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Духовні орієнтири становлення статевої
ідентичності сучасної жінки
В.П. Кутішенко. Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки. В статті висвітлюється спроба намітити орієнтири
становлення статевої ідентичності жінки у сучасних умовах у напрямку
її духовного зростання. Стверджується, що в цьому процесі для жінки
важливі традиційні статеворольові орієнтири (базові, незмінні) та динамічні, які залежать від особливостей соціально-економічного розвитку
суспільства на даний момент і призводять до формування тих характеристик, які сприятимуть більш успішній її адаптації до змін суспільства. Рекомендується сучасній жінці дозволити собі вести повноцінне
життя, бути жіночною, вийти на такий рівень, коли вона не гратиме
ролі, а усвідомлюватиме свою внутрішню силу, поєднуючи свої ділові
особистісні характеристики з сутнісними жіночими, що дозволить їй
здійснювати осмислене задоволення своїх глибинних духовних потреб.
Ключові слова: духовний розвиток, жіночність, маскулінність,
статева ідентичність, статеворольові орієнтири, самобутність, традиції,
духовні потреби.
В.П.Кутишенко. Духовные ориентиры становления половой идентичности современной женщины. В статье освещается попытка наметить ориентиры становления половой идентичности женщины в
современных условиях в направлении её духовного роста. Утверждается, что в этом процессе для женщины важны традиционные полоролевые
ориентиры (базовые, постоянные) и динамические, которые зависят от
особенностей социально - экономического развития общества на данный
момент и приводят к формированию тех характеристик, которые будут способствовать более успешной ее адаптации к изменениям общества. Рекомендуется современной женщине позволить себе вести полноценную жизнь, быть женственной, выйти на такой уровень, когда она не
будет играть роли, а начнёт осознавать свою внутреннюю силу, сочетая
свои деловые характеристики с сущностными женскими, что приведёт
её к осмысленной реализации своих духовных потребностей.
Ключевые слова: духовное развитие, женственность, маскулинность, половая идентичность, полоролевые ориентиры, самобытность,
традиции, духовные потребности.

Постановка проблеми. Наявність у суспільстві орієнтації
на соціальну рівність чоловіків і жінок, їх спільне навчання,
необхідність загальної трудової діяльності, поява нових технічних засобів, які звільняють жінку від виконання повсякденної
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рутинної роботи, призводить до того, що значно розширюється
сфера її реалізації. Відповідно, змінюються уявлення про сутність жіночих статевих ролей, а також характеристики жінки,
наявність яких зробить її більш адаптованою до нових реалій
життя і успішною у різних сферах її реалізації. Нівелювання
традиційних розбіжностей щодо психологічних особливостей
та специфіки формування соціальної поведінки чоловіка і жінки призводить до розмивання певних орієнтирів у становленні
статевої ідентичності особистості жінки, а отже, може негативно
позначатися на становленні її психологічної статі.
У той самий час у суспільстві дуже впливовими залишаються традиційні погляди на роль жінки, її призначення. Така непевність рольових очікувань негативно впливає на процес формування статевої ідентичності жінки, і навіть у дорослих жінок,
які досягають успіху у професійній діяльності, часто викликає
психологічний дискомфорт та ряд негативних переживань.
Зняти таку напругу змогли б нові орієнтири становлення
статевої ідентичності особистості жінки у сучасному світі. Проблемам ґендерної ідентичності присвячене широке поле досліджень (С.А. Бутковська, С.М. Горностай, Н.М., Городнова,
П.П.Іванова, Л.М.Ожигова, О.Т. Соколова та інші). Це поле також, формують дослідження, присвячені вивченню особливостей
гендерної соціалізації (В.В. Абраменкова, Ю.Є. Альошина, А.С.
Волович, І.С.Кльоцина, М.А.Машовець, Т.О. Репіна та інші),
вікового аспекту становлення статевої самосвідомост (Т.В. Говорун, Н.М.Городнова, С.М.Зелінський, Д.М.Ісаєв, В.Є.Каган,
О.М.Кікінежді, І.В.Романов, В.Г.Романова, Б.І.Хасан, Т.І.
Юферева). Однак, проблема духовних орієнтирів становлення статевої ідентичності сучасної жінки малодосліджена. Саме
тому метою нашої статті є спроба на основі теоретичного аналізу
проблеми намітити орієнтири становлення статевої ідентичності
жінки у сучасних умовах у напрямку її духовного зростання.
Результати теоретичного аналізу підходів до обраної нами
теми. Статева ідентичність розглядається багатьма авторами як
визначення індивідом своєї статі, переживання та усвідомлення
ним своєї фемінності-маскулінності, фізіологічних, психологічних і соціальних особливостей своєї статі [1; 4; 6].
У контексті визначення орієнтирів становлення статевої
ідентичності жінки варто звернути увагу на те, що узагальнений набір важливих характеристик, які повинна мати сучасна
жінка, зазнав змін, порівняно з минулими роками. Ці зміни обумовлені зміненою реальністю, яка звільнила жінку від багатьох
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обов’язків, представила можливість більш широкого кола добровільних життєвих виборів і способів існування. Так, результати
нашого опитування співпали з визнаними тенденціями: більшість студентів чоловічої статі високо оцінюють образ жінки,
яка поєднує в собі традиційно прийняті жіночі характеристики з впевненістю у собі, належною активною позицією на роботі. Жінки також хочуть бачити у чоловіках поєднання сильної,
впевненої в собі людини з тонкою душевною організацію, яка
завжди вважалась суто жіночою характеристикою. Відповідно,
сьогодні нормативні набори соціально-позитивних рис чоловіків і жінок перестають здаватися взаємовиключними. На нашу
думку, наявність таких комплексних характеристик дає можливість жінці творчо реалізуватися в професії, розвивати свої здібності тощо. Разом з тим, жінці надзвичайно важливо в процесі
професійної реалізації не втратити своє сутнісне жіноче начало,
в якому закладені її особливі духовні потенціали.
Без створення свого внутрішнього жіночного світу і відповідної поведінки життя жінки не буде наповненим. Помилкові
потреби жінки, які не відповідають її природі, породжують дисгармонійне ставлення до чоловіків, проблеми у відносинах, неврози, внутрішні конфлікти, фізичні захворювання, ожиріння,
травматизм. Вони сильно обмежують її поведінку і погляди на
життя [8].
У свій час на цю проблему звертала увагу К.Хорні, яка визначала комплекс маскулінності в жінок як комплекс почуттів та
фантазій жінки, зміст яких визначається несвідомим прагненням
тих переваг, що дає становище чоловіка, заздрість до чоловіків,
бажання бути чоловіком і відмовитися від ролі жінки [12].
Ми вважаємо, що жінки повинні користуватися своїм унікальним умінням реалізуватися в професії не так, як чоловіки,
і домагатися успіху в професійній кар’єрі саме завдяки рисам,
які завжди вважалися «жіночими». Поєднання ділових рис особистості жінки з її фемінними якостями може стати виключно
благодатним ґрунтом для досягнення найвищих висот в її професійній діяльності [3].
Отже, на думку багатьох теоретиків і практиків жінка буде
переживати почуття повної реалізації і внутрішньої гармонії
тільки тоді, коли ділові, сильні особистісні її характеристики
будуть знаходиться у балансі з сутнісним жіночим, яке має глибинні духовні витоки.
Відповідно, для побудови орієнтирів розвитку сучасної жінки важливо зрозуміти, які орієнтири є базовими, що не підда305
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ються змінам, а які є динамічними і призводять до більш широкої реалізації глибинних духовних потреб жінки.
Ряд науковців вважають, що на даний час у суспільстві виділяють дві групи чинників, які впливають на становлення психологічної статі особистості: культурно-спеціфичні, традиційні
статеворольові уявлення, та особливості соціально-економічного
розвитку суспільства, що зумовлюють зміни у статеворольовій
диференціації системи громадських відносин [4;5].
Формуючи орієнтири становлення статевої ідентичності особистості жінки, важливо пам’ятати, що названі вище чинники
мають свою специфіку у різних суспільствах. Зокрема, говорячи
про базові орієнтири, варто брати до уваги культурно-історичний досвід кожного конкретного народу: його звичаї, традиції і
культурні особливості, систему вірувань і виховання.
Саме, традиції, на думку О.Г. Лопухової, прямо звернені до
духовного світу людей, вони виконують свою роль засобів стабілізації і відтворення громадських відносин не безпосередньо, а
через формування духовних якостей і певної спрямованості поведінки, необхідних цим відносинам [4].
Очевидно, говорячи про орієнтири становлення статевої
ідентичності сучасної української жінки, варто звернутися до
потужної духовної спадщини українського етносу, форм виявлення його духовності,однією з яких є жіночність.
Якщо жінка у процесі статевого становлення звертається
до свого коріння, до того духовного потенціалу, закладеного в її
природі, то їй вистачить сил для подолання життєвих проблем,
які часто не вирішуються на рівні побутової свідомості, раціональної площини, а потребують мудрого, саме жіночного втручання.
На наші глибокі переконання жінка від народження має великий духовний потенціал. Ті риси, над появою яких чоловік
змушений працювати упродовж всього життя (риси, які характеризують його як духовну одиницю), жінці даються від природи.
Отже, ставши на шлях духовного розвитку, жінці надзвичайно
важливо розкрити свій потенціал, не втратити і творчо розвивати його.
Зупинимося більш детально на обґрунтуванні такої позиції.
Передусім необхідно розкрити сутність поняття жіночність.
Жіночність – це осмислене задоволення жінкою своїх природжених потреб, що виражається в її поведінці і якостях. До жіночих
якостей можна віднести такі: делікатність, ввічливість, тактовність, терпимість, поступливість, вірність, м’якість, ніжність,
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врівноваженість, спокій, розміреність, передбачуваність, чарівність, і багато інших [8]. Саме над розвитком цих характеристик
працює людина, яка стає на шлях духовного зростання.
Окрім того, у природі жінки закладена потреба турбуватися не тільки про себе. Якщо жінка не буде розвивати в собі свою жіночу природу, то її інтереси не будуть
виходити за межі власної персони. Такі жінки не готові переживати у стосунках які-небудь труднощі і долати їх. Вони
беруть від життя тільки те, що їм і приносить задоволення.
Це не є жіночою характеристикою, а, відповідно, суперечить її
духовним потребам. Адже відомий факт, що без подолання труднощів людина не розвивається, у неї слабкий особистісний ріст,
вона ніколи не створює успішних відносин з іншими людьми [8].
Однак, існують різні тлумачення внутрішньої сутності жіночності.
Зокрема, З. Фрейд приписує жіночності більш високу степінь
нарцисизму. Він вважає, що бути любимою для жінки – більш
сильна потреба ніж любити. Сором’язливості, яка є жіночою рисою, але більш обумовлена традиціями, З. Фрейд приписує першочерговий намір приховати дефект геніталій [9].
На відміну від З. Фрейда, Е. Фром вважає, що жінка – не кастрований чоловік, а її сексуальність є специфічною, жіночою.
Жіночому характеру притаманна здатність продуктивно сприймати, захищати. Цей характер відрізняється реалізмом, витривалістю, материнським ставленням до людей [10].
Цікавою є позиція К. Хорні, яка вважає, що одна з крайностей біологічної різниці між чоловіком і жінкою така: саме чоловік
повинен реально пройти через необхідність доводити свою маскулінність жінці. Для неї аналогічної необхідності немає. Вона грає
свою роль самим фактом свого буття, без всяких дій і це вічно переповнює чоловіка захопленням і заздрісною образою. Чоловік повинен щось робити для того, щоб реалізувати себе. У коханні теж
чоловік часто доводить свою маскулінність собі і іншим. Чоловік
може підкреслити свої переваги через зниження самоповаги у самих жінок, через культивування думки, що жінки – інфантильні
створіння, які живуть емоціями, і тому не здатні до відповідальності і не винесуть незалежності. У результаті низька самоповага середнього чоловіка примушує його обирати в якості жіночого
типу саме інфантильність, незрілість та істеричність, і тим самим
піддавати кожне нове покоління впливу таких жінок [12].
На специфічні особливості жінки вказує у своїх роботах
Е.Фром. Зокрема, він вважає, що жінки більше, ніж чоловіки,
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здатні бути ніжними. Це і любов, і повага, і розуміння. Ніжність
не існує сама по собі. Вона знаходить своє задоволення в самій
дії, в радості бути переповненим коханням, ласкавим і ніжним,
серйозно сприймати іншу людину, поважати її і робити щасливою [11].
Якщо жінку звинувачують в тому, що вона приземлена істота, бо здатна займатися лише творенням сім’ї, то тут доречно
звернутися до бачення нашим духовенством вищого призначення сім’ї.
Зокрема, уявлення про подвійність образу Божого в людині
призвело до високої оцінки християнського шлюбу, метою якого, на відміну від язичницького, було не тільки народження дітей і ведення спільного господарства, але й відновлення початкової цілісності людини, що підтверджує і вчення святого Іоанна
Златоуста [2].
Окрім того, відомим є факт, що благополучне сімейне життя потребує постійної внутрішньої роботи і самовдосконалення.
Це постійне приборкування своєї гордині, формування здатності
підпорядковуватися, вибачати, бути підтримкою слабшим, стати всерозуміючим. Чи не є це показниками тих чеснот, які здобуває людина, ставши на шлях духовного зростання?
Н.І.Недзельська вказує на те, що у майновому відношенні
вплив батька має рішучу перевагу над ідеєю материнства, але в
моральному відношенні сила зв’язку з матір’ю більша, мати рідніша дітям, вона має важливе покликання вихователя дітей. Духовно-психологічна структура сім’ї включає: любов; виховання
дітей; турботу про людей похилого віку, дітей та хворих; норми
поведінки тощо. Сім’я має бути “чистою” з внутрішнього боку,
тобто з боку взаємовідносин чоловіка та дружини, батьків і дітей, старшого покоління і молодшого. Це те, що апостол Павло
на рівні сім’ї, дому називає пахощами, приємними Богу [Еф.
5:2]. Якщо в сім’ї панує любов, то атмосфера сім’ї запашна, тобто приємна Богу, а відтак – і людям [5]. Саме жінці відводиться
провідна роль у створенні сімейної атмосфери.
Високий рівень прийняття жінкою себе, своєї жіночності, забезпечує їй можливість любові до іншої людини, що,в свою чергу,
допомагає їй вийти з зони звичного життя. Тільки тоді вона стає
по-справжньому люблячою матір’ю, яка здатна любити інших дітей, свого чоловіка, чужих людей, всяку людську істоту [7].
Отже, духовно-психологічні функції жінки можна розглядати як функції жіночого начала взагалі в суспільстві, сім’ї та
функції безпосередньо як особи жіночої статі. Важливо звернути
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увагу на те, що жінка в процесі свого духовного становлення проходить ряд послідовних етапів. Н.І.Недзельська стверджує, що
для духовного розвитку жінки важливі як періоди стабільності,
так і періоди змін. В тих і інших вона реалізує свої потреби та
ідеали. Настає час, коли жінка відчуває, що переходить в іншу
вікову, соціальну групу, змінюється її роль, поведінка, зовнішність, самовідчуття і приходить нове розуміння свого місця в
сім’ї, суспільстві, релігії, сенсу всього, що відбувається. Це стосується різних моментів її життя, наприклад, усвідомлення себе
дорослою дівчиною, жінкою, матір’ю, жінкою похилого віку, бабусею [5].
Відомо, що особливий потенціал духовного розвитку особистості несе криза середини життя. Жінки, на думку Гейл Шихі,
стикаються з цими проблемами раніше, ніж чоловіки. Час змушує жінку раптово зупинитися у віці тридцяти п’яти років і провести детальне дослідження в усіх напрямках. Вона відчуває, що
вибір, який їй належить зробити, може виявитися її «останнім
шансом», і тому хоче прорахувати всі можливі варіанти. Поступово її муки і роздуми, з чого ж почати підготовку до нового майбутнього, змінюються приємним відчуттям свободи. Починає
зростати переконаність у тому, що ще багато чого належить зробити, з’являється девіз: «Не займатися дурницями»[13]. Настає
духовне звільнення.
Е. Фром вбачає істинну реалізацію жінки у можливості дозволити собі вести повноцінне життя, вийти на такий рівень,
коли вона не гратиме ролі, а усвідомлюватиме свою внутрішню
силу, опору на незмінне і свою жіночу природу. І тут важко не
погодитися з авторами, що єдиний шлях до інтегрованого життя – це відмова від гри за ролями. Тільки той, хто не мучить себе
запитаннями «А чи правильно я граю свою роль» і «Чи досягнув
я успіху?» пізнає глибоку відмінність між статями, яка закладена в кожній окремій людині [11].
Саме тому жінці важливо прийняти себе, зрозуміти переваги
своєї жіночності, оцінити своє місце в житті в різні вікові періоди, відшукати опору в духовних орієнтирах.
Висновки. Говорячи про орієнтири становлення статевої
ідентичності сучасної жінки, важливо націлити її особистість
на традиційні статеворольові орієнтири (базові, незмінні) та динамічні, які залежать від особливостей соціально-економічного
розвитку суспільства на даний момент і призводять до формування тих характеристик жінки, які сприятимуть більш широкій
реалізації її потреб та успішній адаптації до змін суспільства.
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Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки безпосередньо звернені до традиційних статеворольових уявлень про сутнісні жіночі характеристики, які зумовлюються культурно-історичним досвідом кожного конкретного
народу: його звичаями, традиціями, культурними особливостями, системою вірувань і виховання. Щодо української жінки,
варто звернутися до потужної духовної спадщини українського
етносу, форм виявлення його духовності, та відповідно, націлювати виховні впливи на формування її самобутніх якостей.
Ставши на шлях духовного зростання, сучасній жінці надзвичайно важливо дозволити собі вести повноцінне життя, вийти
на такий рівень, коли вона не гратиме ролі, а усвідомлюватиме
свою внутрішню силу, поєднуючи свої ділові, сильні особистісні
характеристики з сутнісними жіночими, що дозволить їй здійснювати осмислене задоволення своїх природжених потреб, які
мають глибинні духовні витоки. Зокрема, потребу турбуватися
не тільки про себе, що знаходить свою реалізацію в радості бути
переповненим любов’ю, продуктивно сприймати, захищати
іншу людину, поважати її і робити щасливою.
Жінка грає свою роль самим фактом свого буття. Їй важливо
дозволити собі бути жіночної, що призведе до розквіту її духовних характеристик, таких як здатності вибачати, бути підтримкою слабшим, стати всерозуміючою. Високий рівень прийняття
жінкою себе, своєї жіночності, забезпечує їй можливість любові
до іншої людини, що, в свою чергу, допомагає їй вийти з зони
звичного життя. Якщо жінка у процесі статевого становлення
звертається до свого коріння, до того духовного потенціалу, закладеного в її природі, то їй вистачить сил для подолання життєвих проблем, які часто мають глибинне коріння і потребують
мудрого, саме жіночного втручання для їх вирішення.
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V.P. Kutishenko. Spiritual guide of formation of the modern woman
gender identity. In the article there is the attempt to identify guides of
gender identity formation of a woman in current conditions towards her
spiritual growth. It is stated that in this process traditional gender and role
(basic, unchangeable) and dynamic guides are important for the woman.
They depend on the social and economic development of the society at the
moment and lead to the formation of those characteristics that facilitate
her more successful adaptation to changes in the society.
312

Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 22

It is noted that the spiritual guides of gender identity formation of
the modern woman are directly addressed to traditional conceptions about
essential female characteristics that are determined by the cultural and
historical experience of each population, such as its customs, traditions,
culture and religion.
With regards to Ukrainian women we should address the powerful
spiritual heritage of the Ukrainian ethnos, and accordingly, support and
influence original qualities of the Ukrainian women.
The modern woman is recommended to afford herself to live a full life,
to be feminine, to reach such a level where she will not play any role, but realize her inner power. Besides, she will combine her business personal characteristics with the essential female ones, and this will enable her to meaningfully satisfy her natural needs that have deep spiritual roots. Spiritual
and psychological functions of a woman can be considered as functions of
the feminine in a society and family as well as functions of a woman itself.
Key words: spiritual growth, spiritual development, feminineness,
masculinity, feminism, gender identity, sexual identity, gender and role
guides, spiritual needs.
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Особистість етнічно толерантної людини:
яка вона?
Н.І.Левус. Особистість етнічно толерантної людини: яка вона? У
статті розглянуто особистісні риси етнічно толерантної людини. Етнічна толерантність розуміється як складне утворення особистості і проявляється в терпимому ставленні до інших етнічних груп. Толерантність
як особистісна риса не сумісна з дратівливістю, агресивною поведінкою
і прагненням до домінування. Проведений порівняльний аналіз між
особами з різним рівнем толерантності дозволив виявити відмінності у
їх особистісній структурі. Етнічно толерантні досліджувані впевнені в
собі, емоційно стійкі, терпимі до невизначеності, у них широкі різноманітні інтереси, вони проявляють зацікавленість у морально-етичних
та світоглядних проблемах. Етнічно інтолерантні особи агресивні, егоїстичні, прагнуть до домінування.
Ключові слова: толерантність, інтолерантність, соціальна толерантність, етнічна толерантність, етнонігілізм, етнофанатизм, етнічна
ідентичність, фрустраційна нетолерантність.
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