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Завдяки динамічній кібереволюції глобаль-
ної мережі сучасна людина з кожним днем 
освоює нові території життя у віртуальному 
просторі, який виступає одним із потужних 
агентів соціалізації. За даними дослідження 
компанії “In Mind Factum Group Ukraine”, станом 
на вересень 2019 року 22,96 млн жителів Укра-
їни старші 15 років (71% дорослого населення) 
регулярно користуються Інтернетом, а чисель-
ність інтернет-аудиторії з 2008 року збільши-
лася на 49%. Віртуальний простір дає людини 
безліч унікальних можливостей щодо здійс-
нення своєї мрії, досягнення поставленої мети, 

майже не докладаючи ніяких зусиль, що є одним 
із визначальних факторів залучення все біль-
шої кількості користувачів у Інтернет. Постійне 
зростання кількості користувачів Інтернету 
серед українського населення, більшість яких 
становить молодь, свідчить про необхідність 
проведення досліджень, спрямованих на попе-
редження негативних наслідків впливу вірту-
ального простору на формування особистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Останнім часом усе більше число 
дослідників звертається до вивчення особи-
стості у віртуальному просторі. Основна кіль-
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У статті розглядається актуальна про-
блема формування ідентичності особисто-
сті в умовах сучасного віртуального сере-
довища. Акцентується увага на тому, що 
віртуальний простір дає широкі можливості 
для самовираження особистості, реалізації 
ролей та переживання емоцій, які фрустро-
вані у реальному житті, проте існують 
ризики надмірного занурення у віртуальний 
простір, які можуть негативно впливати 
на формування ідентичності особистості. 
Метою дослідження є вивчення особливос-
тей формування ідентичності студентів 
залежно від ступеня їх занурення у вірту-
альний простір. У дослідженні взяли участь 
75 студентів, які навчаються на кафедри 
психології та педагогіки. На основі теоре-
тичного аналізу психологічної літератури 
встановлено, що віртуальний простір дає 
змогу побудувати ідентичність, яка має 
ідеальний набір якостей і характеристик. 
З’ясовано, що конструювання віртуальної 
ідентичності найчастіше виникає через 
незадоволеність індивіда своєю реаль-
ною ідентичністю або є наслідком кризи 
ідентифікації. Встановлено, що ідеальний 
образ «Я» формується з готового набору 
віртуального матеріалу, тому віртуальна 
ідентичність є вторинною та її структура 
позбавлена унікальності. Крім того, можли-
вість створювати різні Я-образи у вірту-
альному просторі призводить до форму-
вання мінливої, нестабільної ідентичності. 
В ході емпіричного дослідження визначено, 
що студенти, які надмірно занурені у вірту-
альний простір, відрізняються суперечли-
вістю самовідношення, дисгармонічністю 
Я-образу, їхня ідентичність орієнтована 
виключно на індивідуальний рівень, руйну-
ються ідентифікаційні механізми форму-
вання соціальної ідентичності. Зроблено 
висновок, що, оскільки надмірне занурення 
у віртуальне середовище негативно впли-
ває на формування ідентичності, необхідна 
ефективна система заходів, яка сприятиме 
гармонізації особистості, а також форму-

ванню адекватної мотивації до користу-
вання віртуальним простором. 
Kлючові слова: ідентичність, віртуальний 
простір, віртуальна ідентичність, реальна 
ідентичність, Я-образ. 

In the article it was considered the actual prob-
lem of formation of identity of the personality in 
the conditions of the modern virtual environment. 
The virtual space provides the ample opportu-
nities for self-expression of personality, playing 
roles and experiencing emotions that are frus-
trated in the real life. However, there are the risks 
of excessive immersion in the virtual space. Pur-
pose of the study: to explore the features of for-
mation of identity of the students depending on 
the degree of their immersion in the virtual space. 
75 students who is studying at the Psychological 
and Pedagogy Faculty. On the basis of theoretical 
analysis of the psychological literature that the vir-
tual space allows to construct the identity that has 
the ideal qualities. It was found that the construc-
tion of the virtual identity most often occurs by 
reason of the individual’s dissatisfaction with his 
real identity or is the consequence of identity cri-
sis. Was established that so far as the Self-ideal 
is built from the ready-made set of virtual material, 
the virtual identity is secondary. The ability to cre-
ate the different Self-images in the virtual space 
leads to the formation of the unstable identity. 
The empirical research shows that the students 
who are overly immersed in the virtual space are 
distinguished by contradictory of Self-attitude, 
the disharmony of Self-image, their identity is 
reoriented to the individual level, the identification 
mechanisms of formation of social identity are 
destroyed. It is concluded that as the excessive 
immersion in the cyberspace negatively affects 
the formation of identity, it is necessary to have 
the effective system of measures to harmonize 
the personality, expand his ability to establish 
the constructive relationships with others, as 
well as formation of adequate motivation to use 
the cyberspace.
Key words: identity, virtual space, virtual identity, 
real identity, Self-image.
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кість соціально-психологічних досліджень 
орієнтована на аналіз закономірностей інтер-
нет-соціалізації особистості та підтримки 
позитивної соціальної ідентичності (А. Лучин-
кіна), дослідження процесів формування іден-
тичності користувачів комп’ютерних мереж 
(D. Back, Н. Козлова, Т. Lobanova-Shunina); 
процес формування Я-концепції та Я-об-
разу у віртуальному просторі (А. Краснякова, 
Ю. Кузнецова, Д. Погорелов, О. Солдатова); 
особливості інтернет-комунікації (О. Онищук, 
Ю. Половинчак); взаємозв’язок ідентичності 
особистості та поведінки в інтернет-просторі 
(О. Белінська, А. Жичкіна).

Поширення глобальної культури має вели-
кий вплив на розвиток ідентичності та спіль-
нот. Взагалі у психологічних дослідженнях 
більшістю вчених ідентичність особистості 
визначається як динамічна система уявлень 
про саму себе, що складаються в ході самопі-
знання та самоприйняття індивіда і його 
прийняття значущими для нього іншими. 
О. Белінська, А.  Жичкіна виділяють два шляхи 
формування ідентичності у віртуальному про-
сторі: за рахунок перенесення елементів 
ідентичності з реального світу у віртуальний, 
і створення на його базі ідентичності в інтер-
нет-просторі;  через активну позицію суб’єкта 
своєї діяльності в інтернет-просторі [2].

Однак, як визначає Н. Козлова, у віртуаль-
ному просторі стандартні закони ідентифікації 
можуть не спрацьовувати. Це пов’язано з висо-
кою соціальною мобільністю, розмиванням 
у віртуальному просторі рамок уже наявних 
соціальних структур. Тобто віртуальний про-
стір забезпечує повну відсутність соціального 
контролю, небажаного впливу інших, даруючи 
особистості необмежену свободу, бажання 
публічності та самопрезентації, що в реаль-
ному світі не завжди можливо [3, c. 119]. 

T. Lobanova-Shunina, Yu. Shunin стверджу-
ють, що віртуальні інтерактивні простори 
трансформують традиційні уявлення про 
ідентичність, з’являється нова культурна 
«гібридна» ідентичність як взаємозв’язок 
реальної та віртуальної ідентичності. Поси-
лення зв’язку між етнічними культурами різ-
них географічних регіонів може вважатися 
позитивним та бажаним. Проте дезінтегра-
ційні ефекти глобальної культури, які прихо-
дять на зміну соціальних інститутів, таких як 
сім’я, освітні установи та релігії, можна вва-
жати негативними та небажаними [6]. 

Справді, сучасна глобалізація характеризу-
ється трансформацією суспільних інститутів, 
зміною соціального та культурного середо-
вища. Ю. Поливанчик говорить про виникнення 
феномена «глобальна культура», що здатна 
утворювати нові культурні цінності або зміню-
вати наявні і цим самим сприяти зникненню 
національно культурних ідентичностей різ-

них народів. Експансія глобальної культури 
є загрозою руйнації національних ідентичнос-
тей народів, розриву із традиціями і здобутками 
минулого, відмови від історичного досвіду, 
руйнує ідентифікаційні механізми формування 
національної ідентичності людини [10, с. 34]. 

На думку  А. Краснякової, процес самоі-
дентифікування кіберпокоління відбувається 
синхронно в реальному соціокультурному 
просторі і віртуальному мультикультурному 
середовищі. При цьому у віртуальному інтер-
нет-просторі формування образу «Я» може 
здійснюватися різними шляхами, а саме: 
копіюванням реальної ідентичності, зокрема 
національної та громадянської;  утворенням 
віртуального образу, відмінного від реаль-
ної ідентичності;  поєднанням елементів вір-
туальної і реальної ідентичності в гібридній 
моделі. Автор зауважує, що можливість ство-
рювати різні «Я» образи у віртуальному інтер-
нет-просторі призводить до формування 
мінливої, гнучкої, динамічної і нестабільної 
ідентичності [4, с. 179].

О. Солдатова, Д. Погорелова вважають, 
що реальна ідентичність більш автентична, 
а віртуальна часто пов’язана з психологіч-
ними масками. Чим вище бажання «здаватися 
іншою особою», «бути кимось», тим сильніше 
трансформована віртуальна ідентичність. 
Спотворення деяких фактів про себе носить 
свідомий характер з метою створення ідеаль-
ного образу «Я». Віртуальна реальність дає 
змогу конструювати нову ідентичність, яка 
має ідеальний набір якостей і характеристик. 
Проте, оскільки ідеальний образ «Я» форму-
ється з готового набору віртуального мате-
ріалу, віртуальна ідентичність є вторинною, її 
структура позбавлена унікальності. Крім того, 
як зауважують автори, особистість у віртуаль-
ному просторі завжди більш пасивна, проте 
віртуальна ідентичність, на відміну від реаль-
ної, більш мінлива [11, с. 114].

Проте D. Back, J.M. Stopfer заперечують 
побудову альтернативної ідентичності і вважа-
ють, що здорова особистість прагне до автен-
тичності та самоактуалізації як у реальному 
житті, так і у віртуальному просторі. Привабливі 
своєю доступністю електронні інструменти 
самопрезентації дають змогу користувачам 
легко конструювати символи, що відобража-
ють реальну ідентичність їх особистості. Вір-
туальне середовище розцінюється авторами 
не як простір для побудови віртуальної іден-
тичності, а як засіб створення віртуальної обо-
лонки реальної ідентичності [1, с. 373].

Аналогічну думку висловлює А. Лучинкіна, 
яка вважає, що в інтернет-середовищі людина 
не набуває додаткову соціальну роль, не здійс-
нює надбудову на власне «Я», вона лише звіль-
нюється від обмежень соціальних очікувань, 
фруструючих факторів, негативних соціальних 
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стереотипів, отримує свободу дій і слова, реа-
лізує себе тими шляхами, які не підвладні їй 
у реальному житті. Це змінює поведінку, але не 
саму суть людини. Тому в процесі інтернет-со-
ціалізації може бути сформована як просоці-
альна, так і соціальна або антисоціальна вірту-
альні ідентичності [7, с. 239].

Таким чином, серед учених усе більшої 
популярності набуває ідея про те, що корис-
тувачі мережі конструюють не саму ідентич-
ність, а свого роду «віртуальну оболонку» 
для неї. При цьому віртуальний простір пере-
творюється на платформу для реалізації тих 
якостей індивіда, програвання тих ролей 
і переживання тих емоцій, які фрустровані 
в реальному житті. 

Метою дослідження є вивчення особли-
востей формування ідентичності студентів 
залежно від ступеня їх занурення у віртуаль-
ний простір. 

Для досягнення поставленої мети були 
застосовані теоретичні (аналіз психологіч-
ної літератури) та емпіричні методи (пілотне 
дослідження). У процесі емпіричного дослі-
дження застосовувалися такі методики: 
анкета інтернет-залежності А. Жичкіної, опи-
тувальник самоставлення В. Столина- С. Пан-
телєєва, методика дослідження самооцінки 
особистості С. Будассі, методика діагностики 
змістових характеристик ідентичності особи-
стості «Хто Я?» М. Куна, багатофункціональний 
φ-критерій Фішера. Дослідження здійснюва-
лось на базі кафедри психології та педагогіки 
Таврійського національного університету імені 
І.В. Вернадського. Вибірку становили сту-
денти 2–3 курсів навчання загальною кількістю 
75 осіб. Вибірка репрезентативна.

На першому етапі дослідження за допо-
могою методики А. Жичкіної була визначена 
група студентів (28 осіб), які надмірно занурені 
у віртуальний простір, втрачають суб’єктивний 
контроль за часом перебування у віртуаль-
ному просторі. Друга група студентів (47 осіб) 
користується Інтернет, але контролює свій час 
перебування у віртуальному просторі, вони 
віддають перевагу реальному спілкуванню. 

Вивчення інтегральних показників само-
ставлення студентів (методика В. Столи-
на–С. Пантелєєва) показало, що в 1-ій групі 
студентів відзначений високий рівень закри-
тості (71%), що вказує на захисну поведінку. 
Ці студенти уникають відкритих відносин навіть 
із самим собою; причиною може бути або 
недостатність навичок рефлексії, або усвідом-
лене небажання розкривати себе, визнавати 
існування особистих проблем. Також у біль-
шості студентів 1-ої групи (67%) відзнача-
ється низький рівень самокерівництва, тобто 
ослаблені механізми саморегуляції. У них 
недостатній рівень вольового контролю для 
подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод на 
шляху до досягнення мети. Основним джере-
лом власних невдач ці студенти вважають зов-
нішні обставини, а причини, які залежать від 
них, вони заперечують або витісняють у під-
свідомість. При цьому переживання власного 
«Я» супроводжуються внутрішнім напружен-
ням. Високі значення за шкалою «Самопри-
хильність» в 1-ій групі студентів (61%) відо-
бражають ригідність «Я»-концепції, прагнення 
зберегти в незмінному вигляді свої якості. Від-
чуття самодостатності, можливість досягнення 
ідеального образу Я у віртуальній реально-
сті заважає саморозвитку в реальному житті.

Таблиця 1
Результати математико-статистичного аналізу відмінностей проявів  

самоставлення студентів

Інтегральні характеристики самос-
тавлення

1st group of students (n =28)
2nd group of students (n=47)

Закритість φ
экс.= 

2,41** ≥ φ
0,01

Самовпевненість φ
0,05 

≤φ
экс.= 

1,8*≤ φ
0,01

Самокерівництво  φ
экс.= 

5,18** ≥ φ
0,01

Відображене самоставлення φ
экс.= 

0,36≤ φ
0,05

Самоцінність φ
0,05 

≤ φ
экс.= 

2,21*≤ φ
0,01

Самоприйняття φ
экс.= 

0,64≤ φ
0,05

Самовпевненість φ
экс.= 

4,79** ≥ φ
0,01

Внутрішня конфліктність м
экс.= 

0,58≤φ
0,05

Самозвинувачення φ
exp 

.=1.52 ≤ φ
0.05

=1.64

Таблиця 2
Характеристики Я-образу (за методикою М. Куна)

Характеристики образу Я 1-а група студентів (n =28) 2-а група студентів (n=47)
Індивідуальне Я 21,5% 36%
Особистісне Я 71,5 % 38%
Соціальне Я 7% 26%
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Проте при цьому в 1-ій групі студентів, які 
надмірно занурені у віртуальний простір, отри-
мані низькі значення за шкалою «Самовпевне-
ність» (57%), за шкалою «Самоцінність» (53%) 
та за шкалою «Відображене самоставлення» 
(64%), що може буди показником невпевне-
ності у власних можливостях, сумнівом у своїх 
здібностях, недооцінки власного «Я», суб’єк-
тивне відчуття негативного ставлення до себе 
з боку оточуючих. Відмінності прояву таких 
показників у 1-ій та 2-ій групах студентів за 
φ-критерієм Фішера є статистично значущими 
(див. таблицю 1).

Результати дослідження самооцінки 
та співвідношення Я-реального та Я-ідеаль-
ного за методикою С. Будассі, показали, що 
у більшості студентів (64%) 1-ої групи наявний 
негативний кореляційний зв’язок між Я-іде-
альним і Я-реальним, що характеризує невід-
повідність представлення людини про те, якою 
вона хоче бути, і тим, яка вона є в дійсності. 
Невідповідність Я-реального і Я-ідеального 
можна інтерпретувати як низьку самооцінку. 
У 2-ій групі студентів позитивний кореляцій-
ний зв’язок між Я-ідеальним і Я-реальним, що 
є показником адекватної самооцінки. Відмін-
ності за такими показниками за φ-критерієм 
є статистично значущими (φ

экс.= 
6,86** ≥ φ

0,01
).

Результати дослідження змістових харак-
теристик ідентичності особистості за методи-
кою «Хто Я?» М. Куна подано в таблиці 2. 

Аналіз отриманих результатів показує, що 
у студентів 1-ої групи в образі «Я» переважають 
характеристики особистісного Я, при цьому 
спостерігається низький рівень соціального Я, 
тобто недостатня сформованість соціальної 
ідентичності. Можливо, невміння встановлю-
вати комунікативні зв’язки у реальному світі 
виявляється в недостатності соціальних ролей 
в образі «Я». Друга група студентів відрізня-
ється гармонійністю образу «Я», тобто у цих 
студентів φрівномірно виражені індивідуальне 
Я, особистісне Я та соціальне Я. Ці студенти 
активно залучені в систему соціальної взаємо-
дії, виконуючи різні соціальні ролі, що вказує на 
сформованість їх соціальної ідентичності, на 
відміну від студентів, які більшою мірою занурені 
у віртуальний світ. Такі відмінності достовірні 
на 5% рівні значимості (φ

0,05 
≤φ

экс.= 
1,86*≤ φ

0,01
). 

Отже, отримані у ході дослідження резуль-
тати показали, що для студентів, які над-
мірно занурені у віртуальний простір, харак-
терна суперечливість  самоставлення, тобто, 
з одного боку, вони сприймають себе як інди-
відуальність і високо оцінюють свій внутріш-
ній світ, власну неповторність, але при цьому 
схильні до очікування негативного ставлення 
до себе з боку оточуючих. Замкнутість цих 
студентів, високий рівень самоприхильності, 
бажання зберегти в незмінному вигляді свої 
якості говорить про ригідність образу «Я», 

що в поєднанні із заниженою самооцінкою, 
невпевненістю і сумнівами щодо власних зді-
бностей може бути джерелом внутрішньоосо-
бистісних конфліктів. 

Підвищена чутливість до критики робить 
людину вразливою, схильною не довіряти 
власній індивідуальності, своїм рішенням, 
вона сумнівається в здатності долати пере-
шкоди, досягати намічених цілей. Як пока-
зали результати нашого попереднього дослі-
дження, у інтернет-залежних юнаків низький 
рівень саморегуляції, вони вважають зовнішні 
обставини основним джерелом того, що від-
бувається з ними. Можливо, тому вони уни-
кають реальних контактів з людьми, йдуть від 
власних проблем, знімають внутрішню напру-
женість, глибоко занурюючись у віртуальний 
простір [8, с. 454]. 

Ю. Кузнєцова, Н. Чудова  акцентують увагу 
на тому, що інтернет-технології не просто 
дають нові можливості для комунікації, а поро-
джують особливий культурний простір, який 
опосередковує процес формування особи-
стості з деформованою Я-концепцією, з низь-
кою когнітивною диференційованістю образу 
«Я» [5, с. 76]. 

Такі висновки узгоджуються з результатами 
нашого дослідження, які вказують на слаб-
кий зв’язок між «Я»-ідеальним і «Я»-реаль-
ним у інтернет-залежних студентів. Ідентич-
ність цих студентів орієнтована виключно на 
індивідуальний рівень, у структурі образу «Я» 
переважають особистісні якості, при цьому не 
досить ідентифіковані соціальні ролі, що свід-
чить про дисгармонійність образу «Я». Вони 
не бачать себе у реальних соціальних ролях, 
що виявляється у невмінні встановлювати 
міжособистісні відносини і загалом ускладнює 
формування соціальної ідентичності. 

Проте результати дослідження Н. Козлової 
показують, що особи з високою віртуальною 
ідентичністю відрізняються конструктивним, 
функціональним користуванням Інтерне-
том, тому вплив віртуального простору зага-
лом не можна назвати негативним. Але при 
цьому віртуальна ідентичність спотворює 
реальну, переорієнтуючи її виключно на інди-
відуальний рівень, тоді як соціальний рівень 
ідентичності зникає [3, с. 120].

Як відзначає О. Онищук, анонімність дає 
нові можливості для самопрезентації людини, 
підсилює тенденції «усередненого іншого», 
відображаючи прагнення бути зрозумілим із 
загальною для всіх точки зору. В цьому про-
цесі можна окреслити і позитивні, і негативні 
моменти. З одного боку, це розширені мож-
ливості ідентифікації, а з іншого – відсутність 
чітких соціальних норм дає підставу форму-
вання позасоціальної особистості. Однією 
з характерних особливостей соціокультурної 
трансформації є підвищення адаптативності 



ГАБІТУС

198 Випуск 14. 2020

людини, яка основана на динамічності Інтер-
нету, відповідно, відбувається відчуження 
соціальних традиційних норм на користь інди-
відуально побудованих смислів [9, с. 37].

Проте, на нашу думку, ступінь позитивного 
чи негативного впливу віртуального середо-
вища на особистість залежить значною мірою 
від засвоєних суб’єктом у реальному суспіль-
стві соціальних норм і цінностей, від рівня 
культури людини і, зокрема, від наявності у неї 
вмінь ідентифікувати способи маніпулювання 
собою та здатності протистояти різного роду 
маніпуляціям. Саме індивідуальні властивості 
особистості є критерієм критичного засво-
єння інтернет-культури та умовою форму-
вання просоціальної віртуальної ідентичності. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Вплив віртуального простору на формування 
ідентичності особистості залежить від цілей 
діяльності та часу перебування в Інтернеті. 
З одного боку, віртуальна комунікація дає дос-
від аналізу власних успіхів і невдач у взаємо-
дії, можливість апробувати на собі різні ролі, 
самоідентифікації зі своїм ідеалом, тобто роз-
ширює перспективи самопізнання та самороз-
витку. З іншого боку, можливість створювати 
різні образи «Я» у віртуальному просторі при-
зводить до формування мінливої, нестабільної 
ідентичності, при цьому віртуальна ідентичність 
може спотворювати реальну ідентичність. За 
результатами емпіричного дослідження визна-
чено, що надмірне занурення у віртуальне сере-
довище негативно впливає на формування іден-
тичності, тому необхідна ефективна система 
заходів, що сприятиме гармонізації особисто-
сті, а також формуванню адекватної мотива-
ції до користування віртуальним простором. 
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