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Назва тези: 

«Актуальні психологічні дослідження гендерної психолої» 

 

 

Психологія, іменована гендерної, як особлива галузь психологічних знань, - 

досить молодий розділ науки. Але, з іншого боку, вона має тривалу і значну 

історію, яку не можна обійти увагою. Сам термін «гендер» означає «стать», але не 

в сенсі фізіологічної даності, а як психологічну особливість, пов`язану з особливою 

роллю в соціальному житті. Прийнято до використання він був в 1975 році. 

Власне, гендерна психологія бере початок в 70-х рр. XX століття. На її 

формування вплинуло чимало факторів, в тому числі і феміністський рух. Тим не 

менш, до цих пір серед учених немає єдиної концепції з приводу цієї галузі науки. 

Також і історія гендерної психології викладається фахівцями абсолютно по-

різному, що часто призводить скоріше до плутанини, ніж до прояснення питання. 

Основна проблема полягає в самому тлумаченні терміна «гендерна». Деякі 

під нею розуміють суто феміністську психологію. Другі - просто жіночу. А треті 

визначають гендерні дослідження, як науку про психологічні відмінності статей. 

Інша сторона питання полягає в тому, що комплекс гендерних досліджень 

одночасно став проводитися в різних науках людьми різних спеціальностей. Тому 

при вивченні власне статевої психології та її історії неможливо пройти повз ряду 

філософів, соціологів, етнографів, а також громадських діячів. 

Етапи історії гендерної психології 

Найчастіше психологія гендерних відмінностей розбивається на п`ять 

послідовних тимчасових етапів. Загалом своєму вигляді вони виглядають 

наступним чином: 



1. Дослідження проблем, відповідних області гендерної психології, 

філософами. Початок цього періоду йде в античність, а кінець припадає на XIX 

століття. Як видно, це найтриваліший етап, який має досить велику внутрішню 

періодизацію. 

2. З кінця XIX століття до початку XX століття відбувається позначення 

предмета і спільне формування основних розділів гендерних досліджень. 

3. Третій період пов`язується з Фрейдом, від чого він також носить назву 

фрейдовского. Провідна роль в ньому відводиться розвитку ідей психоаналізу в їх 

зв`язку із загальною канвою гендерних досліджень. Тимчасові пороги цього етапу 

можна позначити, як початок - 30-х років XX століття. 

4. Далі слід епоха практичних експериментів і, як наслідок, відбувається 

накопичення теоретичної бази. Цей період триває до 1980-х років. 

5. П`ятий, заключний період, що триває донині, виводить гендерні 

дослідження в психології на новий рівень. Спостерігається активне зростання 

зацікавлених дослідників, збільшується число експериментів. Відбувається стрімке 

накопичення матеріалу, що забезпечує сприятливу базу для подальшого вивчення 

предмета. 

Період філософів. Платон 

Згідно із загальноприйнятою думкою, гендерна психологія своєю появою 

багато в чому зобов`язана Платону. Так, він вперше загострив увагу на гендерної 

проблеми відносин статей. Платон в ряді своїх творів розвиває вчення про їх 

взаємодоповнюваності і вводить термін андрогіна - істоти, що з`єднує в собі 

чоловічі і жіночі ознаки. Він перший висловлює думку про те, що підлоги в своїх 

відносинах рівноправні. Жінки в платонівської теорії ідеального суспільства 

можуть брати участь разом з чоловіками в усіх соціальних справах, а також бути 

воїнами, філософами. Потомство ж вони виховують нарівні з чоловіками. 

Аристотель 

Гендерні проблеми займали і Аристотеля. Він багато уваги приділяв ролі 

підлог в житті суспільства, в шлюбі. Займані ним позиції часто протилежні 

поглядам Платона, хоча він і був його учнем на початку своєї філософської 



кар`єри. Так, Аристотель бачив жінку в шлюбі як свого роду рабині, призначену 

лише для ведення господарства і виховання дітей. Одним словом, він заперечував 

рівність між чоловіком і жінкою. 

Томас Мор 

Тепер перенесемося в епоху Відродження, коли століттями «законсервована» 

християнським догматизмом думка почала прокидатися до вільного життя. Так, 

наприклад, цікава теорія Томаса Мора, описана ним в «Золотій книзі». Його образ 

ідеальної держави передбачає, що чоловіки і жінки працюють в рівній мірі над 

усіма справами без поділу праці на «жіночу» і «чоловічу» області. У числі іншого 

сюди входять релігійна діяльність, служба в армії і вищі посади в органах влади. 

Після Мора гендерні відносини під тим чи іншим кутом зору розглядали такі 

мислителі, як Томмазо Кампанелла і Жан-Жак Руссо, Іммануїл Кант і безліч інших 

блискучих мислителів. 

Другий етап 

Наступний за філософською рефлексією період розвитку, який пройшла 

гендерна психологія, характеризується народженням і розквітом руху за звільнення 

жінки в суспільстві. Це в рівній мірі справедливо для США, Англії і Франції. В 

якійсь мірі даний рух торкнулося і Російську Імперію. Сам по собі цей процес, 

звичайно, мало співвідносився з вченими дослідженнями, а тому не є частиною 

історії гендерної психології, як науки. Однак він послужив фоном і каталізатором, 

завдяки якому гендерні дослідження привернули до себе увагу багатьох вчених. 

Феміністський рух, як і сам термін «фемінізм», має французьке походження. 

Синонімічно йому визначення «емансипована», тобто звільнена жінка. Точкою 

відліку для цього руху стала Велика революція у Франції. Тоді Олімпія де Гуж 

шокувала громадськість, виступивши зі своєю Декларацією прав жінок. 

З`являються в цей час і наукові праці. Наприклад, в кінці XIX століття 

видаються дві книги П. Е. Астаф`єва, присвячені психології підлог і психології 

жінки. 



Приблизно в цей же час австрійський дослідник Отто Вейнингер опублікував 

свою працю «Пол і характер». Багато в чому ця книга виявилася знаковою, а 

проблеми, підняті в ній, як і суперечки навколо них, актуальні й досі. 

Разом з тим Німеччина, Франція і ряд інших європейських держав 

розгортають широке наукове вивчення жіночої психології. Цей період народжує 

плеяду видатних дослідників як серед чоловіків, так і жінок: Т. Хиггинсон, Х. 

Маріон, Е. Кей і інші. 

Третій (фрейдистський) етап 

Як вже було сказано, на третьому етапі свого становлення гендерна 

психологія нерозривно була пов`язана з ім`ям Зиґмунда Фрейда. Він відрізнявся 

поглядами, дискусії навколо яких не згасають і до цього дня. У дослідників жіночої 

психіки мало хто зміг викликати стільки негативної критики, як батько 

психоаналізу. Безумовно, він не був саме дослідником конкретно в цій галузі. Але 

тим не менше деякі його думки, доктрини і праці торкнулися гендерні особливості 

в психології. Відображення вони знайшли, наприклад, в книзі «Психологія жінки». 

Полеміка з Фрейдом 

У суперечки з батьком психоаналізу вступали навіть багато його учнів. Його 

теза про підсвідомому комплексі жінки, що полягає в заздрості до чоловічих 

геніталій, змусив чимало людей до створення психологічних теорій щодо підлог і 

їх взаємин. Тому, так чи інакше, Фрейд зробив величезний позитивний вплив на 

розвиток гендерних досліджень. Хоча, повторимося, його власні переконання в цій 

області вважаються більш ніж сумнівними. 

Закінчилося це тим, що в середині XX століття психоаналіз був визнаний, як 

небезпечна для жіночого психологічного благополуччя доктрина. 

Однак і зараз школа психоаналізу є класичний напрям в області дослідження 

психології представниць прекрасної половини людства. 

Третій етап в Росії 

У нашій країні після революції тон досліджень в області гендерних 

відмінностей дещо змінився. З приходом радянської влади було законодавчо 

закріплено рівність статей. Спочатку жінок намагалися відірвати від сім`ї, щоб 



залучити до виробництва і праці, проте потім урядом був запущений зворотний 

процес. Здавалося б, це були найкращі умови для розвитку об`єктивних поглядів з 

гендерних питань. Але на практиці все це призвело до заперечення різниці підлог. 

Радянською наукою в принципі не визнавалися гендерна психологія і педагогіка. 

Хоча заради справедливості варто сказати, що в СРСР були деякі вчені, не 

згодні з такою позицією. Вони намагалися просунутися в області гендерних 

досліджень. До їх числа можна віднести видатних вчених П. П. Блонського і Е. П. 

Аркін. Але до 1930-х років їх роботу заборонили, відповідно, припинилася і 

публікація їх праць, а всі дослідження в даній області на просторах Радянського 

Союзу були заморожені до самого розпаду країни. 

Четвертий період 

Даний етап охоплює приблизно двадцять років і уособлює собою бурхливе 

зростання досліджень як експериментального характеру, так і теоретичного 

осмислення. У цей час спостерігається справжній розквіт вивчення відносин 

статей, що приніс багаті плоди в нашу епоху. 

Перерва в дослідженнях 

Зауважимо, що між третім і четвертим періодом спостерігається деякий 

розрив. Зрозуміти його причину досить важко. Але найбільш ймовірно, що виною 

тому стало розвиток фемінізму. Якщо раніше, на другому етапі, воно відіграло 

позитивну роль, ініціювавши бурхливий вивчення гендерної психології, то в 

даному випадку воно його загальмувало. Яким чином? Справа в тому, що в 

західному суспільстві за дослідженнями, які стосувалися гендерної проблематики, 

був встановлений жорсткий соціальний контроль. 

 Розвиток фемінізму в цей раз отримало в свою адресу критику широких 

верств громадськості, що створило для вчених труднощі для об`єктивного 

вивчення. Науковий світ Заходу, який досліджує гендерні відносини, міг би 

серйозно похитнутися, якщо би дозволив собі втрутитися в цей соціальний 

конфлікт. 

http://sylukr.ru/osobistist/29109-shho-soboju-javljae-socialnij-kontrol.html
http://sylukr.ru/osobistist/28874-socialnij-konflikt-prichini-i-shljahi-virishennja.html
http://sylukr.ru/osobistist/28874-socialnij-konflikt-prichini-i-shljahi-virishennja.html


Підсумком періоду для Заходу стало накопичення колосального теоретичного 

матеріалу, поява безлічі гіпотез з приводу тих чи інших аспектів гендерної 

проблематики. 

Що стосується Росії, то перші проблиски світла, що знаменували відновлення 

наукових досліджень в галузі гендерної психології, пробилися крізь хмари ідеології 

в 60-х роках. Зробили це можливим такі люди, як Г. Ананьєв. Він в цей нелегкий 

час протистояння став засновником цілої школи психології, що носить ім`я 

Петербурзької або Ленінградської школи (по місту, де проживав дослідник). 

П`ятий період 

Останній на даний момент етап в історії гендерної психології, що триває вже 

чверть століття, характеризується величезним, як ніколи раніше, розмахом 

досліджень, широтою проведених експериментів і розвитком руху гендерних 

досліджень. З`являються нові теорії, розробляються методики вивчення проблем 

відносин статей. 

З іншого боку, деталізація досліджень привела до того, що всередині 

гендерної психології почали виділятися не тільки окремі школи, а й нові напрямки 

і розділи науки. Деякі з них в своїх теоретичних поглядах і практичних принципах 

досить далеко пішли один від одного. 

Серед незліченних імен і праць цього етапу відзначимо блискучу книгу 

Меган Берн - «Гендерна психологія». 

Що стосується російського світу науки, то, на жаль, роки застою призвели до 

відсутності бази, на якій можна було збудувати конкурентоспроможну 

дослідницьку школу. У нашій країні гендерна психологія тільки починає 

розвиватися, що не позбавляє нас перспективи зайняти провідне становище в 

майбутньому. Передумовою до цього є та обставина, що західні дослідники разом з 

грандіозним досвідом накопичили і значна кількість невирішених проблем і 

протиріч. Слабкість цих шкіл полягає в тому, що вони віддають перевагу 

частковостей, тоді як до цих пір дуже слабо розроблені теорії, які дозволили б 

узагальнити весь досвід гендерних досліджень і створити цілісний погляд на 

природу цього явища. 
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