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Л.М. Співак. Вікова динаміка національної афіліації особистості 
в юності. Статтю присвячено дослідженню вікової динаміки афіліатив-
них прагнень особистості в юнацькому віці. Подано розуміння процесу 
розвитку національної самосвідомості особистості в період юності, пре-
зентовано його структурні компоненти. Охарактеризовано особливості 
ідентифікаційних процесів у юності, що зумовлюють появу певних афі-
ліативних прагнень в особистості цього віку. Визначено сутність наці-
ональної афіліації, націоафіліативних та антинаціоафіліативних праг-
нень.

Презентовано модифіковану методику вивчення національної афі-
ліації. Емпірично констатовано особливості вікової динаміки рівнів на-
ціональної афіліації особистості 17-22 рр. та її чинники. Зафіксовано 
домінування національних афіліативних прагнень у значної частини 
юнаків і юнок, що виявляються на середньому рівні в більшості з них. 
Одержані результати засвідчили, що у мотиваційній сфері юнацтва спі-
віснує спрямованість на націю і спрямованість на особистість, яка зу-
мовлює відповідний вплив на їх прийняття рішень у різних життєвих 
ситуаціях.

Виявлено важливу психологічну закономірність національної афі-
ліації в юнацькому віці. Зокрема встановлено, що в цей період націо-
нальна афіліація і прагнення врівноважити спрямованість на націю та 
особистість вирізняються чітко вираженим коливальним характером.

Установлений чітко виражений коливальний характер вікової ди-
наміки національної афіліації дозволив стверджувати, що юність є пері-
одом її найвищих досягнень.

Ключові слова: національна афіліація, націоафіліативні прагнен-
ня, антинаціоафіліативні прагнення, спрямованість на особистість, 
юність.

Л.Н. Спивак. Возрастная динамика национальной аффилиации 
личности в юности. Статья посвящена исследованию возрастной ди-
намики аффилиативных стремлений личности в юношеском возрасте. 
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Представлено понимание процесса развития национального самосоз-
нания личности в период юности, его структурные компоненты. Дана 
характеристика особенностей идентификационных процессов в юнос-
ти, которые обуславливают появление определённых аффилиативных 
стремлений в личности этого возраста. Определена сущность националь-
ной аффилиации, нациоаффилиативных и антинациоаффилиативных 
стремлений.

Представлена модифицированная методика изучения нацио-
нальной аффилиации. Эмпирически констатированы особенности 
возрастной динамики уровней национальной аффилиации личности 
17-22 гг. и её факторы. Зафиксировано доминирование национальных 
аффилиативных стремлений у значительной части юношей и деву-
шек, которые проявляются на среднем уровне у большинства из них. 
Полученные результаты показали, что в мотивационной сфере юноше-
ства сосуществует направленность на нацию и направленность на лич-
ность, что соответствующим образом влияет на их принятие решений в 
различных жизненных ситуациях.

Выявлено важную психологическую закономерность националь-
ной аффилиации в юношеском возрасте. В частности установлено, что 
в этот период национальная аффилиация и стремление уравновесить 
направленность на нацию и личность отличаются ярко выраженным 
колебательным характером.

Установленный четко выраженный колебательный характер воз-
растной динамики национальной аффилиации позволил утверждать, 
что юность является периодом ее самых высоких достижений.

Ключевые слова: национальная аффилиация, нациоаффилиа-
тивные стремления, антинациоаффилиативные стремления, направ-
ленность на личность, юность.

Постановка проблеми. Інтегрування української нації до 
світового суспільного простору актуалізує проблему національ-
ної ідентичності її громадян. Усвідомлення особистістю власної 
належності до певної нації, що пов’язано з її прагненнями до 
психологічної єдності з представниками цієї нації, є важливим 
засобом забезпечення стабільності та зорієнтованості людини в 
багатонаціональному світовому просторі. Розвиток національної 
ідентичності особистості в юності є одним із основних завдань 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 
Тому дослідження національної афіліації юнацтва є цінним для 
вітчизняної психології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предметом на-
укового вивчення сучасних українських дослідників у сфері ві-
кової психології були такі аспекти проблеми національної само-
свідомості особистості в юності психологічні чинники її генези 
(А.М. Березін, 2002); становлення «Я-образу» особистості 14-
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20 рр. у процесі її національної ідентифікації (О.В. Шевченко, 
2005); розвиток національної самосвідомості студентів засобами 
української літератури (В.Ф. Соколова, 2009). Однак осторонь 
наукового інтересу психологів залишилося питання про такі 
прагнення юнацтва, які стосуються їх національної належності 
та прихильності до своєї нації.

Мета статті полягає у вивченні вікової динаміки національ-
ної афіліації особистості в період юності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Юність є сенси-
тивним і вирішальним періодом розвитку національної само-
свідомості особистості. Розвиток національної самосвідомості 
особистості в цей період ми розуміємо як складний інтегрований 
процес самопізнання та емоційно-ціннісного ставлення особис-
тості до себе як суб’єкта нації, носія її ціннісних ознак. За ре-
зультатами цього пізнання і ставлення юнаки та юнки регулю-
ють свою поведінку в національних взаємодіях. Результатом 
процесу розвитку національної самосвідомості в юності визна-
чено цілісне й інтегроване національне «Я», що містить систему 
усвідомлених уявлень та емоційно-ціннісних ставлень особис-
тості щодо себе як представника конкретної нації, носія її цін-
ностей, згідно з якими вона регулює власні дії та вчинки і реалі-
зує себе в системах міжнаціональних і внутрішньонаціональних 
взаємодій.

До структури національної самосвідомості особистості нале-
жать такі взаємопов’язані компоненти: 1) когнітивний – само-
сприймання, самоаналіз, саморозуміння як рівні національно-
го самопізнання; усвідомлені уявлення особистості про себе як 
представника конкретної нації; 2) емоційно-ціннісний – само-
переживання, самооцінювання, ставлення особистості до себе 
як суб’єкта конкретної нації, національна самооцінка, емоцій-
но-ціннісне самоставлення; 3) регулятивний – саморегуляція у 
просторі національних взаємодій. Національна афіліація є скла-
довою останнього компонента.

Водночас відзначимо, що в юності результатом ідентифіка-
ційних процесів, які пов’язані із суспільними цінностями, стає 
не лише забезпечення нормальної життєдіяльності особистості в 
суспільстві та привласнення низки суспільних норм і правил, а 
й конструювання особистого світогляду, власної життєвої пози-
ції та індивідуальної системи цінностей. Гостра потреба юнацтва 
зберегти свою індивідуальність, власне «Я» та особисто відпо-
відати за себе, власні вчинки призводять до індивідуалізації за-
своєних норм поведінки, цінностей [1]. Спрямованість на групу 
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(зокрема й націю) або на особистість призводить до закріплення 
у системі цінностей особистості періоду юності відповідних мо-
тиваційних тенденцій – національних афіліативних чи анти-на-
ціоафіліативних або ж до їх урівноваженості.

Національна афіліація – це прагнення особистості належати 
до конкретної нації, а точніше прагнення до психологічної єд-
ності з представниками цієї нації. Це прагнення зумовлено по-
требою особистості в соціальному захисті, стабільності, що може 
забезпечити належність до конкретної нації. Натомість націо-
нальна належність є одним із важливих засобів зорієнтованості 
й досягнення людиною соціальних цілей у складному багатона-
ціональному сучасному світі. Рівень націоафіліативних чи ан-
тинаціоафіліативних мотивів віддзеркалює ступінь схильності 
особистості дотримуватися встановлених національних норм і 
правил; ступінь підпорядкованості особистих інтересів націо-
нальним [3].

Об’єктом експериментального дослідження виступила віко-
ва динаміка національних афіліативних, антинаціоафіліатив-
них прагнень і прагнень урівноважити спрямованість на націю 
та особистість в юності.

Задля забезпечення точності та достовірності якісних по-
казників націоафіліативних чи антинаціоафіліативних мотивів 
у юнацтва перед початком констатувального експерименту про-
водилися вступні бесіди з респондентами. У цих бесідах спочат-
ку було наголошено на суто науковому характері дослідження, 
на значущості участі кожного досліджуваного в ньому, а також 
на неухильному дотриманні нами принципу конфіденційності й 
висвітленні його результатів лише в авторських наукових публі-
каціях. У процесі проведення констатувального експерименту 
відзначалося, що не може бути «правильних» чи «помилкових» 
відповідей, адже кожен учасник дослідження може висловити 
власну думку. Підкреслювалося й те, що на обдумування відпо-
відей не потрібно витрачати багато часу. І оскільки усі резуль-
тати дослідження є конфіденційними, то відповіді мають бути 
точними та щирими. Окрім цього, респондентам наголошува-
лося, що обов’язково відповідати на усі запитання почергово. 
Відзначимо, що з керівництвом вищих навчальних закладів, у 
яких проводилося емпіричне дослідження, було укладено усні 
домовленості етичного характеру щодо невикористання їх назв 
із іншою публіцистичною метою, окрім наукового дослідження.

У експериментальному дослідженні взяли участь 1303 рес-
понденти віком від 17 р. до 22 р. з різних регіонів України. За 
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віковим показником до вибірки ввійшли: 263 особи – 17-18 рр., 
261 – 18-19 рр., 259 – 19-20 рр., 262 – 20-21 рр., 258 – 21-22 рр. 
За показником «регіон» експериментальне дослідження прово-
дилося в таких містах: Києві (275 осіб), Луганську (244 респон-
денти), Рівному (257 досліджуваних), Кам’янеці-Подільському 
(276 осіб), Бердянську (251 особа). Відзначимо, що кількість 
респондентів за віковим і регіональним показниками суттєво не 
відрізняється. Зокрема у м. Києві було обстежено 56 осіб віком 
17-18 рр., 51 – 18-19 рр., 56 – 19-20 рр., 56 – 20-21 рр., 56 – 21-
22 рр.; у м. Луганську – 48 респондентів 17-18 рр., 47 – 18-19 рр., 
47 – 19-20 рр., 46 – 20-21 рр., 56 – 21-22 рр.; у м. Рівному – 54 
особи 17-18 рр., 55 – 18-19 рр., 48 – 19-20 рр., 54 – 20-21 рр., 46 
– 21-22 рр.; у м. Кам’янці-Подільському – 56 осіб 17-18 рр., 56 
– 18-19 рр., 58 – 19-20 рр., 56 – 20-21 рр., 50 – 21-22 рр.; у м. Бер-
дянську – 49 осіб 17-18 рр., 52 – 18-19 рр., 50 – 19-20 рр., 50 – 20-
21 рр., 50 – 21-22 рр.

У контексті нашого вивчення важливим показником для до-
сліджуваних із експериментальної вибірки виступила їх націо-
нальність. У зв’язку з цим до вибірки увійшли молоді люди, які, 
згідно з їх паспортними даними, за національністю є українця-
ми. Зауважимо, що їх батьки за національністю також українці.

Із метою вивчення особливостей вікової динаміки націо-
нальної аффіліації особистості періоду юності в дослідженні було 
використано модифікований нами варіант методики Г.У. Солда-
тової та С.В. Рижової «Етнічна афіліація» [3]. Надійність моди-
фікованої методики підтвердилася стійкістю результатів, які 
було отримано після повторних тестувань респондентів. Нато-
мість якісний і кількісний аналіз результатів цієї методики за-
свідчив її валідність. Нижче презентовано опис модифікованої 
методики Г.У. Солдатової та С.В. Рижової «Етнічна аффіліа-
ція». В інструкції до цієї методики респондентам пропонується 
уважно прочитати запропоновані та подані нижче твердження, 
а також висловити свою думку про кожне з них, вибравши кон-
кретний ступінь згоди: «згідний», «незгідний» чи «не знаю». Об-
раний ступінь згоди потрібно було позначити знаком «+» у відпо-
відній клітинці бланку для відповідей.

Методика містила таких 18 тверджень:
1. Потрібно прагнути підтримувати традиції та спосіб життя 

своєї нації.
2. У власних вчинках варто керуватися швидше особисти-

ми інтересами, ніж будь-якими іншими, зокрема й національни-
ми.
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3. Взаєморозуміння в сім’ї абсолютно не залежить від того, 
до якої нації належать члени цієї сім’ї.

4. Кожна людина несе в собі долю провини за помилки, які 
зроблено її нацією.

5. Сучасній людині її національність повинна бути байдужа.
6. У житті необхідно дотримуватися норм і правил, які ви-

роблені в культурі своєї нації.
7. Націям, які сповідують одну і ту ж саму релігію, простіше 

зрозуміти одна одну.
8. У житті необхідно жити власним розумом, без опори на 

норми і правила поведінки, які прийняті в тієї чи іншої нації.
9. Інтереси нації повинні бути важливішими, аніж проблеми 

та інтереси окремої особистості.
10. Взаєморозуміння між націями не залежить від того, яку 

релігію вони сповідують.
11. Якщо в сім’ї з’являється людина іншої національності, 

то це швидше за все ускладнить взаєморозуміння.
12. Людині необхідно почувати себе частиною якої-небудь 

нації.
13. Ніколи не можна сказати, що окрема людина несе в собі 

характерні риси своєї нації.
14. Сучасній людині не обов’язково почувати себе частиною 

якоїсь нації.
15. Людина завжди повинна пам’ятати про власну націо-

нальність.
16. Окрема людина не може відповідати за справи своєї на-

ції.
17. Національні звичаї й традиційний спосіб життя застарі-

ли і не потрібні сучасній людині.
18. За національністю людини завжди можна побачити її на-

цію.
Обробка відповідей досліджуваних здійснювалася за клю-

чем. Так, високу потребу в належності до конкретної нації («на-
ціоаффіліативні тенденції») засвідчувала згода юнаків і юнок із 
твердженнями 1; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 15; 18; низьку потребу в такій 
належності (антинаціоафіліативні тенденції) – з твердженнями 
2; 3; 5; 8; 10; 13; 14; 16; 17. За кожне співпадання з ключем на-
раховувався 1 бал. Щодо превалюючих мотиваційних тенденцій, 
у юнацтва визначався відповідний рівень: 1–3 бали – низький; 
4–6 балів – середній; 7–9 балів – високий.

Респондентам пропонувалося уважно прочитати запропо-
новані та подані нижче твердження. А також висловити свою 
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думку про кожне з них, вибравши конкретний ступінь згоди: 
«згідний», «не згідний» чи «не знаю». Обраний ступінь згоди по-
трібно було позначити знаком «+» у відповідній клітинці бланку 
для відповідей.

Із метою унаочнення узагальнені експериментальні дані 
щодо вікової динаміки переважаючих прагнень юнаків і юнок 
(націоафіліативних, антинаціоафіліативних чи їх урівноваже-
ності) презентовано на рис. 1.

Рис. 1. Гістограма кількісних показників національної 
афіліації особистості в юності (дані у %), n=1303

Умовні позначення: 1 – домінування націоафіліативних тенденцій; 2 – пе-
реважання тенденцій спрямованості на особистість; 3 – урівноваженість тенден-
цій спрямованості на націю та окрему особистість.

Як видно з рис. 1, у більшої частини молоді (від 66,92 % у 
17-18 рр. до 67,05 % у 21-22 рр.) превалюють націоафіліативні 
тенденції. Вони вважають, що сучасній людині потрібно підтри-
мувати національні традиції, спосіб життя своєї нації; дотриму-
ватися націокультурних норм і правил; почувати себе частиною 
нації та завжди пам’ятати про власну національність.
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У значно меншої частини юнацтва (від 23,58 % у 17-18 рр. 
до 19,38 % у 21-22 рр.) переважає спрямованість на особистість. 
На їх думку, у вчинках важливіше керуватися не груповими, а 
особистими інтересами; потрібно «жити власним розумом», без 
огляду на норми і правила нації; натомість низка національних 
звичаїв і традицій є застарілими, а отже, непотрібними сучасній 
людині.

У ще меншої частини юнаків і юнок (від 8,88 % 19-20 рр. до 
13,57 % 21-22 рр.) зафіксовано врівноваженість націоафіліатив-
них і антинаціоафіліативних тенденцій. На їх погляд, важли-
во підтримувати традиції та спосіб життя нації; пам’ятати про 
власну національну належність; у своїй поведінці варто зважати 
на особисті інтереси; окрема людина не може нести відповідаль-
ність за справи усієї нації. Відзначимо, що загальні кількісні по-
казники націоаффіліативних, антинаціоафіліативних тенденцій 
чи їх урівноваженості в усіх вікових діапазонах відрізняються 
несуттєво.

Більш значні відмінності було встановлено за кількісни-
ми показниками рівнів афіліативних тенденцій у юнацтва 
(див. табл. 1).

Таблиця 1
Кількісні показники рівнів національної афіліації 

особистості в юності (дані у %) 
n=1303

Вік і кількість 
респондентів

Показники та рівні

Національна 
афіліація

Спрямованість 
на особистість

Урівноваженість 
спрямованості 
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17-18 рр., n=263 7,6 57,04 2,28 2,28 19,02 2,28 - 2,28 7,22

18-19 рр., n=261 8,43 48,28 5,75 6,51 15,71 2,68 - 9,19 3,45

19-20 рр., n=259 16,99 49,42 3,09 3,09 15,44 3,09 - 6,56 2,32

20-21 рр., n=262 14,5 51,53 1,91 4,58 14,5 1,15 - 9,16 2,67

21-22 рр., n=258 14,34 49,22 3,49 1,55 13,57 4,26 - 10,08 3,49

Із табл. 1 помітно, що від 17 до 22 років майже вдвічі збіль-
шується кількість молоді з високим і одночасно дещо зменшу-
ється з середнім рівнем національної афіліації. Натомість значно 
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зменшується кількість досліджуваних із високим (майже вдвічі) 
і середнім (майже в 1,5 рази) рівнями спрямованості на особис-
тість, а також із низьким рівнем урівноваженості спрямованості 
на націю та особистість (майже вдвічі).

Презентовані вище вікові тенденції у юнацтва, на наш по-
гляд, пов’язані з інтенсифікацією національних ідентифікацій-
них процесів і глибшим усвідомленням особистістю, яка з віком 
набуває більшої зрілості себе як суб’єкта нації, носія її цінностей. 
Водночас установлено, що до 22 років кількість юнаків і юнок із 
середнім рівнем урівноваженості спрямованості на націю та осо-
бистість збільшується майже у п’ять разів. Цю вікову динамічну 
тенденцію можна пояснити зростанням із віком урівноваженості 
між глибшим усвідомленням особистістю себе як суб’єкта нації, 
носія її цінностей та зростаючою самостійністю цієї особистості. 
Наголосимо, що встановлений чітко виражений коливальний 
характер вікової динаміки національної афіліації, за тверджен-
нями О.Ф. Рибалко [2], засвідчує те, що юність є періодом її най-
вищих досягнень.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок з цього напрямку. Отже, емпірично констатовано прева-
лювання національних афіліативних тенденцій у значної части-
ни юнаків і юнок. Водночас привертають увагу одержані резуль-
тати щодо переважання в більшості з них середнього рівня цих 
тенденцій. Такі результати підтвердили, що в мотиваційній сфе-
рі юнацтва співіснує спрямованість на націю і спрямованість на 
особистість, яка зумовлює відповідний вплив на прийняття осо-
бистістю рішень у різних життєвих ситуаціях. Водночас, окрес-
люючи вікову динаміку цієї складової регулятивного компонента 
національної самосвідомості, підкреслимо, що національна афі-
ліація юнацтва і прагнення врівноважити спрямованість на на-
цію та особистість вирізняються чітко вираженим коливальним 
характером. Зазначене одночасно підтверджує високу продук-
тивність становлення цих прагнень у період юності. Важливим 
є вивчення особливостей вікової динаміки націоафіліативних 
прагнень особистості в інші вікові періоди, зокрема у зрілості, що 
стане предметом наших наступних наукових пошуків.
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L.M. Spivak. Age dynamics of the national affiliation of personality 
in youth. This article studies the age dynamics of affiliation aspiration of 
personality in young age. Understanding of the development of persona-
lity’s national self-consciousness in youth and its structural components 
are presented. The features of identification processes in youth are chara-
cterized, causing the appearance of certain affiliation aspiration of person-
ality of this age. The essence of the national affiliation, natioaffiliation and 
anti-natioaffiliation aspiration is determined. 

The modified method of national affiliation study is presented. The 
features of age dynamics of levels of national affiliation of 17-22 years 
personality and its factors are empirically proved. The domination of na-
tional affiliation aspiration of a large part of youth is noticed that is at the 
ave rage level in most of them. The obtained result showed that in the field 
of youth motivation there is the correlation between focus on the nation 
and focus on the personality which determines the appropriate influence on 
their decisions making in different situations.

An important psychological regularity of national affiliation in young 
age is discovered. In particular, it was found that in this period the national 
affiliation and aspiration of the desire to focuses on the nation and focuses 
on the personality are clearly expressed by oscillatory character.

The clearly expressed oscillatory character of age dynamics of national 
affiliation allowed to state that youth is a period of the highest achieve-
ments.

Key words: national affiliation, natioaffiliation aspirations, anti-na-
tioaffiliation aspirations, focus on the personality, youth.
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