соціальним статусом та собою, незалежністю 
та впевненістю в собі, чим вище рівень прийняття 
та любові до себе студентів, як у часі, так і в про-
сторі, тим вищий рівень їхнього ПБ. 

Хоча інтегральний показник особистісної іден-
тичності, як зазначалося вище, пов’язаний із ПБ 
студентів, її окремі компоненти значущих зв’язків 
із ПБ не мають.

Виявлено, що всі функції особистісної іден-
тичності, окрім орієнтовної, мають статистично 
значущі взаємозв’язки із ПБ студентів, причому 
найбільший зв’язок ПБ студентів встановлено з 
гармонійною та цільовою. Тобто гармонійність 
між цінностями, переконаннями й обов’язками 
особистості, цілеспрямованість та самомотиво-
ваність сприяє підвищенню рівня ПБ студентів, 
і навпаки. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 
досліджуваної проблеми. Подальше її дослідження 
може здійснюватися в напрямах поглибленого ана-
лізу особливостей взаємозв’язку психологічного 
благополуччя й особистісної, соціальної ідентичнос-
тей на різних етапах онтогенезу, формування психо-
логічного благополуччя особистості з урахуванням 
впливу різноманітних чинників тощо. 
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самоконтролю, вольової регуляції, впевненості в 
собі, тим більше такі студенти є психологічно бла-
гополучними, і навпаки. 

Виявлені значущі зв’язки між компонентами 
особистісної ідентичності та компонентами ПБ: 
«діяльне Я» корелює з усвідомленням значущості 
професійної самоактуалізації; «рефлексивне 
Я» – зі ставленням до себе, з усвідомленням зна-
чущості професійної самоактуалізації, життєвої 
мети, з бажанням досягти успіху в професійній 
діяльності, зі здатністю до саморозвитку.

Установлені статистично значущі зв’язки ПБ 
із такими видами соціальної ідентичності: гро-
мадянською, професійною, етнічною ідентич-
ністю. Тобто позитивність та гармонійність цих 
видів соціальної ідентичності сприяє підвищенню 
рівня ПБ, і навпаки. Виявлений взаємозв’язок між 
ПБ та складністю соціальної ідентичності, тобто 
наявність когнітивної стратегії злиття в студентів, 
яка характеризується виробленням інтегрованої 
моделі, сприяє підвищенню рівня ПБ, і навпаки, 
якщо ж домінує стратегія переважання, що харак-
теризується відсутністю складності соціальної 
ідентичності, то рівень ПБ знижується. 

Висновки. Особистісна й соціальна ідентич-
ність статистично значущо пов’язані із ПБ сту-
дентів, причому соціальна ідентичність має най-
сильніший кореляційний зв’язок з афективним 
компонентом ПБ, а особистісна ідентичність –  
з конативним компонентом ПБ. 

Серед складників соціальної ідентичності 
найсильніший зв’язок ПБ із громадянською та 
етнічною ідентичністю, дещо менший зв’язок ПБ 
із професійною ідентичністю, тоді як сімейна та 
релігійна ідентичність взагалі не пов’язані із ПБ у 
студентів. Отже, чим позитивнішою та гармоній-
ною є громадянська, етнічна та професійна іден-
тичність студентів, тим вище рівень їхнього ПБ.

Дослідження когнітивних стратегій, які вико-
ристовують студенти під час формування соці-
альної ідентичності, показало, що вони пов’язані 
так: найбільш виражений негативний зв’язок ПБ і 
стратегії переважання, що характеризується від-
сутністю складності соціальної ідентичності, що, 
своєю чергою, сприяє зниженню рівня ПБ сту-
дентів. Зафіксований також позитивний зв’язок 
між ПБ і стратегією злиття, у результаті якої сту-
денти формують інтегровану модель, в якій виро-
бляється спільний принцип, де несумісні об’єкти 
перетворюються на сумісні. Складність полягає в 
об’єднанні великої кількості суперечливий ціннос-
тей у структурах важливих груп, що сприяє підви-
щенню рівня ПБ. Стратегії перетинання й подріб-
нення з ПБ не пов’язані. 

Між особистісною ідентичністю та ПБ зафіксо-
вані такі зв’язки.

Найбільш виражений зв’язок із ПБ має такий 
показник особистісної ідентичності, як ступінь її 
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Джаббарова л. В. исследование взаимосвязи психологического благополучия с личностной 
и социальной идентичностью у студентов

В статье рассматривается проблема особенностей взаимосвязи психологического благополу-
чия с личностной и социальной идентичностью студентов. Отмечается важность проблемы пси-
хологического благополучия современной студенческой молодежи. Проведен обзор современных 
научных отечественных и зарубежных исследований по взаимосвязи психологического благополучия 
с различными видами идентичности. В результате анализа проведенного исследования представ-
лена  модель взаимосвязи психологического благополучия с параметрами личностной и социальной 
идентичности. Установлены корреляционные связи психологического благополучия с социальной 
и личностной идентичностью, причем, социальная идентичность имеет статистически значи-
мую связь с аффективным компонентом психологического благополучия, а личностная идентич-
ность – с конативным компонентом психологического благополучия. Среди составляющих социаль-
ной идентичности наибольшая связь психологического благополучия с гражданской и этнической 
идентичностью, несколько меньше связь психологического благополучия с профессиональной иден-
тичностью. Наиболее выраженную связь с психологического благополучия имеет такой показатель 
личностной идентичности, как степень ее консолидации. Выявлено, что все функции личностной 
идентичности, кроме ориентировочной, имеют статистически значимые взаимосвязи с психологи-
ческим благополучием студентов.

 Ключевые слова: психологическое благополучие, личностная идентичность, социальная иден-
тичность, взаимосвязь, студенты.

Dzhabbarova L. V. The study of the relationship of psychological well-being with the personal and 
social identity of students

The article deals with the problem of peculiarities of the relationship between psychological well-being 
and personal and social identity among students. The importance of the problem of psychological well-being 
of modern student youth is noted. An overview of modern scientific domestic and foreign studies on the rela-
tionship between psychological well-being and various types of identity has been conducted. As a result of 
the analysis of the conducted research, a model of the relationship between psychological well-being and the 
parameters of personal and social identity is presented.

Correlation relations of psychological well-being with social and personal identity are established, in addi-
tion, social identity has the strongest correlation with the affective component of the psychological well-being, 
and the personal identity – with the constituent component of the psychological well-being. Among the com-
ponents of social identity is the strongest link between the psychological well-being with the civic and ethnic 
identity, and a slightly smaller link of psychological well-being with professional identity. The most pronounced 
connection with psychological well-being is such an indicator of personal identity as the degree of its consol-
idation. It is revealed that all functions of personal identity, besides the indicative, have statistically significant 
interconnections with students’ psychological well-being.

Key words: psychological well-being, personal identity, social identity, interrelation, students.
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