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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми  дослідження.  У  2015  році  Резолюцією  Генеральної

Асамблеї ООН було затверджено Цілі сталого розвитку світу до 2030 року. Основою
для їх  досягнення  є  гармонійний  розвиток  економіки,  екології  й  соціуму.  Аналіз
літератури  з  даної  проблематики  показав,  що  існує  багато  досліджень  цих
структурних підсистем, але мало робіт присвячено сталому розвитку людини. 

Однак, оскільки ми живемо в демократичному суспільстві, то сталий розвиток
світу безпосередньо залежить від сталого розвитку кожної людини. Буття людини у
світі  розкривається  через  постійну  взаємодію  й  протистояння  індивідуального  й
соціального,  тому  значущим є  визначення  людиною меж власної  самості  й  зони
відповідальності  для забезпечення власного сталого розвитку. Так,  стає важливим
дослідження сталого розвитку людини в контексті  процесів її ідентифікації.  Адже
саме прагнення людини, як члена суспільства, до сталого розвитку себе і світу зможе
забезпечити  принципову  зміну  відносин  у  суспільстві.  Проте,  сталий  розвиток  і
людини,  і  суспільства  можливий  лише  за  умови  набуття  людиною  стійкості
самоідентичності  –  здатності  бути  собою  протягом  життя.  Це  й  зумовлює  як
актуальність нашого дослідження, так і його проблемний зріз. 

В  сучасному  світі  криза  ідентичності  людини  частково  вирішена  шляхом
глобалізації  й відповідної  масової  культури.  Людина  може  обрати  будь-яку
ідентичність  з  наявних на  ринку  і  купувати  її  частинами чи повністю,  слідуючи
нескладним правилам вживання в неї. Однак, це породжує іншу кризу. По-перше,
відбуваються  глобальні  зміни у політиці  ідентичності  багатьох країн,  що веде до
невпевненості  особистості  у  середовищі  власного  існування,  позбавляє  певної
підтримки  та потребує змін власної ідентичності. По-друге, ідентичності масового
вжитку переважно вимагають від  людини кар’єризму,  орієнтованості  на побудову
себе як бренду. Мета ініціаторів цих ідентичностей спрямована не на неповторне
щастя людини, її  творчу самореалізацію і  вільну самоідентичність,  а формування
іміджу успішної, багатої людини-споживача. 

Описана  вище  підміна  цінностей  породжує  суперечність  ідентичності  й
самоідентичності,  а  також  провокує  глибинні  внутрішні  конфлікти  особистості.
Разом ці фактори ведуть до формування розмитої ідентичності більшості громадян,
націлених  на  виживання  в  умовах  середовища,  які  швидко  змінюються,  і  на
балансування особистості між «бути щасливою» чи «бути визнаною та успішною».
Це  викликає  наростання  психологічної  напруги  в  суспільстві,  нестачу  реальних
креативних  лідерів,  зростання  кількості  самогубств,  відсутність  стабільного
розвитку. А. Маслоу,  досліджуючи мотивацію людини, зауважив, що існує зв’язок
потреби  людини  у  самопізнанні  з  її  потребою  у  безпеці.  Оскільки  в  сучасному
суспільстві  остання  потреба  не  задовольняється  належним  чином,  людині  важко
досягти глибин самопізнання й саморозвитку через постійну тривогу, що викликає
напругу у суспільстві. Це також зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Потрібно  осмислити природу  конструктивної  стійкості  самоідентичності,  а  на
основі  цього  осмислення  –  розробити  й  популяризувати  способи  її  досягнення.
Інакше кажучи, наше дослідження викликане тим, що сучасна людина має потребу
сформувати міцне почуття безпеки всередині  себе,  пізнати себе  у вимірі  творчих
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можливостей  й  створити  відповідну  самоідентичність,  а  також  забезпечити  на  її
основі самореалізацію задля сталого розвитку себе і суспільства.

Ступінь  розробки  проблеми.  У  Піфагора,  Сократа,  Платона,  Арістотеля,
Сенеки, Плотіна ми знаходимо роздуми не лише про пізнання себе, але й тяжіння їх
думок  до  певної  стійкості.  Майже  кожен  зі  згаданих  філософів  закликав  до
мистецтва  мислення,  яке  сприяє  пізнанню себе  і  набуттю душевної  цілісності  та
духовної  стійкості.  В Середньовіччі  К. Олександрійський,  А. Аврелій,  Г. Палама,
П. Абеляр,  М. Екхарт  та  інші  мислителі  значно  більше  цікавилися  способами
самовдосконалення  людини,  задля  реалізації  яких  потрібна  була  стійкість.  Таку
стійкість часто пов’язували з вірою. 

М.Кузанський,  Е.Роттердамський,  М.Монтень  відроджували  гуманізм  і  вчили
людину шукати істину в собі. Дж.Локк і Д.Юм розробляли питання самототожності
людини. 

І.  Кант,  Г.В.Ф.Гегель,  Ф.В.Й.Шеллінг,  С.К’єркегор,  Е. Гуссерль  переймалися
питаннями  складових  елементів  свідомості  й  життєвого  світу  людини.  Ф. Ніцше
вважав, що справжня самоідентичність людини можлива лише через реалізацію волі
до влади. М. Бердяєв, М.Шелер, М.Бубер, К. Ясперс, по суті, пов’язували стійкість
самоідентичності з духовним розвитком людини. В. Франкл, Ж.-П. Сартр, М.Понті,
М.Фуко,  Ж.Бодрійяр,  І. Ялом,  П. Бергер,  Т. Лукман  закликали  бути  собою,
протистояти  спробам  нав’язування  ідентичності  у  авторитарних  суспільних
практиках.

Серед  сучасних  закордонних  мислителів  слід  відзначити  Е. Аппіа,  І. Кона,
Ч. Тейлора, Г.Тульчинського, Ф.Фукуяму, які досліджували проблеми ідентичності й
самоідентичності.  Українські  дослідники  Є. Бистрицький,  А. Богачов,  Т. Воропай,
В.Калуга,  М. Козловець,  В. Лях,  Л. Мазур  та  ін.  зробили  вагомий  внесок  в
теоретичну  розробку  проблем  політики  культурної  ідентичності  і  розвитку
самоідентичності.

Осмисленню філософсько-антропологічних аспектів самоідентичності сприяють
розробки  В. Табачковського  щодо  полісутнісної  природи  людини.  У  контексті
дослідження  екзистенціальних  вимірів  стійкості  самоідентичності  евристично
значущою  виявилася  концепція  буденного,  граничного  й  метаграничного  буття
людини,  запропонована Н. Хамітовим; у цьому смисловому річищі розгортаються
дослідження  українських  та  закордонних  філософів  Л. Гармаш,  С. Крилової,
С. Киселиці, С. Мінєвої, М. Препотенської, Д. Свириденка, Л. Сулєйманової та ін.

Важливі теоретичні засади осягнення самоідентичності особистості у контексті
доби глобалізації  в її  соціокультурних й освітніх вимірах внесли: В. Андрущенко,
А. Арістова,  В.  Бова,  В. Вашкевич,  О. Гаєвська,  Е. Герасимова,  Б. Дем`яненко,
Т. Жижко,  Н. Кочубей,  О.  Кравченко,  С. Куцепал,  Л. Левченко,  Я. Любивий,
Т. Лютий, Ю. Малинка, Л. Панченко, О. Полисаєв, Н. Радіонова, С. Рик, М.Стадник,
М. Степико, Л. Сторіжко, Л. Харченко, Л. Шашкова, Н. Юхименко та ін.

Втім, питання формування конструктивної самоідентичності та її стійкості ще не
розглядалося комплексно, що зумовлює необхідність нашої роботи. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дослідження
здійснено в межах науково-дослідної роботи кафедри культурології та філософської
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антропології  Факультету  філософії  та  суспільствознавства  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова  й  безпосередньо  пов’язане  з
темою  «Актуальні  проблеми  філософської  антропології»,  науковий  напрям
«Дослідження  проблем  гуманітарних  наук»,  що  входять  до  тематичного  плану
науково-дослідних  робіт  Національного  педагогічного  університету  імені
М. Драгоманова,  який  був  затверджений  Вченою  радою  університету  28 грудня
2006 року, протокол № 5. А також дослідження здійснено в межах науково-дослідної
роботи  кафедри  соціальної  філософії,  філософії  освіти  та  освітньої  політики
Національного  педагогічного  університету  імені  М. Драгоманова  й  безпосередньо
пов’язано з темою «Філософська парадигма глобальних трансформацій суспільства і
освіти:  теоретичні  та  прикладні  аспекти»,  що  входить  до  тематичного  плану
науково-дослідних  робіт  Національного  педагогічного  університету  імені
М. Драгоманова, затвердженого вченою радою університету 13 жовтня 2017 року. 

Тема  дисертації  «Стійкість  самоідентичності  в  соціальному  бутті  людини»
затверджена  вченою  радою  Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова  30  березня  2017  року,  спеціальність  09.00.03  –  соціальна
філософія та філософія історії. 

Метою  дослідження  є  аналіз  розвитку конструктивної  стійкості
самоідентичності людини. 

Досягнення  поставленої  мети  потребує  вирішення  наступних  дослідницьких
завдань: 

проаналізувати  осмислення  феномену  стійкості  самоідентичності  в  історії
філософії;

виявити проблемність становлення конструктивної стійкості самоідентичності у
соціальному  бутті  людини  й  визначити  основні  поняття,  пов’язані  з  темою
дослідження;

обрати й обґрунтувати методологію дослідження;
з’ясувати, з чого починається формування стійкості самоідентичності, виявити

способи  самоідентифікації  людини  й  вивчити,  яке  місце  займає  «нелюдське»  у
становленні стійкості самоідентичності людини;

дослідити роль процесу набуття цілісності  людини у становленні  її  стійкості
самоідентичності;

розглянути проблеми, пов’язані з пошуком смислу життя і їх місце у набутті
стійкості самоідентичності; 

проаналізувати,  яку  роль  відіграє  тілесність  людини  у  процесі  досягнення
самоідентичності та її стійкості;

з’ясувати  місце  мотивації  людини  у  розвитку  конструктивної  стійкості
самоідентичності,  а також зробити розвідку впливу взаємодії у соціумі на набуття
стійкості самоідентичності людини й дослідити роль сексуальності в цьому процесі;

проаналізувати  способи  мислення,  які  можуть  сприяти  розвитку  стійкості
самоідентичності;

виявити  соціокультурні  практики  різних  цивілізацій,  які  можуть  сприяти
розвитку стійкості самоідентичності; 
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проаналізувати умови для розвитку конструктивної стійкості самоідентичності
в Україні й зробити футурологічний прогноз на майбутнє. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є буття людини у суспільстві у контексті
процесів самоідентифікації. 

Предметом  дослідження  є  стійкість  самоідентичності  у  соціальному  бутті
людини.

Теоретико-методологічна  основа  дослідження.  Для  досягнення  мети  та
вирішення поставлених завдань у дисертаційній роботі передусім було застосовано
компаративістський і герменевтичний підходи. Також ми звернулися до соціального
конструктивізму, який, зокрема, розробляли П. Бергер, Т. Лукман і дослідили процес
формування стійкості самоідентичності, вивчаючи пізнання людиною хто вона, яка
вона і для чого живе, а також формування культури взаємодії із собою і у соціумі. 

Обираючи  шлях  цілісного  дослідження  людини,  ми  наслідували  погляди
К. Ушинського,  який  вважав,  що  воля  людини  «є  могутнім  важелем,  який  може
змінити  не  тільки  душу,  але  й  тіло  з  його  впливом  на  душу»,  прагнучи  до
гармонійного розвитку людини на рівні духу, душі й тіла. Розвиваючи такий підхід,
ми  розглядали  розвиток  конструктивної  стійкості  самоідентичності  на  цих  трьох
рівнях.

Вивчаючи  процес  набуття  самоідентичності,  ми  звернулися  до  джерел
самоідентифікації,  розроблених Г. Тульчинським – техноморфізму, зооморфізму та
теоморфізму.

Досліджуючи  роль  смислу  життя  у  формуванні  стійкості  самоідентичності
особистості,  ми  опиралися  на  доробок  Е. Фромма,  В. Франкла,  М. Бердяєва.
Шукаючи способи урівноваження особистості, було значущим використання ідей М.
Шелера і М. Бердяєва стосовно духу людини.

Для  виявлення  джерел  мотивації  розвитку  стійкості  самоідентичності,  ми
звернулися  до  надбань  А.Маслоу.  Також,  плідним  було  звернення  до  теорії
сексуальності  З. Фрейда і  результатів  дослідження сексуальності  В. Калуги.  Мало
евристичну  цінність  поєднання  підходів  М. Гайдеггера,  М. Мамардашвілі,
Н. Хамітова,  Г.  Щедровицького  для  з’ясування  способу  мислення,  що  сприяє
розвитку стійкості самоідентичності.

Евристично  значущим  для  розв’язання  проблем,  пов’язаних  із  прагненням
людини до абсолютного знання, виявилося звернення до концепту «метасвідомість»
М. Мамардашвілі й О.П’ятигорського. Аналізуючи роль тілесності, ми використали
ідеї І. Биховської щодо природного, соціального й культурного вимірів тіла. 

Досліджуючи культурні практики, які можуть допомогти набути конструктивної
стійкості  самоідентичності,  ми  використали  поділ  світу  на  цивілізації,
запропонований  українськими  вченими  у  праці  «Цивілізаційний  вибір  України:
парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь, 2016» під керівництвом
академіка С. Пирожкова. 

Вивчаючи  східну  цивілізацію,  ми  значною  мірою  спиралися  на  дослідження
Є. Торчинова.  Для  прогнозування  розвитку  конструктивної  стійкості
самоідентичності  українців  значущим  виявилися  погляди  Е. Аппіа  й  Ф. Фукуями
щодо політики ідентичності у сучасному світі.
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Для чіткого визначення конструктивної стійкості самоідентичності було плідним
використання методології  метаантропології  Н. Хамітова, що дозволило усвідомити
специфіку стійкості  самоідентичності  у буденному, граничному й метаграничному
вимірах  соціального  буття  людини.  При  дослідженні  способу  осягнення  й
актуалізації  цілісності  особистості  евристично значущим виявилося звернення  до
понять «Архетип Аніми» і «Архетип Анімуса» психоаналізу К. Юнга,  а також до
ключових  концептів  андрогін-аналізу  Н. Хамітова  та  С. Крилової  «особистісна
андрогінність» і «комунікативна андрогінність». 

Наукова  новизна  одержаних  результатів  насамперед  полягає  в  осмисленні
шляху  набуття  конструктивної  стійкості  самоідентичності  людини  у  суспільстві.
Суть цього шляху полягає у проясненні відповідей на екзистенціальні запитання й
розвиток культури особистості на рівні тіла, душі та духу, що означає принципову
зміну  відносин  у  суспільстві.  Під  конструктивною  стійкістю  самоідентичності
розуміється здатність людини до такого її буття у суспільстві, яке не шкодить ані їй,
ані  Іншому,  тоді  як  деструктивна  стійкість  самоідентичності  є  таке  її  соціальне
буття, що принижує гідність і свободу Іншого. 

Новизна дослідження конкретизується у наступних положеннях, які виносяться
на захист:

Вперше: 
 досліджено підходи в соціокультурних просторах Заходу й Сходу до становлення
стійкості  самоідентичності  людини та з’ясовано, що в основі західного підходу –
постановка екзистенціальних запитань і  пошук відповідей, тоді  як східний підхід
полягає в цілісному розвитку тілесності й духовності;
 доведено, що у соціокультурному просторі Заходу формування самоідентичності
відбувається через екзистенціальні запитання «Хто я?», «Який / Яка я?» й «Для чого
я?» Вони актуалізують у людини усвідомлення власної природи й важливі тим, що
допомагають набути цілісності, сформувати любов до себе й визначити сенс свого
життя.  Ці  умови  необхідні  для  формування  конструктивної  стійкості
самоідентичності;
 встановлено,  що  опора  на  тіло  є  фундаментом  формування  стійкості
самоідентичності у соціокультурному просторі Сходу. Проте, сьогодні це характерно
і  для  соціокультурного  простору  Заходу,  адже  саме  тіло  виступає  для  сучасної
людини тим найближчим фізично представленим «Іншим», глибокий контакт з яким
дасть  відчуття  безпеки  й зосередженості  для  подальшого  розвитку  стійкості
самоідентичності; 
  виявлено,  що  культури  Сходу  мають  багато  соціокультурних  практик,  які
можуть  сприяти  розвитку  стійкості  самоідентичності.  Йога  в  різних  її  проявах
здатна  сприяти  розвитку  стійкості  самоідентичності  на  всіх  рівнях  соціального
буття,  а  для  людини  західної  цивілізації,  йога  найбільш  плідна  саме  розвитком
тілесної культури. Дослідження «мистецтва внутрішніх покоїв», тантри, камасутри,
елементів певних релігійних вчень можуть сприяти розвитку сексуальної культури
особистості.  Практики медитацій  можуть бути  корисними для  розвитку  культури
мислення;
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 встановлено,  що  конструктивна  стійкість  самоідентичності  дозволяє  людині
розв’язувати суперечності,  які  виникають в процесі  самореалізації  особистості  та
часто  постають  як  конфлікт  самоідентичності  й  ідентичності.  Конструктивна
стійкість  самоідентичності  людини  є  основою  конструктивної  стійкості
ідентичності,  яка  означає  автентичний  вибір  шляхів  розвитку  з  прийняттям
цінностей свого соціокультурного простору без пригнічення ідентичності інших.

Удосконалено й уточнено наступні положення: 
 набути стійкого сенсу життя зокрема заважає бажання заволодіти абсолютним
знанням.  Таке  бажання  можливо  «зняти»  шляхом  розвитку  «метасвідомості»
(концепт М. Мамардашвілі  й О. П’ятигорського), яка є розширенням свідомості до
усвідомлення, що людина є творцем, або точніше, – співтворцем смислу, а тому має
його  обрати  та нести  за  нього  відповідальність.  Водночас  «метасвідомість»  є
здатністю бути в опозиції до власної свідомості, виступати критиком свого життя,
вирізняти  своє  «Я»  серед  виконуваних  окремих  ролей,  думок,  почуттів.  Набуття
метасвідомості  має  зняти  напруження  самоідентифікації  й відкрити  можливість
самоідентичності через пізнання, вибір і творення смислу;
 опанування власним тілом, яке полягає у вмінні людини прислухатися до його
потреб і  сигналів,  вживання в тіло через створення певного соціального образу й
турбота  про  тіло  формують  міцну  опору  для  самоідентичності  людини  та є
важливими  факторами  її  стійкості.  Такий  спосіб  взаємодії  з  тілом,  який  можна
позначити як «культура тілесності» був запропонований нами в продовження ідеї
І. Биховської  розглядати тіло людини на трьох рівнях:  природному, соціальному і
культурному;
 сексуальність  –  це  найсильніша мотивація  особистості  на  рівні  її  тілесності  і
душі,  що  системно  розкрили  З.  Фрейд  та  його  школа.  Культура  сексуальності
людини полягає  у творенні красивих стосунків (концепт С. Крилової) з людиною,
яка  викликає  у  неї  почуття  прихильності.  Такий підхід  сприяє  розвитку  власних
чоловічих і жіночих якостей, а разом з тим – розвитку стійкості самоідентичності в
соціальному бутті людини;
 було  доповнено  думку  А.Маслоу,  що  «метамотивація»  стосується
самоактуалізованих  особистостей,  які  мотивовані  вищими  цінностями.  Ми
розглянули цю мотивацію як потребу людського духу у реалізації інтенції до блага.
Цим благом має бути реалізація  людиною власного  призначення,  яке  пов’язане з
примноженням вищих цінностей  у світі  (любові, істини, справедливості,  свободи,
краси тощо). Для того, щоб зрозуміти інтенцію свого духу, людина має розвинути
свою культуру мислення. Вона полягає у розрізненні «поклику думки» і «слідуванні
за  ним»  (М. Гайдеггер),  створенні  з  цього  радості  буття  й  мистецтва  жити
(М. Гайдеггер,  М. Мамардашвілі), для чого плідними є усвідомлення, осмислення,
розуміння  (Н.  Хамітов)  та  рефлексія  (Г. Щедровицький).  Через  мову,  завдяки
мисленню, ми можемо розпізнавати інтенції власного духу і бути вірними власному
призначенню. Це також сприятиме розвитку стійкості самоідентичності людини в її
соціальному бутті. 

Набули подальшого розвитку такі ідеї й положення: 
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 проаналізувавши  результати  досліджень  М.  Чернекова,  який  стверджує,  що
протестантизм є найбільш плідною гілкою християнства для самореалізації людини,
встановлено,  що протестантська  культура  може сприяти  розвитку  конструктивної
стійкості самоідентичності особистості. Схвалення діяльної людини і орієнтація на
розвиток творчої особистості формують в протестантській культурі середовище, яке
може бути сприятливим для розвитку креативної стійкості самоідентичності.  Втім
для формування конструктивної стійкості самоідентичності людина має виходити за
межі лише протестантської культури; 
 синтез ідей Е. Аппіа про «індивідуалізацію ідентичності» і Ф. Фукуями щодо
національної  ідентичності  може створити  плідну  філософію і  політику  сприяння
розвитку  конструктивної  стійкості  самоідентичності  в  країні.  Такі  філософію  і
політику можна передати думкою М. Драгоманова про космополітизм в ідеях і меті
та  національність  в  ґрунті  й формах  культурної  праці.  Політика  конструктивної
стійкості  самоідентичності  може  бути  забезпечена  зокрема  запровадженням
вивчення дисципліни з формування самоідентичності в навчальних закладах; 
 були визначені критерії формування конструктивної стійкості самоідентичності
шляхом  розвитку  положень  метаантропології  Н.  Хамітова.  У  буденному  бутті
людини  –  це  гармонійна  емансипація  від  батьків  і  освоєння  одного  з  проєктів
самореалізації, який пропонує суспільство, в граничному – стан запитування людини
щодо власної природи і творення культури взаємодії з собою, а в метаграничному –
творення  культури  взаємодії  у  соціумі,  яка  передбачає  співтворчість  з  Іншим  та
світом в цілому. 

Теоретичне  й  практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  у
розробленому  способі  становлення  конструктивної  стійкості  самоідентичності
людини, який ґрунтується на розвитку тілесності, душевності та духовності.

Важливим є практичний зміст дослідження, який полягає в авторській розробці
умов формування саме конструктивної стійкості самоідентичності  й методологічно
може бути окреслений як розвиток культури взаємодії з собою. 

Результати цього дослідження можуть бути використані для розробки навчальних
програм,  для  подальших  наукових  розвідок  у  сферах  соціальної  філософії,
філософської антропології й філософії культури, у практиці психоаналізу та можуть
мати цінність при розробленні в Україні політики сприяння розвитку конструктивної
самоідентичності.

Подальші теоретичні дослідження стійкості самоідентичності можуть вестися у
напрямках вивчення причин формування деструктивної стійкості самоідентичності
людини, застосування до аналізу взаємодії процесів ідентичності й самоідентичності
у соціумі, вдосконалення методологічного обґрунтування положень. 

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертація  є  оригінальним  дослідженням.
Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно. Опубліковані
праці за темою кандидатської дисертації написані без співавторів. 

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  теоретико-методологічні
положення  дисертаційного  дослідження  доповідались  й  обговорювались  на
засіданнях  та  конференціях  кафедри  філософської  антропології  Національного
педагогічного університету імені М. Драгоманова, а також на низці методологічних
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семінарів,  міжнародних  та  всеукраїнських  науково-практичних  і  науково-
теоретичних  конференцій  та  семінарів,  зокрема:  методологічному  семінарі
«Філософська  антропологія  як  метаантропологія»  Інституту  філософії
імені Г. Сковороди  НАН  України  (м. Київ,  2014–2020);  щорічних  наукових
конференціях  викладачів,  аспірантів  та  студентів  Національного  педагогічного
університету імені  М. Драгоманова (м. Київ,  2014–2017),  зокрема на Міжнародній
конференції  «Особистість,  стать,  сім’я:  виклики  та  відповіді  філософської
антропології,  психоаналізу  та  арт-терапії:  підхід  філософської  антропології  як
метаантропології»  (м.  Київ,  2017);  конференції  «Філософсько-світоглядні  та
міждисциплінарні  проблеми  гуманітарного  розвитку  сучасного  суспільства»,  яка
відбулась  в  Київському  національному  університеті  ім. Т.Г. Шевченка  (м.  Київ,
2015); конференції «Дні науки філософського факультету – 2017», яка відбулась в
Київському  національному  університеті  ім. Т.Г. Шевченка  (м.  Київ,  2017);
конференції «Проблеми культурної ідентичності в сучасному діалозі культур», яка
відбулась  в  Національному  університеті  Острозька  Академія  (м.  Острог,  2017);
«Людина і штучний інтелект: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-
терапії  та  філософської  публіцистики.  Підхід  філософської  антропології  як
метаантропології» (м. Київ, 2020).

Публікації.  Основний  зміст  дисертаційного  дослідження  представлений  у
13 наукових  публікаціях:  8  статтях,  з  них  2  розміщені  в  іноземних  наукових
періодичних виданнях, 6 – у фахових виданнях, а також 5 – у збірниках матеріалів
міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Структура  й  обсяг  дисертації  зумовлені  специфікою  її  предмета  і  логікою
розкриття  теми,  а  також  поставленою  метою  та  завданнями  дослідження.
Дисертаційна  робота  складається  з  анотацій,  вступу,  чотирьох  розділів,  що
охоплюють  одинадцять  підрозділів,  висновки  й списки  використаних  джерел.
Загальний обсяг  дисертації  –  246 сторінок,  з  них  207 сторінок основного тексту.
Список використаних джерел становить 19 сторінок і налічує 256 найменувань, з
них 17 іноземними мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, об’єкт,

предмет  дисертаційного  дослідження,  а  також  визначено  наукову  новизну,
теоретичне й практичне значення одержаних результатів, ступінь їхньої апробації.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження стійкості
самоідентичності» аналізується  осмислення  стійкості  самоідентичності  та  її
корелятів в історії філософії, визначаються основні поняття дослідження, ставиться
й розв’язується проблема його методології. 

У першому підрозділі «Осмислення феномену стійкості самоідентичності в
історії  філософії»  відбувається  аналіз  низки  підходів  вітчизняних  і  закордонних
авторів, які розглядали феномени, близькі за змістом до стійкості самоідентичності й
розробляли  методи  її  набуття  в  контексті  самопізнання,  формування
самоідентичності, становлення стійкості.
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Для нашого дослідження виявилося плідним спостереження, що низка філософів
(Геракліт,  Демокріт,  Арістотель,  К.Олександрійський,  М.Бубер)  зазначали
важливість опановування мистецтвом мислення на шляху до самопізнання. Зокрема,
Парменід зауважував, що думати і бути є одним і тим самим. Сократ стверджував,
що осягнути істину можна лише розмірковуючи. Платон пов’язував стійкість душі із
мужністю і казав, що вона прекрасна, якщо сполучена з розумом. Плотін писав про
стійкість  в  контексті  уподібнення  вищому,  яке  він  уявляв  як  Розум.  М.  Аврелій
закликав слідувати у всьому розуму,  який філософ пов’язував з  духом.  Про роль
духовного  розвитку  в  формуванні  людини  значущими є  роздуми  Г.В.Ф. Гегеля,
М. Шелера і М. Бердяєва. 

Поглиблюючи роздуми щодо мислення, вагомими є уточнення про важливість
усвідомлення  (К.  Ясперс)  і  споглядання  (Ф.В.Й.  Шеллінг,  Е. Гуссерль)  в  процесі
самопізнання. 

Цікавими для нас виявилися ідеї М. де Унамуно про самоусиновлення людини.
Вплинули  на  хід  нашого  дослідження  і  роздуми  філософів  про  тілесність.

Ф. Ніцще зазначав, що тіло людини є більш довговічне і в нього вкладається вічно
нова  душа.  Г. Марсель  був  переконаний,  що  «таємнича  впевненість»  доступна
особистості,  яка  усвідомлює  й осмислює  свою  тілесність.  Ж. Бодрійяр  для
подолання  симулякровості,  зокрема,  наполягав  на  необхідності  глибокого
переживання людиною власної тілесності.  П. Бергер і Т. Лукман зауважували, що
для сучасної людини вкрай важливо балансувати між ототожненням зі своїм тілом та
володіння ним.

Змістовними є думки Ж. Лакана і Ж.-П. Сартра щодо ролі інших у формуванні
ідентичності людини. 

В. Франкл зазначав, що для формування самоідентичності, людині потрібен сенс
за межами її «я». Плідним для нашої розвідки виявилися і зауваження М. Мерло-
Понті,  що  саме  захопленість  людини  своєю  справою  формує  в  ній  відчуття
укоріненості  у світі,  дає  опору  для  сили.  Власне,  ще  Г. Сковорода  писав  про
важливість  сродної  праці.  А.  Маслоу  розвивав  схожі  думки,  говорячи  про
необхідність людини бути вірною своїй істинній сутності.

Вагомими виявилися роздуми М. Гайдеггера і М. Фуко про турботу про себе як
умову автентичного буття людини. 

Враховуючи  ці  результати  досліджень  різних  філософів,  ми  спробували
побудувати  цілісний  підхід  до  набуття  людиною  конструктивної  стійкості
самоідентичності, досліджуючи взаємодію людини з власним тілом, душею і духом.

У другому  підрозділі  «Проблематизація  стійкості  самоідентичності  в
соціальному бутті людини» досліджуються основні проблеми, пов’язані з набуттям
стійкості  самоідентичності  у  соціальному  бутті,  а  також  визначаються  поняття
«стійкість самоідентичності» і відмежовуються близькі за змістом терміни.

Проблема  стійкості  самоідентичності  виникає  як  пошук  балансу  між
самотворенням  людини,  яке  потребує  її  виходу  за  межі  буденності,  й  почуттям
власної безпеки. 

Потреба  у  стійкості  самоідентичності  безпосередньо  пов’язана  з  бажанням
людини бути вірною власній сутності. На шляху реалізації цього бажання людина
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має  розрізнити  самоідентичність  як  спосіб  автентичного  буття  від  культурної
ідентичності,  – буття,  опосередкованого культурним середовищем й ідентичності,
яка  зумовлена  соціальним  буттям.  Таке  розрізнення  постає  як  проблема
самоідентифікації,  розв’язання  якої  полягає  у  формуванні  самоідентичності.  При
цьому стійкість самоідентичності людини розкривається у процесі конституювання
власного буття.

У третьому підрозділі «Обґрунтування методології дослідження» йдеться про
методи, підходи, концепти, які застосовані в роботі, аргументується їх доцільність.

Перш за все, ми виокремили конструктивну стійкість самоідентичності, яку мали
намір дослідити. Для цього плідним було звернення до методології метаантропології
Н. Хамітова. 

Ми  прагнули  цілісно  розглянути  розвиток  конструктивної  стійкості
самоідентичності, тому досліджували його з урахуванням трьох вимірів людського
буття:  тілесного,  душевного  і  духовного.  Подібний  підхід  застосовував  К.
Ушинський в його педагогічній антропології.

Для  пошуку  методів  усвідомлення  людиною  сутності  власної  природи  було
змістовним звернутися до джерел самоідентифікації, які визначив Г. Тульчинський:
техноморфізм, зооморфізм і теоморфізм. Наслідуючи ідеї вченого,  ми показали як
людина, зіставляючи чи тимчасово ототожнюючи себе з нелюдським, набуває знання
щодо людського й людяності.

Для дослідження становлення цілісності людини, ми використали ідеї К. Юнга
про «Архетип Аніми» і «Архетип Анімусу» й розглянули душу людини як чоловічі
та жіночі якості. Для їх врівноваження, опираючись на ідеї М. Шелера і М. Бердяєва,
ми запропонували розвивати дух людини.

Для вивчення процесів пошуку людиною сенсу життя, ми використали концепт
«метасвідомість»,  який  був  розроблений  М. Мамардашвілі  й О. П’ятигорським.
Використання цього поняття дозволило описати умови, необхідні для знаходження
людиною свого сенсу. 

Для осмислення способів взаємодії людини з власним тілом в процесі набуття
стійкості  самоідентичності,  було  значущим  звернення  до  ідеї  І. Биховської
розглядати тіло людини як природне, соціальне й культурне. 

Вагому  роль  для  дослідження  способів  розвитку  стійкості  самоідентичності
зіграли ідеї А. Маслоу про мотивацію людини. А також було значущим звернення до
праць З. Фрейда і В. Калуги про сексуальність людини.

Для  дослідження  конструктивного  способу  мислення  в  контексті  розвитку
стійкості самоідентичності було цінним проаналізувати роздуми М. Гайдеггера, М.
Мамардашвілі, Н. Хамітова, Г. Щедровицького.

В роботі ми прагнули врахувати думки щодо транскультурності (М. Епштейн, Г.
Шелупахіна) як головної тенденції розвитку сучасної культури. 

В  дослідженні  ми  опиралися  на  соціальний  конструктивізм,  який  розробляли
П. Бергер і Т. Лукман в їх праці «Соціальне конструювання реальності». Цей підхід
зосереджений на  соціальній  реальності.  І,  як  зазначив  І.  Касавін,  в  його  основі
уявлення про активність суб’єкта, який пізнає і використовує спеціальні рефлексивні
процедури  при  побудові  або  конструюванні  образів,  понять,  міркувань.
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В. Лекторський  стверджував,  що  в  конструктивістському  підході  «знання  що»
зводиться до «знання як». Тобто, передбачається, що людина знає щось лише у тому
випадку,  якщо  вона  може  це  сконструювати.  На  думку  В. Петренко,  суть
конструктивізму  полягає  в  створені  ідеальних  конструкцій,  виходячи  з
функціонально  необхідних  завдань  в  діяльності.  Отже,  ми  досліджували  спосіб
розвитку  саме  конструктивної  самоідентичності  людини  як  основи  автентичного
буття.

Підхід  соціального  конструктивізму  передбачає  виявлення  того,  як  люди
створюють  власну  реальність  й  дослідження  процесів  формування  людьми
соціальних феноменів. Так, ми розглядали розвиток стійкості  самоідентичності як
процес  конструювання  людиною  власного  образу.  При  цьому  ми  спиралися  на
особистий рефлексивний досвід, завдяки чому дослідили, що для розвитку стійкості
самоідентичності, людина насамперед входить в опозицію до ідентичності, тобто до
вже  наявного  образу  себе,  який  був  створений  хаотично  в  процесі  виховання  і
залучення до певного соціокультурного простору. Після цього людина звертається до
самопізнання і культури взаємодії з собою й у соціумі. 

Отже, застосування соціального конструктивізму в нашій роботі виявляється в
тому,  що  ми  орієнтувалися  на  соціальну  реальність  і  досліджували  розвиток
стійкості  самоідентичності  як  ідеального  конструкта,  опираючись  на  власний
рефлексивний досвід.

У другому розділі «Екзистенціальне  запитування як  умова  формування
стійкості самоідентичності в соціокультурному просторі Заходу» розглядається
розвиток  стійкості  самоідентичності  скрізь  призму  екзистенціальних  запитань  й
пошук відповідей на них.

Перший  підрозділ  «Запитання  «Хто  я?»:  конфлікт  ідентичності  й
самоідентичності» присвячений  пошуку  того,  з  чого  починається  формування
стійкості самоідентичності людини й відповіді на запитання «Хто я?» 

Зазначається,  що  стійкість  самоідентичності  бере  свій  початок  з  конфлікту  з
ідентичністю.  Часто  він  супроводжується  суперечностями  з  родинним  колом.  Ці
суперечності  водночас  можуть  бути  джерелом  самоідентичності,  в  ньому  можна
розгледіти,  що людина  перейняла  від  близьких  і  переосмислити  це.  Важливою є
гармонізація стосунків з батьками. 

Осмислюється спосіб пізнання себе через пошук відповіді на запитання «Хто я?»
Для відповіді на це запитання значимо усвідомити межі людського буття, подолати
антропоцентризм. Так людина зможе дійсно пізнати себе й розвинути людяність, яка
необхідна для конструктивної взаємодії з природою та соціумом.

У другому  підрозділі  «Запитання  «Який  /  Яка  я?»:  шлях  до  цілісності
особистості» йдеться про розрізнення якостей людини та їх врівноваження.

Мова йде про якості людини, які сприймаються нею як чоловічі й жіночі – ті, що
перейняті від батька та матері, а також від соціального середовища. Осягнення цього
допомагає визначити свої якості й усвідомити власний душевний стан. 

Щоб урівноважити чолові й жіночі якості в особистості, плідним є звернення до
духовності.  Розвинений  дух,  здатний  до  споглядання  і  наділений  інтенцією  до
вищих цінностей, може піднести людину над душевними якостями і надати відчуття
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врівноваженості та цілісності, що вагомо для розвитку стійкості самоідентичності й
гармонійних відносин з іншими.

Третій підрозділ «Запитання «Для чого я?»: передумови набуття стійкості
самоідентичності» описує завершальний етап формування самоідентичності.  Тоді
як запитання «Хто я?» і «Який / Яка я?» більшою мірою є самопізнанням; пошук
смислу  власного  життя  потребує  від  людини  тої  міри  самотворення,  за  якою
самопізнання стає самоідентичністю. 

Основною складністю на цьому етапі, як писав Е. Фромм, є навчитися «дивитися
істині в обличчя без паніки».  На нашу думку, для цього важливими є дві  умови:
любов до себе і розвиток метасвідомості (М. Мамардашвілі, О. П`ятигорський). 

Розпізнання  свого  призначення  можна  вважати  завершальним  етапом
формування самоідентичності й закладенням фундаменту її стійкості. 

У третьому розділі «Цілісний розвиток стійкості самоідентичності на рівні
тіла,  душі  й  духу:  соціокультурний  простір  Сходу» досліджуються  умови
розвитку конструктивної стійкості самоідентичності.  

У першому  підрозділі  «Культура  тілесності  як  основа  стійкості
самоідентичності» вивчається  розвиток стійкості  самоідентичності  людини через
взаємодію з тілом. Оскільки проблема стійкості  самоідентичності  загострюється в
ситуації  контакту  з  іншими,  який завжди  здійснюється  через  посередництво  тіла
людини,  питання  набуття  і  доповнення  самоідентичності  тілесною  самістю  є
питанням формування стійкості самоідентичності. 

Тілесна  або  біосоціальна  самість  людини є  глибинним переживанням власної
тілесності.  Вона здатна стати міцною опорою для стійкості самоідентичності,  для
чого  людина  має  опанувати  своїм  тілом,  вжитися  у  соціальне  тіло  й  створити
культуру взаємодії  з тілом. Опанування тілом передбачає вміння прислухатися до
власних  відчуттів,  знати  потреби  тіла,  вміти  їх  задовольняти,  розвивати  тілесні
можливості. Тоді як вживання у власне соціальне тіло пов’язане з творенням іміджу,
приведенням  себе  у  відповідність  до  свого  соціального  положення.  Творення
культури  взаємодії  з  тілом  має  вагому  функцію  підтримання  стійкості
самоідентичності  через  стабільні  тілесні  практики,  які  людина  має  створити  для
себе. Мова йде про фізичну культуру, культуру харчування, сну тощо.  

У другому  підрозділі  «Культура  сексуальності  й  мотивація  розвитку
стійкості самоідентичності» розглядається мотивація людини в контексті розвитку
стійкості  самоідентичності.  Досліджується  сексуальність  людини  як  фактор
розвитку стійкості самоідентичності на рівні тіла і душі. 

Доводиться,  що сексуальність  як  пристрасне  бажання тілесної  і/або  душевної
близькості  є  потужним  засобом  розвитку  власних  чоловічих  й  жіночих  якостей.
Важливим є  вміння розрізняти,  які  сексуальні  стосунки будуть  сприяти  розвитку
стійкості самоідентичності.

Третій  підрозділ  «Культура  мислення  в  контексті  ствердження  стійкості
самоідентичності» присвячений  дослідженню  факторів  розвитку  стійкості
самоідентичності  на  рівні  духу  людини.  Ми  з’ясували,  що  «метамотивація»
самоактуалізованих  людей,  яких  А. Маслоу  визначав  як  самототожних,  бере  свій
початок з потреби духу людини у розвитку вищих цінностей.  Ми розглянули, що
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розрізнити  такі  цінності  можливо шляхом  розвитку  культури мислення,  що
сприятиме розвитку конструктивної стійкості самоідентичності людини.

У четвертому розділі «Соціокультурні практики різних цивілізаційних світів
як  фактори  розвитку  стійкості  самоідентичності» досліджуються  елементи
культур  різних  цивілізацій,  які  сприяють  розвитку  стійкості  самоідентичності,
вивчається питання стійкості самоідентичності в Україні й перспективи її розвитку.

У першому  підрозділі  «Стійкість  самоідентичності  й  особливості
соціокультурних  практик  в  різних  цивілізаційних  світах»  виокремлюються
елементи  культури,  взаємодія  з  якими,  можуть  сприяти  розвитку  стійкості
самоідентичності. 

Пропонується розрізняти культуру взаємодії людини з собою і культуру взаємодії
людини у  соціумі.  Культура  взаємодії  з  собою – це культура  людини творення й
репрезентації  себе  в  опозиції  до  масової,  нав`язаної  іншими  культури,  тоді  як
культура  взаємодії  у  соціумі  –  це культура  взаємодії  людини з  соціокультурними
практиками і іншими людьми. Культура взаємодії людини з собою має передувати
культурі  взаємодії  людини  у  соціумі,  оскільки  вона  передбачає  розвиток
конструктивної стійкості самоідентичності. Тоді як залучення людини до культури
взаємодії  у  соціумі  може посилити ідентичність,  яка  в  сучасному світі  є  певним
товаром. 

Серед  соціокультурних  практик  різних  цивілізацій  нас  цікавило,  що  може
допомогти розвинути тілесну культуру, сприятиме сексуальній культурі й розвитку
культури мислення. 

Ми спробували виявити такі елементи культури в християнському, буддійському
й в мусульманському цивілізаційних світах. 

У  другому підрозділі «Специфіка формування стійкості самоідентичності в
Україні й футурологічний прогноз щодо її  розвитку»  присвячено дослідженню
розвитку  стійкості  самоідентичності  українців.  Виявлено,  що в  Україні  відсутній
комплексний  підхід  до  політики  розвитку  стійкості  самоідентичності.  Для  його
розроблення плідним буде застосування людиноцентричного підходу. Також важливу
роль має відродження вищих етичних цінностей й моральної свідомості. 

ВИСНОВКИ 
У час  глобалізації  вагомим  є  дослідження  специфіки  розвитку  стійкості

самоідентичності в різних соціокультурних просторах. В нашій роботі ми вивчали
процес розвитку стійкості самоідентичності в соціокультурних просторах Заходу і
Сходу. Синтез цих підходів дав можливість комплексно дослідити розвиток стійкості
самоідентичності сучасної людини.

У  соціокультурному  просторі  Заходу  розвиток  стійкості  самоідентичності
здійснюється  через  розв’язання  наступних  ситуацій:  1)  конфлікт  з  ідентичністю,
який має розв’язатися гармонізацією стосунків з батьками й початком формування
самоідентичності;  2)  запитання  «Хто  я?»,  відповіддю  на  яке  має  бути  глибинне
розуміння,  що  «Я  –  Людина».  Досягти  цього  можливо  через  порівняння  чи
тимчасове зіставлення себе з нелюдським; 3) запитання «Який / Яка я?», відповідь
на яке  полягає  у розрізненні  й розвитку власних чоловічих і  жіночих якостей  та
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досягненні цілісності особистості через винесення духу людини на метапозицію. 4)
запитання «Для чого я?», відповідаючи на яке,  людина має сформувати любов до
себе й визначити свій сенс життя. 

У соціокультурному  просторі  Сходу  становлення  стійкості  самоідентичності
супроводжується станами творення й розвитку культури взаємодії з собою на рівні
тіла, душі й духу. Опора на тіло слугує фундаментом стійкості самоідентичності  й
стає  можливою  через  опанування  тілом,  вживання  в  нього  й  творення  культури
турботи про тіло. На рівні душі – людина має побудувати щирі стосунки з іншими й
розвинути власну сексуальну культуру.  Саме сексуальність  провокує і  тим самим
мотивує  людину  до  ствердження  у  стійкості  самоідентичності  через  розвиток
якостей  власної  душі  й  тілесності.  На  рівні  духу  людина  має  розвивати  власну
культуру мислення й креативності,  яка має спонукати людину до вірності  своєму
призначенню  і  тим  самим  –  до  стійкості  самоідентичності,  яка  разом  із  тим  є
відкритою до розвитку і проєктів ідентичності інших людей. 

Зрештою,  конструктивну  стійкість  самоідентичності  можна  визначити  як
здатність мати за панівну поведінку автентичний самопрояв, що йде від глибинного
знання своєї людської природи. Така стійкість, однак, є складним конструктом. Для
дослідження шляху  її  набуття  ми  спробували  поєднати  есенціальний  підхід  з
екзистенціальним  й  застосували  підхід  соціального  конструктивізму.  Цей  підхід
передбачає  виявлення того,  як люди створюють власну реальність й дослідження
процесів формування людьми соціальних феноменів. Так, ми розглядали розвиток
стійкості самоідентичності як процес конструювання людиною власного образу. При
цьому ми спиралися на особистий рефлексивний досвід, завдяки чому дослідили, що
для розвитку стійкості самоідентичності, людина насамперед входить в опозицію до
ідентичності,  тобто до вже  наявного образу себе,  який був створений хаотично в
процесі виховання і залучення до певного соціокультурного простору. Після цього
людина звертається до самопізнання і культури взаємодії з собою й у соціумі. 

Отже, застосування соціального конструктивізму у нашій роботі виявляється в
тому,  що  ми  орієнтувалися  на  соціальну  реальність  і  досліджували  розвиток
стійкості  самоідентичності  як  ідеального  конструкта,  опираючись  на  власний
рефлексивний досвід.

Ми дійшли висновку, що конструктивна стійкість самоідентичності проявляється
як здатність відстоювати свободу саморозвитку у соціальному просторі;  на більш
глибинному  рівні  душевності  й  духовності  –  у  здатності  переживати  контакт  із
самістю, осягати вищі блага. 

Конструктивна  стійкість  самоідентичності  передбачає  екзистенціальну  і
світоглядну  гнучкість,  своєрідну  лабільність  у  підходах  та  взаємодії  з  іншою
людиною  та  суспільством  в  цілому.  Людина  з  конструктивною  стійкістю
самоідентичності – відкрита Іншому, суспільству, світу в діалозі.

В  наступних  розвідках  стійкості  самоідентичності  слід  зосередитися  на
причинах  формування  її  деструктивності.  А  також  цінним  буде  більш  повне
дослідження  специфіки  процесів  розвитку  стійкості  самоідентичності  в  різних
цивілізаційних світах.
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суспільства:  підхід  філософської  антропології  як  метаантропології:  збірник
наукових  праць.  Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  30-31
березня 2015 р. 2015. С. 137-140. 
13. Пашинська  А.В.  Стійкість  самоідентичності  як  феномен  людського  буття.
Філософсько-світоглядні  та міждисциплінарні  проблеми гуманітарного розвитку
сучасного  суспільства.  Наукова  конференція  "Філософсько-світоглядні  та
міждисциплінарні  проблеми  гуманітарного  розвитку  сучасного  суспільства",  2
липня. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. 2015. С. 37-39.  

АНОТАЦІЇ
Пашинська А.В. Стійкість самоідентичності в соціальному бутті людини. –

Рукопис, 246.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філософських  наук  за

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний
педагогічний університет ім.  М.П. Драгоманова.  – Київ,  2021; ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Переяслав, 2021. 

Дисертація  присвячена  дослідженню  розвитку  конструктивної  стійкості
самоідентичності  в  соціальному  бутті  людини.  Проблема  становлення
конструктивної  стійкості  самоідентичності  пов’язана  з  необхідністю  балансу  між
самотворенням,  яке  потребує  сміливості  у  виході  за  межі  буденного,  і  відчуттям
безпеки. 

Виявлено,  що  для  соціокультурного  простору  Заходу  властиво  розвивати
стійкість самоідентичності через екзистенціальне запитування й пошук відповідей.
Ключовими запитаннями є: «Хто я?», «Який / Яка я?» й «Для чого я?» Встановлено,
що пошук відповіді на запитання «Хто я?» може допомогти людині з’ясувати хто
вона й прояснити специфіку людського буття і людяності. Відповідь на запитання
«Який / Яка я?» доцільно шукати шляхом осмислення чоловічих і жіночих якостей.
Для того,  щоб врівноважити ці  якості  та  набути  цілісності  плідно звернутися  до
духовного розвитку. Для вирішення запитання «Для чого я?» необхідно розвинути
любов до себе, яка бере свій початок з ніжності духу до душі людини. 

Виявлено,  що  для  соціокультурного  простору  Сходу  властивий  більш
комплексний  підхід  до  розвитку  стійкості  самоідентичності,  який  передбачає
культуру  взаємодії  з  собою  й  культуру  взаємодії  у  соціумі  на  рівні  тілесності,
душевності й духовності.

Установлено,  що  тіло  людини  може  надати  опору  для  формування  стійкості
самоідентичності.  З’ясовано,  що  опанування,  вживання  і  створення  культури
взаємодії з тілом допомагають людині набути стійкості самоідентичності. Творення
тілесної  культури  є  одним  з  викликів  стійкості  самоідентичності.  З’ясовано,  що
сексуальна культура й культура мислення є іншими вагомими викликами, які можуть
сприяти розвитку стійкості самоідентичності. 

Проаналізовані  соціокультурні  практики,  які  сприяють  розвитку  стійкості
самоідентичності.  В  буддійській  цивілізації  найбільше  таких  практик.  Але  в
християнській  і  мусульманській  цивілізаціях  теж  є  своєрідні  соціокультурні
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практики,  які  можуть  допомогти  розвинути  стійкість  самоідентичності.  Загалом
східний  і  західний  підходи  до  розвитку  стійкості  самоідентичності  доповнюють
один  одного,  плідним  є  їх  поєднання.  Аналіз  ситуації  в  Україні  дозволяє  дійти
висновку,  що  кількість  людей  зі  стійкістю  самоідентичності  зростає,  необхідно
робити акцент на осмисленні її конструктивності. 

Ключові слова:  самоідентичність,  стійкість самоідентичності,  соціальне буття
людини,  соціокультурний  простір,  культура,  смисл життя,  гендер,  тілесність,
душевність, духовність, соціальний конструктивізм, метаантропологія.

Пашинская  А.В.  Стойкость  самоидентичности  в  социальном  бытии
человека. – Рукопись, 246.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  философских  наук  по
специальности  09.00.03  −  социальная  философия  и  философия  истории.  –
Национальный педагогический университет  им.  М.П. Драгоманова.  –  Киев,  2021;
ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет
имени Григория Сковороды». – Переяслав, 2021. 

Диссертация  посвящена  исследованию  развития  конструктивной  стойкости
самоидентичности  в  социальном  бытии  человека.  Проблема  становления
конструктивной  стойкости  самоидентичности  связана  с  необходимостью  баланса
между созданием себя, что требует смелости для выхода за пределы обыденного, и
ощущением безопасности.

Выявлено, что для социокультурного пространства Запада свойственно развивать
стойкость  самоидентичности  через  вопрошание  и  поиск  ответов.  Ключевыми
вопросами являются: «Кто я?», «Какой / Какая я?» и «Зачем я?» Установлено, что
поиск  ответа  на  вопрос  «Кто  я?»  может  помочь  человеку  выяснить,  кто  он  и
прояснить специфику человеческого бытия и человечности.

Ответ  на вопрос «Какой /  Какая я?» целесообразно искать  путем осмысления
мужских и женских качеств. Для того чтобы уравновесить эти качества и обрести
целостность, плодотворно обратиться к духовному развитию.

Для ответа на вопрос «Для чего я?», необходимо развить любовь к себе, которая
берет свое начало с нежности духа к душе человека.

Выявлено,  что  для  социокультурного  пространства  Востока  присущ  более
комплексный  подход  к  развитию  стойкости  самоидентичности,  который
предусматривает  культуру  взаимодействия  с  собой  и  культуру  взаимодействия  в
социуме на уровне телесности, душевности и духовности.

Установлено, что тело человека может быть опорой для формирования стойкости
самоидентичности.  Исследовано,  что  овладение,  вживание  и  создание  культуры
взаимодействия с телом помогают человеку обрести стойкость самоидентичности.

Создание  телесной  культуры  является  одним  из  вызовов  стойкости
самоидентичности.  Выяснено,  что  сексуальная  культура  и  культура  мышления
являются  другими  важными  вызовами,  которые  могут  способствовать  развитию
стойкости самоидентичности.

Проанализированы социокультурные практики, которые способствуют развитию
стойкости  самоидентичности.  В  буддийской  цивилизации  больше  всего  таких
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практик. Но в христианской и мусульманской цивилизациях тоже есть своеобразные
социокультурные  практики,  которые  могут  помочь  развить  стойкость
самоидентичности. В общем восточный и западный подходы к развитию стойкости
самоидентичности  дополняют  друг  друга,  плодотворным  является  их  сочетание.
Анализ  ситуации  в  Украине  позволяет  сделать  вывод,  что  количество  людей  со
стойкостью самоидентичности растет, необходимо делать акцент на осмыслении ее
конструктивности.

Ключевые слова: самоидентичность, стойкость самоидентичности, социальные
бытие, социокультурное пространство, культура, смысл жизни, гендер, телесность,
душевность, духовность, социальный конструктивизм, метаантропология.
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The  problem  of  forming  a  consistent  self-identity  consists  of  addressing  one’s
existential security in order to undergo self-realization. A person who has decided to depart
from their familiar identity and to explore their selfhood loses a sense of security which
should be re-acquired during development of self-identity.

A prerequisite  for  a  self-identity  is  self-identification.  Methodologically,  one  can
imagine this process as a person self-inquiring "Who am I?," "What am I?" and "What is
the meaning of my life?" It constitutes the Western approach for developing the consistent
self-identity.

One explores the question "Who am I?" by means of discovering one’s human nature.
For a deeper understanding of it, one needs to temporarily identify or compare themselves
with "inhuman." At the body level, it is beneficial to consider themselves in relation to
technology. At the soul level, a man can compare themselves with animals, and at the spirit
level – with other spiritual entities. Such research can give a man a sense of human nature
and comprehension, understanding, and sense of what it means to be human.

The answer to the question "What am I?" can be found through distinction of their
psychic  qualities,  which  for  our  purpose  can  be  considered  male  and  female.  By
prioritizing spirituality, a person can discover their qualities within their soul and acquire
integrity, which will pave the path to selfhood.

To develop this way of life, one needs to develop the love for themselves and acquire
"meta-consciousness." These two conditions are prerequisite for answering the question
"What is the meaning of my life?"

The Eastern approach to development of consistent self-identity includes a personal
culture of self-care on three levels: body, soul, and spirit. The body of a person can provide
support and a sense of security. To achieve this, one needs to build a relationship with their
own body.

An important part in maintaining consistency of self-awareness is awareness of one's
own motivation. At the body level, motives of human action must be guided by the goal of
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maintaining the sense of support provided by the body. At the soul level, one needs to
focus on the development of their own male and female qualities,  which can be done
through sexuality.

Motivation at the spirit level is based on the fulfillment of one’s own purpose of life.
Openness to one's own spirit directs man to higher values. Therefore, one’s actions that are
guided by such principle always result in increased manifestation of higher values in the
world. To discern them, one needs to master the art of thinking. By doing so, the person
will be able to distinguish higher values from other values.

Study  of  sociocultural  practices  that  can  contribute  to  the  development  of  the
consistent  self-identity shows that  the majority of such practices appeared in Buddhist
civilization. But Christian and Muslim civilizations also have some sociocultural practices
that can help develop the consistent self-identity. In general, it is beneficial to unite the
Eastern and Western approaches to development of the consistent self-identity.

Analyzing the situation in Ukraine, it can be argued that the number of people with the
consistent  self-identity is growing. We believe that the creation the courses of identity
studies could enhance this process.

Keywords:  self-identity,  consistent,  social  existence,  sociocultural  space,  culture,
meaning of life, gender, corporeality, soulfulness, spirituality, social constructivism, meta-
anthropology. 


