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Тема: Особистість та її ідентичність. Самовизначення особистості. 

Мета: Ознайомити учнів про сутність особистості та її багатовимірний характер, про 

власне «Я»; ознайомитися із поняттям «ідентичність» та визначити види ідентичності; 

сформувати усвідомлення того, що кожна людина є унікальною і неповторною; 

ознайомити з поняттями: «самовизначення» та «самореалізація»; розвивати  готовність 

і потребу учнів до самовизначення і самореалізації своєї особистості. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань 

 

Хід уроку 

 

1.1. Соціальна ідентичність. 

 

Якщо будь-кого з нас запитати «Хто ти?», ми, зазвичай, почнемо з того, що віднесемо 

себе до певних формальних або неформальних соціальних груп, указуючи стать, вік, 

національність, професію чи рід занять, і лише потім назвемо свої особисті якості, 

здібності, риси вдачі тощо. Тобто самовизначення людини відбувається насамперед 

через усвідомлення себе і свого місця в суспільсті. 

 

Усвідомлення особою своєї належності до різних соціальних груп, які вона сприймає як 

«свої», стосовно яких вона найбільшою мірою здатна відчути і сказати «МИ» 

(стать, вік, родина, релігія, етнос, фах тощо), називають соціальною ідентичністю 

(від латинського слова identicus – тотожний, однаковий) 

 

Щоб дізнатися, до якої саме соціальної групи ми належимо, з’ясовуємо, які з 

притаманних нам ознак є спільними ознаками, що властиві членам певної соціальної 

групи. Цей процес називається процесом соціальної ідентифікації. 

 

Соціальна ідентифікація – це ототожнення себе з певними ознаками, притаманними 

тим соціальним групам, до яких людина хоче належати або вже належить; це процес 

прийняття групових звичаїв, норм, установок і кожів поведінки. 

 

Отже, соціальна ідентичність особистості формується саме в процесі соціальної 

ідентифікації. Можна сказати, що ідентичність – це результат, а ідентифікація – це 

процес досягнення цього результату. 

 

Однак, тут слід зауважити, що ідентифікація себе з певними суспільними групами 

грунтується не лише на усвідомленні своєї однаковості з членами цих груп, а й  на 

розумінні своєї відмінності від представників інших груп. Тобто ми усвідомлюємо 

себе в певних поняттях, наприклад у поняттях статі або національності, не тільки 

завдяки встановленню подібності до представників деякої статевої чи національної 

спільноти, а й через протиставлення членами іншої статевої або національної групи. 

 

 

 



1.2. Види ідентичностей 

 

Є різні класифікації видів ідентичності, зокрема розрізняють: 

- Я-ідентичність – суб’єктивне відчуття індивідом власної своєрідності (Я – не 

такий (така), як інші) 

- особисту ідентичність – індивідуальні ознаки людини: по-перше, сюди входять 

усі унікальні ознаки цієї людини (наприклад, відбитки пальців, походження, 

група крові, місце народження) і, по-друге, унікальна комбінація фактів і дат 

історії її життя 

- соціальну ідентичність – типізація особистості на основі атрибутів соціальної 

групи, до якої індивід належить 

Найпоширенішим підходом є виокремлення різних видів ідентичності на підставі того, 

до якої соціальної групи належить особистість. За цією ознакою розрізняють такі види 

ідентичностей, як: 

- статева (передбачає усвідомлення себе представником певної статі і 

сприймання приписуваних суспільством моделей поведінки, які повинні засвоїти 

індивіди, щоб їх визнали чоловіком або жінкою); 

- вікова (ототожнення себез певною віковою групою і відповідно сприймання 

цінностей, норм і моделей поведінки, які суспільство приписує представникам 

цієї групи); 

- мовна (визначає сприйняття як своєї не просто літературної мови, а й того її 

різновиду, що притаманний конкретній соціальній групі, з якою ототожнює 

себе той чи інший член суспільста); 

- етнічна; 

- фахова; 

- класова; 

- расова; 

- громадянська тощо. 

 

1.3. Громадянська ідентичність 

 

Одним із найважливіших видів ідентичності особи є громадянська ідентичність, що 

передбачає два пункти: 

1. ототожнення себе із громадянською спільнотою держави незалежно від 

свого етнічного коріння та національного походження; 

2. феномен свідомого та активного громадянства, усвідомлення себе членом 

громадянського суспільства. 

Перший пункт означає, що індивід усвідомлює свою належність до певного політико-

географічного утворення. «Я – громадянин України (а не якоїсь іншої країни, скажімо, 

Португалії, Іспанії, Китаю). Я люблю свою країну, вболіваю за неї, знаю, вивчаю її 

культуру, історію». А що ж нам допомагає усвідомити своє «Я – громадянин 

України»? Засобом забезпечення відчуття належності до певної країни є система 

символів: 

- офіційна державна символіка (згідно з Конституцією України Державний 

Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України) 

- історичні (національні) постаті  

- значущі історичні та сучасні події, які фіксують етапи розвитку суспільства 

Другий пункт визначення громадянської ідентичності стосується специфіки розвитку 

громадянського суспільства і пов’язана зі сприйняттям громадянства не лише як 



формальної характеристики, а й як свідомої та активної життєвої позиції особи, що 

передбачає її участьу різноманітних формах самоорганізації громадян. 

 

1.4. Змінний характер ідентичності 

 

Кожна людина водночас є членом багатьох груп, а тому – носієм багатьох 

ідентичностей. Яка саме ідентичність із цього набору актуалізується, залежить від 

того, яка група в конкретному контексті є для людини найбільш значущою або з якими 

«іншими» вона в цей момент спілкується.  

Наприклад, відносно дорослої особи ви є дитиною, відносно хлопця – дівчиною, а 

відносно американців – європейцями, і відповідно до цього й вибудовуєте свою 

поведіну.  

 

Питання: Чи можна обирати ідентичність? 

 

Свобода вибору у формуванні власної ідентичності є основоположною 

характеристикою дотримання прав людини. Кожна людина має право вибирати, чи 

змінювати на свій розсуд різні спільноти, взаємодіяти з іншими групами, культурами 

тощо. 

 

Більше того, сьогодні індивід маючи змогу вільно змінювати свою ідентичність робить 

це значно частіше ніж у минулому. Це зумовлено, насамперед, швидкозммінністю 

сучасного світу. Усе часіше люди самі для себе визначають, хто вони, до якої 

культури, національності чи релігії вони належать. 

 

Однак, не всі ідентичності можна змінити так просто. Наприклад, можна змінити 

членство у партії чи фанклуб спортивної команди, або змінити місце проживання. Але 

не можна змінити фізичних характеристик індивіда. 

 

2.1. Самовизначення 

 

Самовизначення людини у житті, настає тоді коли вона чітко знає чого вона хоче 

віджиття, та як цього досягнути. Коли ми знаходимо своє місце у цьому світі, 

проходимо весь шлях до самовизначення, і при цьому не переступаємо через інтереси 

інших, поважаємо їх і себе, то ми обов’язково пізнаємо і знайдемо себе. Це 

обов’язково відбувається в кожному житті кожної людини, головне діяти зважено і 

продумано. 

 

Давайте сформулюємо поняття самовизначення 

 

Самовизначення – це процес визначення свого місця у житті, у суспільстві, 

усвідомлення власних інтересів. Результатом самовизначення є усвідомлення себе 

(життєвих планів, цілей, особистісних особливостей, можливостей, здібностей), а 

також суспільних вимог та очікувань і їх зіставлення. 

 

У сучасному світі можливості для самовизначення і самореалізації дуже широкі – 

людина може досягти практично будь-якого статусу в суспільстві. Але на цей процес 

впливають чинники. Подумайте, що це за чинники? Їх 4. 

1. Мотивація (Чого я хочу?) 



2. Самопізнання як усвідомлення особистістю своїх якостей та відповідь на 

питання (Хто я такий (така)? 

3. Самооцінка (Що я можу?) 

4. Вимоги суспільства, суспільні норми життя (Чого від мене вимагають?) 

 

У процесі становлення особистість переживає низку послідовних стадій, кожна з яких 

характеризується специфічною кризою у взаєминх особистості з навколишнім світом, 

коли людина постає перед вибором між двома альтернативними можливостями, одна з 

яких має позитивний напрям, а інша негативний. 

 

Перша стадія -  від народження до одного року. Емоційне спілкування немовляти з 

дорослими є провідною діяльністю на цьому віковому етапі, впливає на розвиток його 

психіки й обумовлює позитивний чи негативний результат розвитку. 

Друга стадія  - від року до трьох. Дитина починає ходити, активно пізнавати 

навколишній світ, випробовувати невідоме. Суспільство і батьки 

привчають її до акуратності, охайності. Формуються почуття сорому, гордості, 

впевненості в собі. 

Третя стадія - вік гри (3–6 років). У дитини формується ініціативність, активність, 

творчість, які закладаються у грі. За її допомогою дитина засвоює взаємини між 

людьми, розвиває волю, пам’ять, мислення тощо. 

Четверта стадія - молодший шкільний вік (6–11 років). Провідною діяльністю на цій 

віковій стадії є навчання. Якщо дитина успішно оволодіває 

знаннями, новими навичками, вона вірить у свої сили, спокійна, упевнена в собі. 

П’ята стадія - підлітковий і юнацький вік (11–20 років). Бурхливе фізіологічне 

зростання, статеве дозрівання, занепокоєність тим, як його (її) 

сприймають інші, потреба знайти своє професійне покликання, здібності, вміння — 

ось питання, які постають перед підлітком. Провідною діяльністю, що найбільше 

впливає на розвиток особистості підлітка, є його (її) спілкування з однолітками. 

Шоста стадія - молодість (від 20 до 25–30 років). Стадія молодості відповідає 

вступу людини в інтенсивне особисте життя і професійну діяльність; відповідає 

періоду становлення, самоствердження людини в любові, кар’єрі, сім’ї, суспільстві. 

Сьома, центральна, стадія - дорослість, зрілість (від 30 до 60 років). У зрілі роки 

виокремлюють два кризові періоди. Криза 33–35 років, коли, досягнувши певного 

соціального та сімейного становища, людина з тривогою починає думати: «Невже це 

все, що може дати мені життя? Невже нема нічого ліпшого?» Потім настає період 

стабілізації - від 35 до 40-43 років, коли людина закріплює все те, чого досягла. Вона 

впевнена у своїй професійній майстерності, своєму авторитеті; нормалізуються 

здоров’я, становище в сім’ї. Криза 45-55 років настає, коли з’являються перші ознаки 

погіршення здоров’я, втрати краси і фізичної форми. Завершальний період зрілості 

триває від 55 до 60-65 років. Саме в цей період люди по-новому відчувають сенс 

життя, приділяють увагу саморозвитку та пізнанню. 

Восьма стадія (після 60-65 років). Людина переосмислює своє життя, усвідомлює 

своє «Я» в духовних роздумах про прожиті роки, прагне використати шанси, надані 

життям. 

 

 

 



Бесіда 

 

1. Чому самовизначення важливе для людини? 

Упродовж життя ми робимо різні вчинки та ухвалюємо рішення. Для того, щоб наші 

вчинки були правильними,  що ми повинні  робити ? 

(дотримуватись   морально - етичних норм) 

2. Як називають людей які  дотримуються моральних норм? (Гідними) 

3. Що означає бути  гідним? 

Пропоную послухати притчу та поміркувати про яку гідність іде мова? 

Уже якось так повелося, 

 Що править балом стали гроші. 

 А Гідність – оком до підлоги, 

 Щоб витирать об неї ноги. 

 З тих пір отак вона й лежала. 

 Волоссям сльози витирала.  

Але дограла ця платівка.  

Піднялась Гідність із долівки 

 І вийшла на Майдан столиці  

– Піднесена, червонолиця. 

 Вимогу склала – поважати!  

Та кат велів кийка узяти 

 Й побить її, немов злодюжку. 

 - Хлясь! Хлясь!  

- полилась кровці юшка 

 Лицем і спиною, й руками…  

Не покорилася. Вулканом  

Увись знялася, забурлила, 

 Свій дух прадавній відродила.  

Та каттак просто не здавався. 

 Сидіть на троні він збирався  

Ще довго, із царем сусіднім 

 Діла творити несусвітні.  

У хід пішли погрози грізні  

Про зашморг і клітки залізні.  

Ловили, у катівню везли.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Формування поняття «гідність» 

- Чому «Революція гідності» має таку назву? 

- Назвіть приклади гідних людей в історії. 

Гідність – це особливе  моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з 

боку суспільства, у якому визнається цінність особистості. 

Висновок: Найважливішим ідентифікатором особистості є гідність та відповідальність 

особистості. Але є ще якість яка форсується в процесі соціалізації особистості. Це – 

СОВІСТЬ. 

Дібрати синоніми до слова  СОВІСТЬ ( сумління, мораль, чесність , та інш.)  

Совість – це усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, 

свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством; моральні принципи, погляди, 

переконання; сумління. 

Головна функція совісті – самоконтроль. 

Совість нагадує людині про моральні обов’язки, про відповідальність перед іншими та 

перед собою. 

Підсумки уроку. 

- Поясніть епіграф уроку: «Щоб стати особистістю ,потрібно знайти себе, зрозуміти 

себе, виховати й навчити себе, визначити своє місце в житті, показати себе світу , 

зайняти в ньому своє місце і чинити гідно». 

- Чому самовизначення важливе для людини? 

- Що таке совість? Гідність? 

- Що таке Самоконтроль? 

Втікала, в ранах було тіло,  

І знову на Майдан летіла.  

А потім був четвер кривавий… 

 У Гідність із рушниць стріляли!!! 

 Хто боронить її узявся,  

У небо ангелом піднявся. 

 І сотня ціла ввись здетіла  

Та Гідність крила не зложила. 

 Розбила ката владні мури  

– Утік в нору, сховавсь, як щурик.  

Нам дім тепер новий зводити, 

 Щоб Гідність гідно поселити! 



- Чому на вашу думку, молоді буває нелегко визначити власний життєвий шлях? 

V. Домашнє завдання 

1.Опрацювати ст. 8-16 підручника Васильків І.Д. Громадянська освіта (інтегрований 

курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

Васильків І. Д., Кравчук В. М., Сливка О. А., Танчин І. З., Тимошенко Ю. В., Хлипавка 

Л. М. – Тернопіль: Астон,  2018. – 256 с. 

3.Написати коротке есе на тему «Громадянська гідність людини – це …». 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати ПІБ, номер 

групи, номер уроку і дату. 

 

mailto:natasha_poltavets@ukr.net

