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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ФЕМІННОСТІ У ЖІНОК 

 
У сучасному світі жінки та чоловіки часто поєднують традиційно чоловічі та 

жіночі ролі, внаслідок чого виникає середній – «андрогінний» – гендер та постає 
проблема статевої ідентифікації. З іншого боку, в умовах статевого рівноправ’я 
жінки інколи активізують в собі маскулінні риси заради перебування на 
макросоціальному рівні. Метою нашого дослідження є виявлення детермінант 
гендеру та окреслення шляхів розвитку фемінності у жінок. 

Перші дослідження психологічних аспектів прояву фемінності у жінок 
належать К.Хорні. Підґрунтям даної проблеми вона вважала «маскулінну 
цивілізацію», яка заснована на «заздрощах чоловіків щодо здатності жінок до 
дітонародження та на почутті провини жінок за свою стать». Також варті уваги 
погляди ряду авторів на гендерні аспекти розвитку цивілізації. Одні наголошують 
на майбутньому «фемінної цивілізації», де існуватиме любов, емоційна близькість, 
інтуїтивність (О.Лобок), інші – на розвиткові цивілізації за «маскулінними 
законами із фемінною організацією всередині» (А.Піз). 

Трактування детермінант гендеру здійснюється у трьох основних підходах. У 
біологічному (В.Геодакян) розбіжності у гендеру зумовлені розподілом праці, при 
якому кожній зі статей властиві полярні форми праці: чоловікові – адаптація у 
навколишньому середовищі, жінці – асиміляція здобутого для забезпечення роду. 
Згідно соціального підходу (Л.Колберг, Д.Раблі, Д.Мартін) статева ідентичність 
формується за рахунок наявності соціально закріплених гендерних схем – 
уявлення про чоловіче і жіноче, знаходження себе в дихотомії соціальних ролей, 
видів занять. У соціобіологічному підході (Т.Парсон, Р.Бейлс) розвивається ідея 
позитивної диференціації статевих ролей, а саме: чоловік є годувальником сім’ї та 
підтримує її зв'язок із зовнішнім середовищем, а жінка – дружина, мати, 
господиня. Ми є прихильниками соціобіологічного підходу, який акцентує увагу 
на необхідності зближення біологічної та психологічної статі. 

Оглядаючи психотехнічні засоби прояву та розвитку фемінності у жінок, варто 
зазначити, що даний процес повинен здійснюватись не через зовнішні стереотипні 
ознаки жіночності, а через внутрішню ідентифікацію себе як жінки та 
усвідомлення свого призначення. Л. Ренар пропонує наступні засоби розвитку 
фемінності: символдраматичні техніки роботи із підсвідомістю з метою 
ідентифікації себе як жінки, групову роботу з ініціаціі жіночих архетипів, арт-
терапевтичні техніки гармонізації чоловічого й жіночого та тілесно-орієнтовані 
вправи, які мають на меті зняття образи, поновлення жіночої енергії тощо. 

С. Петрушин наводить вправи для виявлення маскулінних жінок, які 
проводяться у парі з чоловіком, а також пропонує вправи з метою ініціації 
фемінності, гармонізації психічного та біологічного у міжстатевій взаємодії, які 
виконуються в групах за участю чоловіків та жінок. 

Науковий керівник: Сапельнік О.В., викладач 
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ВПЛИВ РАННЬОГО БІЛІНГВІЗМУ НА РІВЕНЬ  
СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ 

 
В умовах трансформації сучасних тенденцій суспільного розвитку зростає 

роль осмисленого орієнтування особистості в оточуючому середовищі, її вміння 
встановлювати компетентні соціальні відносини, підтримувати ефективну 
міжособистісну взаємодію та здійснювати успішну соціальну адаптацію. Це 
можливо завдяки високому рівню розвитку соціального інтелекту як інтегральної 
інтелектуальної здатності, що об’єднує і регулює пізнавальні процеси, пов’язані з 
відображенням соціальних об’єктів (людини як партнера по спілкуванню).  

Дослідженнями «соціального інтелекту» займались такі зарубіжні вчені як 
Г. Олпорт, Дж. Гілфорд, Г. Айзенк, Е. Торндайк. У вітчизняній психології поняття 
«соціального інтелекту» досліджувалось М. І. Бобневою, О. О. Бодальовим, 
К. О. Абульхановою-Славською, М. М. Обозовим, Ю. М. Ємельяновим. Проте, 
незважаючи на певні досягнення у вивченні цього психологічного феномену, 
малодослідженими залишаються ті фактори, які обумовлюють його розвиток.  

Основою нашого дослідження стало припущення про залежність рівня 
розвитку соціального інтелекту від раннього білінгвізму. Зокрема останні 
дослідження американського вченого Ш. Лінча вказують на те, що соціалізація 
дітей-білінгвів є значно ефективнішою, розвиток їх соціального інтелекту 
відбувається раніше, ніж у їхніх однолітків, які говорять тільки на одній мові. 
Відповідно, мета роботи полягає у виявленні впливу раннього білінгвізму на 
рівень розвитку соціального інтелекту особистості.  

Явище білінгвізму, або двомовності, вже давно привертає увагу багатьох 
дослідників. Зокрема, психолінгвісти зацікавлені в тому, як білінгвізм впливає на 
психічні процеси, особливості мислення та особистісні характеристики людини. З 
початку ХХ століття набули бурхливого розвитку дискусії про те, чи є ранній 
білінгвізм корисним для розвитку дитини. І. Епштейн у 1915 році висловив думку 
про те, що формування однієї асоціації з двома різними словами призводить до 
конфліктів у мовленнєвих операціях. Наслідком цього є уповільнення темпу 
загального розумового розвитку дитини. Г. Шухардт порівнював людину-білінгва 
з луком, що має дві тятиви, кожна з яких ослаблює іншу. Проте, Л. Виготський 
вказував на неможливість негативного впливу двомовності. Зокрема, У. Штерн 
довів, що двомовній людині легше оволодіти третьою мовою. У 1913 році 
французький лінгвіст Ж. Ронжа вперше сформулював принцип «один 
співрозмовник – одна мова» як оптимальну стратегію оволодіння двома мовами. 

Відповідно, на нашу думку, планомірне формування у дитини до шести років 
раннього білінгвізму підвищує рівень її соціального інтелекту. Щоб довести це 
припущення, планується провести дослідження за допомогою методу анкетування 
та методики «Дослідження соціального інтелекту» Дж. Гілфорда і М. Саллівена. 

Науковий керівник: Іванюк М.О., викладач 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

