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1.1.

Передумови становлення та розвитку гендерної психології

В даний час в соціальних і гуманітарних науках прийнято
розмежовувати поняття «стать» і «гендер», які визначають, відповідно,
конституціональні або соціокультурні аспекти відмінностей чоловічого від
жіночого.
Термін «стать» описує біологічні відмінності між людьми, що
визначаються
генетичними
особливостями,
анатомо-фізіологічними
характеристиками і дітородними функціями.
Термін «гендер» вказує на соціальний статус і соціально-психологічні
характеристики особистості, які пов'язані зі статтю і сексуальністю, але
виникають у взаємодії з іншими людьми в рамках певної культури.
Традиційно поняття «стать» використовували для позначення тих
анатомо-фізіологічних особливостей людей, на основі яких людські істоти
діляться на чоловіків і жінок. Стать (тобто біологічні особливості) людини
розглядали як фундамент і першопричину психологічних і соціальних
відмінностей між жінками і чоловіками.
У міру накопичення даних досліджень стало ясно, що з біологічної
точки зору між чоловіками і жінками значно більше схожості, ніж
відмінностей. Багато дослідників навіть вважають, що єдине чітке і значуще
біологічне розходження між жінками і чоловіками полягає в їх ролі у
відтворенні потомства. Крім біологічних відмінностей між людьми існує
поділ соціальних ролей, форм діяльності, а також особливості поведінки і
емоційних характеристик.
Антропологи, етнографи і історики давно встановили, що уявлення про
«типово чоловічому» або «типово жіночому» досить умовні: то, що в одному
суспільстві вважається чоловічим заняттям (поведінкою, рисою характеру), в
іншому - жіночим.
Різноманітність соціальних характеристик жінок і чоловіків у світі і
принципове тотожність біологічних характеристик дозволяють зробити
висновок про те, що біологічна стать не є основою для відмінностей їх
соціальних ролей, які існують в різних суспільствах.
Так виникло поняття «гендер», що означає сукупність соціальних і
культурних норм, які суспільство нав’язує людям в залежності від їх
біологічної статі. Не біологічні особливості, а соціокультурні норми в
кінцевому рахунку визначають психологічні якості, моделі поведінки, види
діяльності, професії жінок і чоловіків.
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Бути чоловіком або жінкою в суспільстві означає не просто мати ті чи
інші анатомічні особливості, це означає виконувати ті чи інші запропоновані
представникам різних статей гендерні ролі.
Перша спроба розмежувати поняття «стать» і «гендер» була зроблена
психологом Робертом Стіллером в 1968 році. Вивчаючи транссексуалів в
Каліфорнійському університеті, він прийшов до висновку, що легше
хірургічним шляхом змінити стать транссексуала, ніж змінити його гендерну
ідентичність.
Розділ психології, який вивчає характеристики гендерної ідентичності
особистості, що детермінують соціальну поведінку людей в залежності від їх
статевої приналежності, називається гендерної психологією.
Психологічні дослідження в цій сфері знання присвячені
порівняльному аналізу і висвітленню особистісних характеристик чоловіків і
жінок.
Виявлення відмінностей між психологічними характеристиками
чоловіків і жінок, обґрунтування доцільності взаємного доповнення
чоловічих і жіночих соціальних ролей, утвердження ідей про традиційні
еталони мужності і жіночності для формування «правильної» статевої
ідентичності - все це не є головними завданнями гендерної психології.
Гендерна психологія насамперед займається описом механізмів
конструювання гендерної ідентичності в різних часових і соціокультурних
контекстах, а також аналізом особистісних проблем чоловіків і жінок, що
породжуються диференціацією їх психологічних характеристик і
ієрархічністю соціальних ролей, статусів, позицій в мікро- і макросоціумі, що
ускладнюють самореалізацію особистості в сімейній і професійній сферах.
Вона також займається аналізом психологічних механізмів і стратегій, що
дозволяють чоловікам і жінкам нівелювати вплив диференціюють і
стратифікують факторів на процес самореалізації (Клецина, 2003).
Існує дві групи передумов розвитку гендерних досліджень в психології,
що створюють основу для становлення гендерної психології як науки
(Клецина, 2004).
Перша група - це передумови власне наукові (в традиційному
розумінні), тобто ті галузі знання, в руслі яких зароджувалася і формувалася
проблематика, близька до гендерної напрямку, серед яких особливо
виділяють соціологію статі.
Друга група передумов - це феміністський рух. До них відносяться
феміністські концепції, жіночі дослідження і гендерні дослідження.
Саме ці джерела знання визначили специфіку нового напряму в
психологічній науці, задали вектор наукового пошуку для вирішення
актуальних соціальних проблем.
Ці групи передумов виконують роль базових основ не тільки для
гендерного спрямування в психології, але і для інших супутніх галузей знань,
наприклад, гендерної соціології, гендерної лінгвістики, гендерної політології.
Усередині цієї групи найбільш значущими є гендерні дослідження, які
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складають змістову основу сучасного гендерного аналізу в психології. Сюди
ж відносяться феміністські теоретичні концепції, завдяки яким виникли
дослідження жінок, а згодом - гендерні дослідження.
Дослідницькі роботи в області психології статі, проведені в останнє
десятиліття XX століття, зазвичай об'єднують в два теоретичних напрямки:
психологію статевих відмінностей і жіночу психологію. Підсумком
досліджень статевих відмінностей в психології стало усвідомлення факту, що
психологічні відмінності між чоловіками і жінками - феномен не статичний, а
процесуальний.
Для дослідника важливий не стільки сам факт наявності або відсутності
психологічних статевих відмінностей, а аналіз контексту їх створення, а
також аналіз наслідків цього факту - соціальної нерівності.
У кожен історичний період розвитку українського суспільства
вивчення жіночого питання мало свою специфіку, яку перш за все визначали
політичні, економічні і соціальні зміни, що відбуваються в країні.
Початкові спроби знайти рішення жіночого питання, поставленого в
перші десятиліття XIX століття, припадають на 1960-70-ті роки. На сторінках
наукових і популярних видань активно обговорювалися питання жіночої
емансипації, що включають в себе думки про роль жінок в суспільстві і сім'ї,
питання соціального статусу жінок в порівнянні зі статусом чоловіків,
причини нерівноправності в цій сфері, шляхи зміни ситуації, що склалася. У
дискусію про жіноче питанні вступили вчені різних спеціальностей
(історики, етнографи, демографи, правознавці, публіцисти) і громадські діячі.
Думки були різноманітними, проте вони, як правило, відштовхувалися від
усвідомлення ситуації соціальної нерівності, в якій знаходилися жінки.
Жіноче питання було сформульоване прогресивними діячами і
озвучено як соціальна проблема. У наукових публікаціях того часу
наводилися результати порівняльних досліджень соціального статусу і
становища жінок і чоловіків у суспільстві, аналізувалися причини
нерівноправності в суспільному і сімейній сферах, пропонувалися шляхи
емансипації жінок.
Дослідження в рамках напряму «жіноча психологія» розвивалися під
впливом західної феміністської ідеології і вітчизняної фемінології.
Феміністська теорія - це складна цілісна система поглядів на соціальне
життя і людський досвід, що передбачає в якості відправної точки пріоритет
жінок. Ця теорія ставить на перше місце жінку.
В цілому гендерні дослідження в психології торкнулися практично всіх
основних галузей психологічної науки: проблематику когнітивної та
емоційної сфери, питання соціалізації, міжособистісних взаємодій і
соціальних відносин.
У 90-і роки XX століття фокус досліджень гендерної психології дещо
змістився: основний інтерес стали викликати роботи, спрямовані на вивчення
відмінностей серед самих жінок і всередині категорії жіночого досвіду.
З'явилися дослідження, що показують розходження не тільки в сфері жіночої
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гетеросексуальности, але і жіночої гомосексуальності; об'єктом вивчення
стали жінки різних етнічних груп, здорові та інваліди, психічно здорові і
хворі і т. д.
Ще один напрямок, що з'явилося в рамках гендерної психології - це
вивчення чоловіків і маскулінності. У цю область були перенесені
концептуальні та методичні напрацювання, створені в рамках феміністськиорієнтованої психології.
Чоловічі дослідження виникли не як відповідь на дослідження жінок, а
в результаті усвідомлення складності і неоднорідності самої категорії
«чоловік». Чоловічі дослідження включають в себе вивчення проблем
маскулінності, чоловічий ідентифікації, чоловічого тіла, гомосексуальність і
ін.
На макросоціальної рівні гендерні відносини вивчаються в системі:
«суспільство (держава) - група чоловіків або жінок», «суспільство (держава) особу чоловіка або жінки». Соціально-психологічними детермінантами
гендерних відносин тут виступають гендерні уявлення як різновид
соціальних уявлень.
На рівні міжгрупової взаємодії спільнот, однорідних за статевою
ознакою, гендерні відносини досліджуються в системі «група - група». Тут
детермінують соціально-психологічної факторами міжстатевих відносин є
гендерні стереотипи як різновид соціальних стереотипів. На рівні
міжособистісних відносин чоловіків і жінок об'єктом аналізу є системи
«особистість - особистість», при цьому взаємодіючі особи належать до різних
статей. Гендерні відносини цього рівня детерміновані гендерними
установками як одним з видів соціальних установок.
Гендерний аналіз в соціології
На становлення і розвиток гендерного спрямування в психологічній
науці значний вплив мала соціологія статі. Соціологія статі - це спеціальна
соціологічна теорія, яка стала розвиватися в СРСР в 70-і роки XX століття.
Соціологія статі вивчає те, як пов’язана соціальна структура
суспільства з фізичними відмінностями між чоловіками і жінками.
У вітчизняній науці «статеві відносини» довго трактувалися і як
сексуальні, і як соціальні відносини між представниками чоловічої і жіночої
статі (в науковій літературі використовувалося поняття «соціостатевий»).
Предметна область соціології статі не була чітко визначена. Це
напрямок розвивався на стику таких сфер наукового знання, як соціальні
проблеми жінок і соціальні аспекти статі. Дані області знання вбудовані в
такі соціологічні галузеві дисципліни, як соціологія сім'ї, соціологія праці,
соціологія особистості.
У радянський період існування в соціології таких двох галузей, як
соціальні проблеми жінок і соціологія статі було загальновизнаним, але
розмежувати їх було нелегко.
У предметну область соціології статі включалися: «...закономірності
диференціації чоловічих і жіночих соціальних ролей, статевого розподілу
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праці, культурні символи і соціально-психологічні стереотипи «мужності» і
«жіночності» та їх вплив на різні аспекти соціальної поведінки, суспільного
життя ... Автономний аспект соціології статі - соціологія сексуальності і
статевого життя».
Соціологія статі існувала переважно на стику соціології та етнографії, а
також в рамках сексології, яка була під забороною до початку 90-х років. У
довідкових виданнях, опублікованих пізніше, предметний зміст соціології
статі описується практично таким же способом.
В «Соціологічному енциклопедичному словнику», виданому в 1998
році під редакцією академіка Г.В. Осипова, соціологія статі визначається як
«галузь соціології, що вивчає закономірності диференціації чоловічих і
жіночих ролей і статусів, поділу праці між статями, їх культурні символи і
соціально-психологічні стереотипи, а також їх вплив на різні аспекти
соціальної поведінки».
Слід зауважити, що перераховані дослідницькі проблеми багато років
порівняно мало привертали увагу соціологів, тому теоретичних і емпіричних
опублікованих робіт, присвячених вивченню цих аспектів соціології статі,
зовсім небагато. Однак практично у всіх роботах по зазначених темах
виділялася проблематика жіночого питання, яка може об'єднати всі наукові
роботи, що відносяться до соціології статі.
В рамках вирішення жіночого питання обговорювалися і
досліджувалися проблеми диференціації ролей і статусів чоловіків і жінок у
суспільному, професійному та сімейному сферах, що панують у суспільстві
уявлення про еталони маскулінності і фемінності, вплив цих уявлень на
реальні практики соціальної поведінки чоловіків і жінок та ін.
1.2. Гендерна психологія як наука: місце в структурі гендерного
знання, предмет, завдання
На початку XXI ст. перед світовим співтовариством постало завдання
досягти фактичної рівності жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного
життя. У багатьох країнах відбувається кардинальне переосмислення їх
соціальної ролі в суспільстві, розгорнуто діяльність із забезпечення їхніх
прав і реалізації можливостей. Рівноправну участь жінок та чоловіків у
політичному та економічному житті демократична громадськість вважає
необхідною умовою прогресу в соціально-економічному розвитку,
розв’язанні актуальних політичних, соціально-культурних, расових,
етнічних, а також соціально-психологічних проблем.
Універсальний характер гендерних досліджень у суспільних науках
передбачає цілісність системи гендерних знань у психології, визначення
предмета, структури та змісту цієї галузі наукового знання, створення
адекватної системи методів і принципів організації та проведення досліджень
з урахуванням історичного, культурного та соціального контексту.
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Гендерна психологія є новим науковим напрямом у системі
психологічного знання, у якій дослідження гендерного контексту мають
виокремити психологічну складову різноманітних проблем формування та
розвитку особистості, суспільства і світу.
Структура гендерного знання
У психології структуру сучасного гендерного знання утворюють
гендерологія та більш ранні дослідження у сфері фемінології, гендерна
психологія і психологія гендерних відносин. Гендерна психологія є частиною
гендерології як міждисциплінарного напряму в суспільних науках, а
психологія гендерних відносин належить до складу гендерної психології.
Гендерологія (англ. gender — рід, стать і грец. logos — учення) —
міждисциплінарна наукова галузь, яка вивчає психологічну і соціологічну
проблематику гендерного розвитку особистості.
Вона досліджує жіноче і чоловіче як психологічні утворення та
конструкти культури. Цим зумовлена особлива зацікавленість гендерології
проблемами статі в європейській суспільно-політичній, філософській,
соціологічній та психологічній думці, класичних теоріях гендерної
соціалізації, гендерної антропології та медико-біологічними даними про
статеву диференціацію, особливості статевого диморфізму та психофізіології
статевих відмінностей, гендерного аналізу виборчих систем та електоральної
поведінки тощо. Вона пов’язана з анатомією і фізіологією людини, віковою,
диференціальною, соціальною психологією, психологією особистості,
психологією і соціологією сім’ї та шлюбу, культурологією, валеологією.
Категорію «стать» гендерологія трактує в соціально-психологічному сенсі як
специфічні культурні та поведінкові характеристики, що визначають
соціальну поведінку чоловіків і жінок.
Усупереч поширеній думці вона не є синонімом ні сексології (лат.
sexus — стать і logos — слово, вчення) — науки, що вивчає прояви людської
сексуальності, статеве життя, а також розвиток і здійснення сексуальної
функції індивідуумом, ні фемінології.
Фемінологія (лат. femina — жінка і грец. logos — учення) — наука про
місце і роль жінок у суспільстві, яка досліджує сукупність психологічних,
соціально-економічних, політичних, правових, соціокультурних умов, що
сформувалися в суспільстві для реалізації спільних із чоловіками і
специфічних інтересів жінок, забезпечення їх життєдіяльності в усіх сферах
суспільного життя.
Основним об’єктом фемінології є жіноцтво як відносно цілісна і стійка
соціальна спільність. Вона аналізує соціально-психологічні та культурні
чинники особистісного становлення жінки, особливості жіночої психології і
жіночого елементу в суспільній свідомості, економічні та політичні аспекти
становища жінки в суспільстві, її соціально-психологічні ролі в родині.
Методи, напрацьовані фемінологією, активно використовує гендерологія.
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Важлива роль у системі гендерних знань (гендерології) належить
гендерній психології, актуальність та необхідність розвитку якої сьогодні ні в
кого не викликають сумніву.
Гендерна психологія (грец. psyche — душа і logos — учення) — галузь
психологічного знання, яка вивчає набуті в процесі соціалізації
характеристики гендерної ідентичності, що детермінують соціальну
поведінку людей залежно від їх статевої належності.
Витоки багатьох питань, що постають у психологічній практиці,
пов’язані з проблемами гендерної соціалізації особистості, її гендерними
можливостями та гендерною політикою держави. Гендерна психологія
досліджує різноманітні аспекти гендерної ідентичності, засвоєння гендерних
ролей, гендерної соціалізації, формування гендерних стереотипів, а також
диференціації гендерних відмінностей у сім’ї і соціумі. Соціальні та
етнокультурні аспекти гендерного розвитку також не залишаються поза її
увагою. Адже поняття «гендер» належить до змісту соціальної психології,
психології сім’ї, психології статі, психології сексуальності, політичної
психології тощо.
Розвиток гендерної психології передбачає не лише розроблення
теоретичних підходів, концепцій та положень. Це важлива складова
консультативної допомоги особистості у розв’язанні проблем гендерного
характеру, аналізу психологічних, соціально-культурних і суспільноекономічних явищ.
Важливим напрямом сучасної гендерної психології є вивчення
гендерних відносин, їх особливостей, сутності та складових.
Психологія гендерних відносин — прикладна галузь соціальної
психології, що досліджує закономірності диференціації та ієрархічності
міжстатевих відносин.
Цей науковий напрям перебуває у стадії становлення, все очевидніше
виявляючи себе як самостійна галузь психологічного знання. Його появі
передувало психологічне вивчення міжособистісних і міжстатевих відносин.
Як інтегративна галузь знань, психологія гендерних відносин використовує
напрацювання психології, соціології статі, соціальної психології.
Гендерні відносини є об’єктом дослідження багатьох сучасних наук.
Соціально-психологічний аналіз суттєво збагачує систему знань про гендер,
якими володіють історія, соціологія, політологія, лінгвістика та інші
суспільні дисципліни. Своїми спостереженнями, відкриттями і висновками
гендерна психологія набуває важливого значення для багатьох галузей
соціально-психологічної практики, які потребують міждисциплінарного
підходу та розвитку сучасної гендерної теорії.
Сучасна гендерна теорія — система наукових поглядів на відносини,
ролі, норми, статуси, цінності чоловіків і жінок, їхнє соціальне життя,
життєвий досвід, набуття та реалізацію ними соціально-рольових
характеристик.
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Гендерна теорія є міждисциплінарним науковим напрямом, оскільки
гендерними проблемами переймаються філософія, культурологія, етнографія,
психологія, соціологія, педагогіка, антропологія та ін. На сучасному етапі
вона покликана розв’язувати такі завдання:
1) вивчення жінок і чоловіків як активних суб’єктів творення
соціального світогляду, розвитку соціальних відносин, світобачення,
можливостей особистості;
2) аналіз соціально-економічних, суспільно-політичних, культурних,
психологічних та інших умов, що зумовлюють та відтворюють сучасне
становище чоловіків і жінок у суспільстві;
3) розкриття соціальних ролей та позицій чоловіків і жінок,
формування засад і методів їх соціального зрівняння в усіх сферах життя;
4) пошук можливостей входження жінок у чоловічо-домінантну
систему, збагачення її новими властивостями з урахуванням інтересів і
потреб обох статей;
5) пошук нових форм упорядкування соціальних відносин в інтересах
жінок і чоловіків.
На цих завданнях ґрунтується гендерний підхід у психології —
методологічна основа досліджень у суспільних науках, орієнтована на
втілення ідеї рівності людей незалежно від їх статевої належності. Його
особливість полягає у врахуванні інтересів обох соціально-статевих груп і
досягненні гендерної рівності. Стратегія реалізації цього підходу побудована
на забезпеченні однакових можливостей задоволення інтересів жінок і
чоловіків в усіх сферах суспільного життя, наданні їм рівних прав і
можливостей.
У межах гендерного підходу міжстатеві відносини проаналізовано з
позицій влади і домінування на рівні суспільних (у політичній, економічній
сферах) і психологічних (у сфері міжособистісної та міжгрупової взаємодії)
відносин. Категорію «гендер» витлумачено як властивість соціальних
відносин, один із значущих елементів суспільного устрою, оскільки чоловіки
і жінки не тільки біологічно різні, а й соціально нерівні. Ця нерівність
стосується
їх
можливостей
в
усіх
сферах
життя.
Індикаторами гендерних характеристик поведінки стають соціальні
очікування, ролі і вимоги суспільства до статевої поведінки. Прийняття
позиції, що біологічна стать не є першопричиною психологічних
характеристик поведінки і соціальних ролей особистості, дає змогу поновому реконструювати Я-образ і життєві сценарії, нав’язані особистості
системою статеворольових уявлень. Також завдяки цьому підходу чоловіки і
жінки можуть по-новому оцінити свої можливості і домагання, визначити
перспективи життєтворчості, активізувати особистісні ресурси для вибору
суб’єктивних стратегій самореалізації та оптимізації міжособистісних
відносин.
Український дослідник Володимир Кравець, аналізуючи варіативність
гендерного підходу у психологічних дослідженнях, виокремлює гендерно11

чутливий, гендерно-нейтральний, гендерно-стереотипізований та гендерно
орієнтований підходи.
Гендерно-чутливий підхід передбачає зосередженість досліджень на
індивідуальних відмінностях і відмінностях у поглядах чоловіків та жінок на
статусну рівність між гендерами.
Ідею рівності статей підтримує гендерно-нейтральний підхід. Гендерні
відмінності його представники визнають незначними, пропагують гіпотезу
про те, що індивідуальні відмінності набагато ширші, ніж гендерні.
За гендерно-стереотипізованим підходом відмінності визнаються, а
рівність статей заперечується. Вважають, що жінки та чоловіки повинні
підтримувати статеві відмінності та відповідати існуючим гендерним
нормам, цінностям, правилам, які декларує суспільство.
Гендерно-орієнтований підхід не заперечує значення і впливу
біологічної статі, але надає перевагу впливу соціуму на формування та
розвиток гендерної ідентичності та гендерних відносин особистості.
Із зазначених підходів саме гендерно-орієнтований найбільшою мірою
відповідає сучасному розумінню категорії «гендер» і спрямованості
досліджень у цій галузі.
Предмет і завдання гендерної психології. Гендерна психологія як
галузь психологічного знання перебуває на початках свого формування, що
ускладнює остаточне визначення її предмета, сутнісніх особливостей. Багато
вчених вважають її напрямом соціальної психології, яка, за словами
американської дослідниці Шон-Меган Берн, досліджує індивідуальні,
групові, суспільні норми, що обумовлюють реакції на статеві відмінності.
Отже, соціальна психологія гендеру — галузь психологічного знання,
основною метою якої є вивчення гендерних установок, ролей, забобонів,
дискримінацій, а також соціальних ролей і суспільних норм щодо чоловіків
та жінок. За структурою соціальна психологія гендеру найбільш підготовлена
для розгляду психології гендерних відносин, оскільки вона трактує відносини
типу «особистість — особистість», «особистість — група», «група — група»,
«особистість — суспільство» і «особистість — культура».
Певні соціально-психологічні дослідження гендеру як в зарубіжній, так
і у вітчизняній науці більше пов’язані не з вивченням реальних проблем, а з
просуванням принципу рівних прав обох статей. Це зумовлено
зацікавленістю соціально-психологічних досліджень гендеру проблематикою
феміністичного руху та політики гендерної рівності.
У вітчизняній науці гендерна психологія як галузь наукового знання
сформувалася на перетині диференціальної психології (галузі психології, що
вивчає типологічні відмінності та індивідуальні особливості людини в її
психічному стані, поведінці, діяльності, вчинках, інтелекті та здібностях,
систематизує різні методи їхньої діагностики, а також кількісно оцінює ці
відмінності в різних сферах життєдіяльності людини) і психології розвитку
(галузі психології, що досліджує психологічні зміни людини із
дорослішанням, психіку і людський організм у всі вікові періоди і на всіх
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стадіях з урахуванням біологічних, антропологічних, соціологічних і
психологічних чинників, що впливають на цей розвиток). Із зародженням
гендерного напряму у вітчизняній науці (90-ті роки ХХ ст.) основним
джерелом її ідей були психологія статі (розділ диференціальної психології) та
визначений статевою належністю індивіда психосоціальний розвиток
особистості (розділ психології розвитку). Це зумовило тодішнє розуміння
предмета гендерної психології, до якого зараховували два основні блоки
інформації: психологія статевих відмінностей і гендерна соціалізація.
У психології статевих відмінностей розглядався весь спектр
психологічних відмінностей представників чоловічої і жіночої статей: у
когнітивній, мотиваційній, емоційній, поведінковій та інших особистісних
сферах. Вона використовувала традиційний для психології поняттєвий
апарат, новими на той час були поняття «маскулінність», «фемінність»,
«андрогінність», «гендерні стереотипи» та ін.
У дослідженнях з гендерної соціалізації переважно аналізувалася роль
соціальних інститутів у статеворольовому розвитку представників чоловічої і
жіночої статі.
На сучасному етапі гендерна психологія охоплює такі напрями
досліджень:
а) психологія гендерних відмінностей, що спрямована не так на
пізнання відмінностей у психологічних характеристиках та особливостях
поведінки чоловіків і жінок, як на їх роль в індивідуальному життєвому
шляху, самореалізації чоловіків і жінок. Не байдужа вона і до чинників
психологічної подібності;
б) соціально-психологічні основи гендерної ідентичності, зокрема
проблеми особистісної ідентичності, психологічні теорії гендерної
диференціації, етапи формування та види гендерної ідентичності, а також
прикладні аспекти (зв’язок жіночої та чоловічої сексуальності з гендерною
ідентичністю, інверсія статевих орієнтацій та ін.);
в) гендерна соціалізація, у полі зору якої перебувають основні етапи,
механізми та агенти гендерної соціалізації, роль батьків у вихованні дітей,
сімейні та позасімейні джерела гендернорольової соціалізації, гендерні
аспекти впливу ЗМІ на формування особистості;
г) гендерні ролі та характеристики особистості, вивчення яких
пов’язане з аналізом соціально-психологічних особливостей, норм
традиційних (жіночих та чоловічих) гендерних ролей, а також гіперрольової
гендерної поведінки, сексизму та його варіацій (гетеросексизму, мовного
сексизму), форм дискримінації чоловіків і жінок;
ґ) прикладні аспекти гендерної психології, зосереджені на практичному
застосуванні знань із гендерної психології в різних галузях психологічної
науки: віковій психології, психології професійного розвитку, організаційній
та економічній психології, політичній психології, психології спорту та ін.
Нині втратили свою актуальність проблеми пізнання відмінностей між
психологічними характеристиками чоловіків і жінок, обґрунтування
13

доцільності взаємодоповнення чоловічих та жіночих соціальних ролей,
утвердження ідей, пов’язаних із традиційними еталонами «правильної»
гендерної ідентичності. Нині дослідження гендерної психології зосереджені
переважно на аналізі особистісних проблем чоловіків і жінок, спричинених
диференціацією їх психологічних характеристик та ієрархічністю соціальних
ролей, статусів, позицій у міжособистісній взаємодії та суспільному житті, а
також ситуацій, проблем і факторів, що утруднюють самореалізацію чоловіка
і жінки в сімейній та професійній сферах, здійснення необхідної
психокорекційної практики.
Предмет гендерної психології — особливості психіки особистості,
пов’язані з її гендерною належністю, фактори та умови їх формування і
розвитку на інтраіндивідуальному, міжособистісному, груповому та
суспільному рівнях.
Як зазначає російський соціальний психолог Ірина Клецина, визначити
предмет та завдання гендерної психології на сучасному етапі її розвитку —
доволі складне завдання, оскільки ця галузь психологічного знання робить
лише перші кроки на шляху свого розвитку. Завдання гендерної психології
пов’язані з конкретизацією предмета обґрунтуванням методів та визначенням
принципів дослідження, а також наповненням відповідним змістом поняття
«гендер» з урахуванням соціокультурних, особистісних чинників його
формування.
Основними змістовними завданнями гендерної психології є:
- аналіз природи гендерних відмінностей, соціокультурних факторів та
умов, що їх породжують;
- вивчення подібності в психологічних характеристиках та
особливостях поведінки чоловіків і жінок;
- дослідження особистісних передумов успішної самореалізації
чоловіків і жінок у невідповідних статі сферах життєдіяльності (наприклад,
жінок у професійній сфері, чоловіків у сімейній);
- аналіз крос-культурних чинників конструювання гендеру.
Основні завдання гендерної психології можна визначити таким чином,
як вказує психолог Ірина Германівна Малкіна-Пих (психолог, доктор фізикоматематичних наук у галузі системного аналізу і математичного
моделювання):
- аналіз соціокультурних факторів і умов, що породжують психологічні
відмінності між статями;
- вивчення не стільки відмінностей, скільки подібності в психологічних
характеристиках та особливостях поведінки чоловіків і жінок;
- дослідження особистісних передумов успішної самореалізації
чоловіків і жінок в неполоспеціфічних сферах діяльності (наприклад, жінок в
професійній сфері, а чоловіків - в сімейної);
- вивчення партнерських і патріархальних моделей відносин чоловіків і
жінок.
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У зв'язку з цим спільні завдання гендерної терапії можна
сформулювати наступним чином:
- реконструкція, переосмислення Я-образів і життєвих сценаріїв,
нав'язаних системою статеворольових уявлень;
- створення умов, в яких чоловіки і жінки зможуть по-новому оцінити
свої можливості і домагання, визначити перспективи життєтворчості,
активізувати особистісні ресурси для вибору стратегій самореалізації та
оптимізації відносин.
Інтенсивний розвиток гендерного спрямування в сучасних соціальних
науках в нашій країні показує, що гендерні дослідження - це не тільки
відповідь на відповідні тенденції західних соціальних дисциплін, а й
показник змін в системі статеворольових уявлень, які обумовлені
трансформацією в соціальній сфері суспільства. На жаль, на хвилі зростаючої
популярності гендерних досліджень в наукових розробках і практичної
діяльності багатьох психологів гендерні проблеми зв'язуються лише з
психологічними відмінностями між представниками чоловічої та жіночої
статі, а завданням досліджень стає виявлення та демонстрація цих
відмінностей.
Гендерно-орієнтовані навчальні дисципліни внесені в навчальні плани
вищих навчальних закладів недавно. Серед них: гендерна педагогіка та
психологія; психолого-педагогічні проблеми гендерних відносин; гендер у
сферах суспільного життя; трансформаційні процеси в постсоціалістичних
країнах Європи та становище жінок; гендерні студії; основи гендерної
рівності. Вивчення цих дисциплін дає змогу майбутнім фахівцям
ознайомитися з історією, умовами, причинами виникнення гендерного руху
та основними етапами його розвитку; зорієнтуватися в новітніх гендерних
теоріях, взаємозв’язку гендерних проблем із біологічними, психологічними
та соціокультурними чинниками; проаналізувати формування гендерних
відносин у політичній, правовій і економічній сферах та сфері
міжособистісної взаємодії.
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