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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Психологія гендерних стосунків – це новий напрям психології, що 
має свій предмет вивчення, структуру і систему понять.  

Гендер – поняття, яке розглядається сучасною соціологією, як про-
тилежне поняттю біологічної статі людини. Відмінність полягає в тому, що 
біологічна стать «видається» людині ще до народження і змінити її немож-
ливо. А гендер – це увесь комплекс поведінки, характерний чоловікам і 
жінкам. Гендер може змінюватися у ході історичного розвитку суспільства. 
Саме поняття гендер виникло, коли вчені виявили, що біологічна стать ма-
ло впливає на соціальні ролі чоловіків та жінок. Як наслідок з’явилося ви-
значення гендера як сукупністі соціальних і культурних норм, яких дотри-
муються люди у суспільстві залежно від їхньої біологічної статі. Таким чи-
ном гендер – це соціальна модель людини, яка передбачає її положення в 
суспільстві. 

Проблема гендерних відмінностей мислення є об’єктом дослідження 
таких вчених, як З. Фройд, Г.В. Гегель, О. Вейнінгер, Е.В. Бугачевська, 
Ф. Шлегель, А. Шопенгауер, С. Бел, Е. Маккобі, М. Хорнер, Ш. Фур’є, 
Ф. Марі та ін. [6]. 

Мета дослідження: розкриття гендерних відмінностей у мисленні 
особистості, поданих у психологічній літературі. 

Щоб зрозуміти гендерні відмінності мислення, варто звернутися до 
досліджень вчених у цій галузі. 

Так, Г.В. Гегель вважає орієнтацію жінок на сім’ю природною і соці-
альною необхідністю. В той час, як дійсне субстанційне життя чоловіка ві-
дбувається і виявляється в державі, науці, боротьбі із зовнішнім і внутріш-
нім світом, а субстанційне призначення жінки знаходиться в сім’ї. Держа-
ва, заснована на раціональності і універсальності, керується чоловічим за-
коном. Конкретний альтруїзм жінки, чуттєвість, нездатність мислити абст-
рактним і універсальним чином роблять її доброю дружиною і матір’ю, але 
нездатною для участі в публічній сфері закону і справедливості У деякій 
мірі ми погоджуємось із цими думками – чоловіки справді краще знахо-
дять вихід із складних ситуацій, адже здатні зберігати контроль над собою 
і здатні до холодного і нечуттєвого мислення, коли того вимагає конкретна 
ситуація [1]. Жінки ж навпаки у складних ситуаціях схильні до паніки та 
втрати самоконтролю. Але разом із тим ми не згодні, що субстанційне при-
значення лише жінки знаходиться у сім’ї. Для чоловіків сім’я – це також 
природна і соціальна необхідність. Але для жінок на першому місці стоїть 
сім’я, а потім кар’єра. А для чоловіків – кар’єра, а потім – сім’я. Чоловік у 
даному випадку мислить раціонально: лише після того, як він буде впевнено 
стояти на ногах, він зможе створити сім’ю. 



З. Фройд, як і Г.В. Гегель також ідентифікує жінок із прибічниками 
кохання і ворогами справедливості, на якій базується людська цивілізація. 
Відмінність у гендерному мисленні З. Фройд пояснює різним проходжен-
ням особами різної статі Едипового комплексу. Згідно психоаналітичній 
доктрині, структура психіки і темперамент дорослої людини є продуктом 
того, як вона в дитинстві проходить різні стадії психосексуального розвит-
ку. Хлопчик пориває з природною прив’язаністю до матері і починає ото-
тожнювати себе з батьком, відчуваючи до нього суперечливі почуття лю-
бові, ненависті і страху, як до суперника. Вони стають причиною його 
страждання, через яке починається формування того, як Фройд назвав Су-
пер-Его. У хлопчиків, які успішно проходять Едипів комплекс, розвиваєть-
ся сильне патріархальне Супер-Его. Жіночий досвід Едипового комплексу 
суттєво відрізняється від чоловічого. Їх Супер-Его ніколи не буває таким 
безжалісним, імперсональним, незалежним від емоцій, як у чоловіків [2]. І 
справді, якщо прослідкувати за стадіями розвитку дитини, то можна помі-
тити, що до певного віку хлопчики і дівчатка поводять себе у деякій мірі 
схоже, а потім все яскравіше і яскравіше помітні відмінності: хлопчики 
намагаються бути схожими на батька, а дівчатка на маму. Хлопчики нама-
гаються бути мужніми, не плачуть, досить скупо виражають свої емоції, у 
той час, як дівчатка надзвичайно емоційні і «тонкосльозі». У дівчаток бі-
льше розвинена друга сигнальна система, що відповідає за мову. 

Дуже цікавими і суперечливими є дослідження О. Вейнінгера. Він 
писав: «Думка жінки літає між різними предметами, ледве торкається їх 
поверхі, чого не робить чоловік, який звик мислити «в корінь всіх ре-
чей»…Мислення жінки переважно протікає у формі своєрідного смакуван-
ня». Також він вважав, що для чоловіка стан самотності і перебування в 
суспільстві становить проблему, жінка ж навпаки не буває самотньою. 
Крім того О. Вейнінгер писав, що «ніщо не може зробити чоловіка таким 
щасливим, як кохання дівчини, якщо вона полонила його і не відразу… 
Кохання чоловіка, який не подобається жінці являється для неї задоволен-
ням її егоїзму, причому жінка у коханні бачить факт, який додає їй ціннос-
ті» [3]. Ми поділяємо думку О. Вейнінгера щодо того, що жінка у сфері ко-
хання є досить егоїстичним створінням – чим більше у неї прихильників, 
тим вища у неї самооцінка. Причому кохання жінки є досить мінливим і 
невизначеним. Кохаючи одного, жінка дивиться на другого, а думає про 
третього. Жінка хоче бути коханою, але їй замало кохання одного чоловіка. 
У той час, як для чоловіка кохання – це серйозна річ. Чоловік закохується 
рідко і надовго. Не варто плутати кохання із статевим потягом. Чоловік ко-
хає лише одну жінку, але допускає задоволення своїх «потреб» з іншими. 
Але кохання чоловіка досить стабільне, нерідко чоловік кохає по-
справжньому лише одну жінку. Щодо самотності, то чоловіки справді є 
більш відокремленими, а жінки – соціальними. Чоловіки зазвичай трима-
ють усі свої думки у собі, а жінки прагнуть поділитися ними з подругами. 



Для жінки нестерпним є те, що немає з ким поговорити або просто «поплі-
ткувати». Але ми не згодні з тим, що О. Вейнінгер писав, що: «Жінка ніко-
ли не звинувачує себе у своїй низькості, так як їй абсолютно не характерна 
моральна ідея… Жінка не відчуває ніякого потягу до істини – звідси її не-
серйозність, її незацікавлене ставлення до мислення». Жінка має так само 
добре розвинену мораль, як і чоловік, або інколи навіть більше. Жінка 
вважає неприпустимими та безсоромними багато речей, тоді як чоловік 
вважає їх нормальними. А потяг до істини так само добре розвинений і чо-
ловіків, і в жінок. Жінки, шукаючи істину, концентруються на дрібницях, 
на чомусь дуже конкретному, а чоловіки наголошують на загальному. Для 
жінки при одній негативній деталі негативного змісту набуває загальне, а 
для чоловіка при переважанні загального позитивного елементу негативні 
деталі не відіграють значної ролі.  

Варто також згадати дослідження українського психолога 
Е.В. Бугачевської. Вона пише, що чоловік і жінка по-різному вирішують 
конфлікти: жінка вибирає ті стратегії, які сприяють збереженню існуючих 
стосунків, а не досягненню власних цілей. Чоловіки ж використовують тиск і 
намагаються домінувати над партнером, щоб досягти свого. Тобто, якщо зга-
дати Фройда, то у чоловіка проявляється сильне Супер-Его [4]. Ми згодні з 
тим, що жінка намагається бути у стосунках більш дипломатичною і гнуч-
кою. Її головна «зброя» – хитрість. Чоловік зазвичай думає прямолінійно, на-
магається довести правильність своєї точки зору. Така поведінка жінок є до-
сить корисною, тому що в будь-якій ситуації «м’яка» і гнучка поведінка жін-
ки дасть більш продуктивний результат, ніж прямолінійна і безкомпромісна 
чоловіка. 

Сучасні фізіологи намагаються пояснити гендерні відмінності мис-
лення. В останні роки з’являється все більше публікацій про відмінності в 
будові головного мозку чоловіків і жінок. Деякі автори вказують на те, що 
структура, що бере учать у обміні інформацією між півкулями мозку, у жі-
нок більша, ніж у чоловіків. Це б могло пояснити відмічені невропатоло-
гами великі можливості компенсації у жінок при пошкодженні однієї пів-
кулі за рахунок іншої. Одна інші дослідники виявили протележні результа-
ти. Рядом нейрофізіологів були знайдені великі розміри у чоловіків третьо-
го проміжного ядра гіпоталамуса, пов’язаного з поведінкою, у тому числі 
сексуальною. Але поки що це тільки поодинокі знахідки, які потребують 
свого підтвердження [5]. 

Отже, поаналізувавши різну літературу, ми дійшли висновку, що 
спосіб жіночого мислення і самоусвідомлення суттєво відрізняється від 
чоловічого. В той час, як чоловіки виявляють тенденцію до розуміння себе, 
як уособлених, автономних істот, жінки тяжіють до усвідомлення себе, як 
істот взаємопов’язаних, котрі залежать одна від одної. Це проявляється у 
тих відмінностях, через які чоловіки і жінки приймають рішення: головна 
«зброя» жінки – хитрість. Чоловік зазвичай мислить прямолінійно. Жінки 



деталізують, чоловіки мислять на загальному рівні. Чоловіки краще знахо-
дять вихід із складних ситуацій, адже здатні зберігати конотроль над со-
бою. Жінки ж навпаки у складних ситуаціях схильні до паніки та втрати 
самоконтролю. Відрізняються у чоловіків та жінок і життєві пріорітети: 
для жінок на першому місці стоїть сім’я, а потім – кар’єра. А для чоловіків 
– навпаки. Дуже цікавим є ставлення представників обох статей до кохан-
ня. Для жінки воно має більш загальне значення, тоді, як для чоловіка – 
одиничне. Жінка більш наголошує на чуттєвих стосунках, а чоловіки підк-
реслюють формальні, абстрактні права. І врешті жінки здатні пробачати 
образи, а чоловіки не змінюють свого ставлення. 
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