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СЕКСУАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ  
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Сексуальність особистості та особливості сексуальної культури соціуму 

трансформувалися при переході від однієї епохи до іншої. Погляди на 
сексуальність особистості ніколи не були однозначними протягом свого 
філогенетичного розвитку. В сферу сексуальності входять наступні компоненти: 
біологічна стать, гендерна ідентичність, гендерна соціальна роль, сексуальна 
орієнтація, сексуальна ідентичність.  

За часів античності поняття та межі сексуальності особистості були досить 
широкими. Гомосексуальні зв’язки, полігамія, позашлюбні стосунки були 
нормою. Прихід Середньовіччя різко змінив тенденцію людської сексуальності. 
Вона не лише ставилась у жорсткі рамки, а в принципі заперечувалась. Для 
суспільства прийнятними були лише гетеросексуальні сексуальні стосунки у 
шлюбі для продовження роду. Всі хто мав інші погляди на сексуальність мусили 
стримуватися чи переховуватися. Тенденція до пуританського відношення 
стосовно сексуальності трималась до початку сексуальної революції, що значно 
вплинула на ставлення соціуму до сексуальності особистості. 

У наш час, можна спостерігати значний стрибок у сфері сексуальності та 
соціальної думки на рахунок даного феномену. Можна припустити, що всього 
через декілька поколінь, сексуальність та її межі зміняться кардинально. На даний 
час вже помітні трансформації компонентів сексуальності.  

Біологічну стать, за бажанням, можна змінити. Гендерна ідентичність набуває 
трансформації у тому плані, що все частіше з'являються люди, що не відчувають 
приналежності до жодної статі, виглядають відповідно та називають себе 
андрогенами. Гендерні соціальні ролі змішуються, чоловіки виконують жіночу 
роботу та обов’язки і навпаки. Загалом, люди, лояльніше відноситься до 
особистостей гомосексуальної орієнтації, все частіше з'являються бісексуально 
орієнтовані чоловіки та, особливо, жінки, що сприймається як цілком нормальне 
явище. Люди усвідомлюють свою сексуальну ідентичність та не протистоять їй. 
Вони стали більш обізнаними сексуально та вільними у формах прояву своєю 
сексуальності. Останнім часом, відкрито обговорюються питання не лише 
сексуальної орієнтації, а й форм реалізації сексуальності через тріолізм, 
свінгерство, БДМС відносини, стосунки без обов’язків тощо. Засоби масової 
інформації починають навіювати ті чи інші сексуальні тенденції населенню. 

Отже, актуальним постає питання про те, які сучасні погляди на сексуальність 
особистості та наскільки суб’єктивна сексуальність залежить від суспільних 
тенденцій. 

Науковий керівник: Вашека Т.В., к. психол. н., доцент 
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ОСОБИСТІСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК НАДІЙНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ 

 
Проблема відповідальності на сьогоднішній день постає ключовою в 

обговоренні низки питань, пов’язаних із розвитком сучасного суспільства, 
процесами індустріалізації та глобалізації, підвищенням ролі людського фактору у 
вирішенні глобальних проблем людства.  

У психологічних теоріях поняття відповідальності трактується неоднозначно: 
від проголошення узагальнюючим принципом існування людини (В. Франкл) до 
повного заперечення як властивості особистості (психодинамічні та 
біхевіористичні теорії). Існує чимало психологічних теорій, згідно з якими 
відповідальність є суттєвою рисою: теорія “самоактуалізації” А. Маслоу, 
феноменологічна теорія особистості К. Роджерса, логотерапія В. Франкла, “локус 
контролю” Дж. Роттера, теорія моральної відповідальності Ж. Піаже тощо.  

Специфіка льотної діяльності (темп, високі швидкості польоту, регламентація 
траєкторій руху, жорсткі правила до безпеки польотів) висуває підвищені вимоги 
до відповідальності льотчиків. Недостатній рівень відповідальності за свої дії та 
вчинки може призвести до виникнення незворотних наслідків. 

Нами було проведено дослідження проблеми відповідальності серед 
військових льотчиків Харківського університету повітряних сил ім. Івана 
Кожедуба за допомогою методик: «Діагностика рівня суб’єктивного контролю» 
Дж. Роттера, «Стиль саморегуляції поведінки», «Діагностика особистісного 
симптомокомплексу відповідальності» І. А. Кочарян. За методикою «Діагностика 
рівня суб’єктивного контролю» було встановлено, що 95% досліджуваних мають 
інтернальний локус контролю. Дані результати свідчать про високий рівень 
суб’єктивного контролю над будь-якими життєвими ситуаціями та про високий 
рівень власної відповідальності за життя вцілому. За методикою «Стиль 
саморегуляції поведінки» було визначено, що 90% досліджуваних мають високий 
рівень саморегуляції поведінки, що свідчить про самостійність, гнучкість та 
адекватність у прийнятті рішень, а також про усвідомленість та чіткість при 
досягненні цілей та встановленні життєвих орієнтирів. За методикою «Діагностика 
особистісного симптомокомплексу відповідальності» було визначено, що 75% 
респондентів належать до типу відповідальності «Самопожертва», який 
характеризується високим рівнем надійності та бажанням допомагати іншим, 
жертвуючи собою. Також 25% досліджуваних належать до типу «Принциповість». 
Даному типу властивий високий рівень принциповості та відповідальності, який 
проявляється у всіх сферах їхнього життя. 

Подальшою перспективою нашого дослідження є вивчення психологічних 
особливостей особистісної відповідальності як чинника надійності професійної 
діяльності військових льотчиків. 

Науковий керівник: Злагодух В.В., ст. викладач 
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