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У статті розглядаються наукові пошуки в сфері гендер-
ної репрезентації (гендерний дисплей). Показано, що вивча-
ються такі основні аспекти: прояви в зовнішності та сприй-
мання сексуальності, уявлення про красу чоловіків та жінок, 
ставлення до власної тілесності, гендерна репрезентація у 
осіб з порушеннями гендерної ідентичності.
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The article describes scientific search in the field of gender 
representation (gender display). It is shown that such basic aspects 
as: display in appearance and perception of sexuality, conception 
about men and women’s beauty, attitude to own body, gender 
representation in individuals with gender identity disorders are 
being studied.
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Постановка проблеми. Факт зміни гендерних стереотипів, тоб-
то суспільних уявлень про належну поведінку та обов’язки чоловіків 
та жінок, не викликає особливих заперечень у дослідників. Однак 
постає питання, яким чином відображуються ці зміни у репрезента-
ції гендерних відносин. Для підкреслення соціального джерела ста-
теворольової поведінки почали використовувати термін «гендер» 
на противагу статі, що описувала факт біологічної детермінації. В 
сучасному суспільстві спостерігається підвищена цікавість до ген-
дерної психології, що обумовлено динамікою трансформації уста-
лених гендерних відносин. Соціальні здвиги та ситуація соціальної 
кризи призводять не тільки до глобальних змін в житті соціуму, але 
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також до трансформації соціальних ідентичностей індивідів та уяв-
лень про маскулінність/ фемінінність. Актуальною стала проблема 
гендерної репрезентації у соціальній взаємодії, оскільки її правила 
досить часто незрозумілі, що може викликати у сучасної людини 
(особливо молодої) кризу гендерної ідентичності. 

Уособленням гендерних переживань в зв’язку з культурою та 
суспільними оцінками стало явище гендерної ідентичності. Пси-
хологія гендерної ідентичності особливо активно почала розви-
ватися з 90-х рр. ХХ ст.: ведуться дискусії щодо самого поняття 
(Л.Н. Ожигова, А.А. Бородуля, І.С. Кон, В.Є. Каган), його функцій 
(І.О. Кириллова), та особливо структури. Якщо спочатку дослідни-
ки звертали увагу на інтропсихічні аспекти (гендерна самооцінка, 
гендерна вдоволеність, гендерна саморегуляція), то пізніше акту-
альними стали й інтрапсихічні (гендерні стереотипи та упереджен-
ня, гендерні переваги, гендерні ролі тощо) [4; 6; 12].

Результати теоретичного аналізу проблеми. Здебільшого 
гендерну ідентичність визначають як особливий вид соціальної 
ідентичності, що співіснує в самосвідомості людини в єдності з 
уявленням про професійний, сімейний, етнічний, освітній, інший 
статус. Це продукт соціального конструювання [24]. Вперше про 
тілесний аспект гендерних переживань у вітчизняній психології 
вказує В.Є.Каган (1991), даючи таке визначення статевої ідентич-
ності: «співвіднесеність особистості з тілесними, психофізіологіч-
ними, психологічними та соціокультурними значеннями маскулін-
ності та фемінінності» [3, с. 26]. Однак в підручнику з гендерної 
психології 2010 р. дане визначення вже використовується для опи-
су гендерної ідентичності [6].

Одна з перших підкреслює тілесний аспект в структурі гендер-
ної ідентичності І.О.Кириллова (2005): «Гендерна ідентичність – 
прийняття своєї соціальної приналежності за ознакою статі, успіш-
не опанування практик формування тілесності, що відповідають 
соціокультурним уявленням про маскулінність/ фемінінність, ово-
лодіння конвенційними моделями поведінки, що репрезентують 
мужність та жіночність» [4, с.1].

Підкреслюють роль фізичного аспекту для формування гендер-
ної ідентичності і зарубіжні дослідники. Так, на думку М.Блейз, 
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яка вивчала смаки дітей щодо одягу, «найбільш очевидним та ви-
раженим засобом, яким діти формують гендер та ідентифікують 
себе або як осіб жіночого роду, або як чоловічого, є те, як вони 
пред’являють себе фізично як гендерні істоти» [26, с. 93].

Отже, очевидно, що суттєвим компонентом гендерної ідентич-
ності є тілесне Я. Значна кількість дослідників пропонує розгля-
дати тілесний досвід в якості базового у формуванні як структур 
свідомості, так й особистісних структур (Д.Пайнз, А.Ш.Тхостов).

Проблема тілесності привертала увагу як філософів, так і пси-
хологів. Так, Ж.-П.Сартр виділяє три онтологічних виміри тілес-
ності: тіло як буття-для-себе («цілісність, якою я існую афективно 
в зв’язку з об’єктивним сприйманням світу» [18, с. 243]), тіло-
для-іншого («тіло-яке-вказує-за-межі-самого-себе, відразу в про-
сторі (це ситуація) і в часі (це об’єкт-свобода)» [18, с. 291]); тіло 
як об’єкт пізнання («я існую для себе як пізнаний іншим в якості 
тіла» [18, с. 324])

Найбільш дослідженим є аспект «тіло як буття-для-себе». При 
цьому дослідження зосередженні на такому аспекті тілесності, як 
сексуальність. Увагу на цю сферу людського буття звернули пси-
хотерапевти. Так, Олександр Лоуен стверджує, що тілу жінки при-
таманна двоїстість: з одного боку, воно пов’язане з чоловіком, з 
іншого – з дитиною і пов’язує чоловіка з майбутнім через їх дітей. 
Подвійність притаманна й чоловікам і виражається в його ставлен-
ні до свого тіла і до геніталій [10].

В цьому ж напрямі вивчається таке явище як «відчуження від 
тіла», що позначає стан, коли жінка перестає бути суб’єктом сексу-
альних відносин, оскільки занижена самооцінка власного тіла не 
дозволяє їй бути референтом власного тілесного образу (суб’єктом 
оцінки стає Інший) [2; 30].

Психотерапевти звернули увагу й на проблему впливу на пси-
хіку через тіло (тілесно-орієнтована терапія). Окремим аспектом 
є вивчення та нівелювання впливу стереотипів фізичної прива-
бливості на самооцінку й поведінку людини (як правило, в психі-
атричному контексті: дисморфофобія, депресія, анорексія тощо).

Тіло як буття-для-іншого в більшості робіт розглядається як 
буття жіночого тіла для чоловіка та чоловічого тіла для жінки. 
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В російській психології в дослідженнях І.С. Кона підкреслюєть-
ся, що не тільки жіноче тіло стає об’єктом чоловічого погляду, а 
й «чоловіче тіло може бути еротичним об’єктом, на нього можна 
дивитися і навіть розглядати» [8].

В соціальній психології даний вимір представлений найшир-
ше. Перш за все, це вивчення стандартів відносно людського тіла 
та зовнішності в цілому (Н. Рамсі, Д. Харкорт, В. Суемі, А. Ферн-
хем, G. Forbes, S. Tantleff-Dunn), також з’ясовується вплив еталон-
них образів чоловіків і жінок на оцінку Іншого як привабливого 
(Р.В. Моляко, Н.А.Коваль, Р.П. Мильруд, Т. Cash, Т. Brown).

Третій онтологічний вимір (тіло як інструмент пізнання) поки 
що представлений здебільшого в мистецтві, а в психології тільки 
робляться перші кроки в рамках психології соціального пізнання.

Таким чином, образ тіла є комплексним та багатоаспектним 
конструктом, що включає декілька змінних [17]. Так, Є.Т.Соколова 
виділяє в структурі самосвідомості два компоненти: образ фізич-
ного Я як когнітивне утворення та емоційно-ціннісне ставлення 
(самооцінка) як афективне утворення [19]. В останній час виділя-
ють ще одну структурну лінію розмежування: на фізичне Я (тіло) і 
соціальне Я (соціальні практики оформлення зовнішності).

В середині ХХ сторіччя Е.Гоффманом було введене поняття 
«гендерний дисплей» для позначення сукупності культурних кон-
венційних зображень гендерно-класового членства, очевидних для 
членів суспільства; їх зміст, на думку автора, створюється через 
людські стосунки [9]. Важливість даного поняття полягає в тому, 
що акцентується на тільки фізичний аспект, а й зовнішня репрезен-
тація в цілому, в системі соціальних зв’язків та акцентів.

На сьогоднішній день можемо виділити декілька напрямків ви-
вчення гендерного дисплею як елементу гендерної ідентичності. 
В цьому контексті дослідження ведуться не так давно – раніше 
особливий акцент робився на тілесності як міждисциплінарній на-
уковій проблемі, перш за все в рамках вивчення зовнішнього ви-
раження сексуальності.

1. Вивчення сприймання сексуальності. На думку дослідни-
ків, особливими маркерами сексуальності (а відповідно й статевої 
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ідентичності) є частини тіла, що виходять за його основні абриси, 
зокрема це груди у жінок і геніталії у чоловіків. В американській 
психології проведено багато досліджень, присвячених проблемі 
сприймання жіночих грудей [36; 37; 42; 43]. Показано, що розмір 
грудей, який вважається соціально схвальним, протягом 90-х років 
значно виріс. Для жінок великі груди пов’язуються із значною кіль-
кістю позитивних характеристик, зокрема таких як успіх, популяр-
ність, сексуальна активність, довіра, високий рівень інтелекту [43]. 
Саме тому зростає кількість жінок, які звертаються до хірургічно-
го втручання та отримують грудні імплантанти. Як правило, жінки 
схильні сприймати власні груди меншими, ніж ідеальний розмір, 
та набагато меншими, ніж розмір, який вони приписують ідеалу 
чоловіків. І хоча розмір бюста, якому віддають перевагу чолові-
ки, досить великий, він все ж менший, ніж той, що приписують 
чоловічому ідеалу жінки. Хоча жінки точні в тому, що чоловіки 
віддають перевагу жіночим фігурам з великим бюстом, невеликою 
талією і вузькими стегнами [32]. Як вже зазначалось, такий еталон 
створює дилему для багатьох жінок астенічного типу, оскільки ве-
ликий ріст і вузькі стегна рідко коли поєднуються природним чи-
ном з великим розміром грудей. Цікаво, що жінки, у яких великий 
бюст, теж незадоволені власною тілобудовою і схильні до викорис-
тання коригуючих засобів.

Окремою проблемою є материнство та його фізіологічне ви-
раження в зовнішності. Довгий час все, що пов’язано з дітонаро-
дженням, табуювалося: вагітній жінці або неможна було виходити 
з дому (практично до початку ХХ століття для вищих верств на-
селення), або обов’язковим був специфічний одяг, що повинен був 
максимально скрити факт вагітності. На сьогоднішній день мате-
ринство – предмет гордості та акцентуації; популярним став одяг, 
що підкреслює факт вагітності, публічні люди через засоби масо-
вої комунікації будь-яким чином намагаються поширити інформа-
цію про власні дітородні можливості та їх реалізацію.

Значна частина дослідниць вважає, що народження дітей є 
останнім констатуючим елементом формування жіночої гендерної 
ідентичності, її завершальним чинником (Д.Пайнз). З такої точки 
зору, жінкам, що не народжували, відмовляють у побудові повно-
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цінної гендерної ідентичності. Стосовно чоловіків соціальний 
тиск щодо факту батьківства набагато менший.

Зовнішність чоловіків також перетворюється на об’єкт соці-
альної уваги, вимоги до неї зростають. Сексуальна привабливість 
стає надзвичайно важливою не лише для жінок, а для чоловіків. 
Дослідники пов’язують дане явище зі змінами у владних можли-
востях та підвищенні сексуальної активності жінок. Були виявлені 
зміни у бажаній величині грудної клітини для чоловіків [43]. За 
останні 30 років іграшки чоловічої статі стали більш мускулисті, 
в окремих випадках більше, ніж природно можливо. Хоча незрозу-
міло, чи це є причиною змін, чи відображенням акценту на бажа-
ному розвитку м’язів. Еволюція цих фігур показує, що культурні 
ідеали чоловічого тіла поступово стають такими ж недосяжними, 
як і жіночого. За даними досліджень, для чоловіків вдоволення 
розміром грудної клітини є більш важливим аспектом образу тіла 
і самоповаги, ніж вдоволення розміром грудей для жінок [42]. Ба-
жання підкреслити м’язи торсу призводить до популярності важ-
кої атлетики, вживання білкових добавок з високою калорійністю, 
анаболічних стероїдів і, рідше, грудних імплантацій. Один із п’яти 
пацієнтів пластичних хірургів – особа чоловічої статі [29] і, як пра-
вило, це чоловік, що невдоволений власними м’язами. Інколи такі 
чоловіки вдаються до дієт, щоб зігнати жир і підкреслити грудні 
м’язи. І хоча в 90-ті роки ідеальний розмір жіночих грудей для чо-
ловіків зменшився, чоловічий ідеальний розмір грудної клітини не 
змінився [42].

2. Одним з найбільш розроблених напрямів як в соціальній, так 
і в медичній психології є вивчення образу тіла як набору багато-
вимірних ставлень до тіла. Як правило, вивчається негативний 
образ тіла, оскільки він позначається і на самосприйманні в ціло-
му, і на психологічному функціонуванні, і на поведінці. Існує два 
відносно незалежних компонента образу тіла [25]: образ тіла, що 
сприймається, включаючи розмір тіла, а також «мінус ідеал» – різ-
ницю між сприйнятим і ідеальним розміром тіла, та суб’єктивний 
установочний образ тіла, який складається з знання, поведінки і 
почуттів, що пов’язуються з фізичним розміром. Суб’єктивний об-
раз тіла включає як глобальне вдоволення тілобудовою, так і вдо-
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волення окремими частинами тіла. За результатами американських 
досліджень, на відміну від чоловіків, які оцінюють себе в цілому, 
жінки більше звертають увагу на окремі частини свого тіла [31]. 
Найбільш значущими у формуванні загального самоприйняття для 
жінок є оцінка стегон і грудей. Аналогічні результати були отри-
мані в українських дослідженнях. Жінок особливо хвилюють во-
лосся, кисті рук, ступні, стегна, сідниці, чоловіків – руки, грудна 
клітина і геніталії [11].

В цілому, в американській психології вплив суспільних стандар-
тів зовнішності на формування фізичного образу людини вивчаєть-
ся через дослідження ступеню вдоволеності людиною своїм тілом. 
Міра вдоволеності–незадоволеності визначається різним чином. 
Найбільш часто використовується методика «шкала ставлення до 
тіла», запропонована P.F. Secord & S.M. Jourard (1955) [35]. Також 
поширені фізичні міри, такі як масовий індекс тіла (BMI – Body 
Mass Index) або коефіцієнт талія/ стегна [40]. Використовують при 
вивченні стереотипів зовнішності і візуальні засоби. Оскільки не-
задоволеність тілом є візуально суб’єктивним феноменом, вико-
ристання візуальних стимулів має високу екологічну валідність. 
Досить широко розповсюджена методика, яку розробляли Stunkard 
A. J., Sorenson T., Schulsinger F. (1983) [41]. Вона включає 9 ана-
томічно прорисованих чоловічих та жіночих фігур від дуже худої 
(1) до дуже повної (9). Учасників просять позначити власний і ба-
жаний тип тілобудови. Також запропонований цілий ряд шкал, що 
спрямовані на вивчення порушень харчової поведінки, пов’язаних 
з викривленим сприйманням власного тіла, наприклад EDI (Eating 
Disorders Inventory) [33], EAT-26 (Eating Attitudes Test) [39].

Практично в усіх дослідженнях [29; 30; 32; 34] оцінки власного 
тіла у жінок виявляються більш негативними, порівняно з чолові-
ками. Останні більш часто вважають себе привабливими. Амери-
канська дослідниця М.Тіггеманн (2004) підкреслює, що хоча кон-
цепт фізичної самості (bodily self) важливий для обох статей, однак 
для жінок привабливість більш значуща, що в свою чергу більше 
впливає на самооцінку в цілому. Наприклад, жінки за допомогою 
зовнішності отримують певний статус в чоловічому світі, вони 
більш чутливі до вікових змін зовнішності [44]. За результатами 
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досліджень, жінки, як соціальна група, набагато більше невдово-
лені власним тілом, і ця невдоволеність значно зросла за останні 
25 років [29].

Дослідження показали, що вдоволення власним тілом не напря-
му обумовлене статевою приналежністю, не менш значущим фак-
тором є гендерна орієнтація людини. Так, набагато більший рівень 
невдоволення власною тілобудовою (різниця між оцінкою власно-
го тіла і бажаного ідеалу тілобудови) продемонстрували жінки фе-
мінінного та недиференційованого типу, порівняно з маскулінними 
і андрогінними жінками. У них же набагато частіше зустрічаються 
порушення харчової поведінки. Також більший рівень негативних 
оцінок був виявлений у фемінінних чоловіків [25].

Американські дослідники вважають, що на відміну від тради-
ційних поглядів, надзвичайно чутливими до культурних стандартів 
привабливості є саме чоловіки, це пояснюється змінами у чолові-
чих гендерних ролях [14; 25]. Тому порушення харчової поведінки 
не є виключно «жіночою проблемою», психологи передбачають 
підвищення їхнього рівня і серед чоловіків. Ідеальний чоловічий 
тип тіла доволі неоднозначний. Єдиною характеристикою тіла, 
яка асоціюється з фізичною привабливістю в багатьох культурах, 
є розвиток мускулатури і зріст у чоловіків. Деякі чоловіки хочуть 
бути більш худими, інші – більш кремезними.

3. Особливості змісту стереотипів «красива людина». Про-
блема сприймання краси здавна привертала увагу не тільки митців, 
але й філософів, біологів, психологів. Проведено значну кількість 
досліджень, де розбираються окремі аспекти людської зовнішнос-
ті, але гендерний контекст представлений здебільшого тільки фак-
том статевої належності об’єкту сприймання [9; 15; 22].

Дослідники прийшли до висновку, що здебільшого краса є соці-
альним феноменом, хоча й базується на фізіологічних механізмах 
виживання [5]. Тому вимоги до красивої зовнішності варіювали від 
культури до культури та в ході історії. Зараз відбувається певним 
чином уніфікація стандартів зовнішності під впливом модельного 
бізнесу, засобів масової комунікації, які запроваджують стандарти 
масової культури (японські дослідники говорять про «вестерніза-
цію» [38]). Останні дослідження, присвячені даній проблемі, дово-
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дять факт соціальної обумовленості настанов щодо тілесності [28; 
29; 37].

В сучасному світі «красива людина» стає культурно-інформа-
ційним символом, який свідчить про соціально-демографічний, 
економічний, соціальний статус особистості. Практика підтримки 
краси стає в наш час абсолютно легітимною і породжує утворення 
«індустрії краси». Відповіддю на соціальні запити стала розробка 
багаточисельних засобів модифікації тіла: розвивається пластична 
хірургія, набули поширення різноманітні спортивні та косметичні 
установи, з’явилася ціла індустрія косметичних засобів та хіміч-
них засобів для корекції фігури тощо.

Одна з сучасних російських дослідниць проблеми привабливості 
Д.В.Погонцева зауважує, що у молодих жінок ставлення до красивих 
жінок більш позитивне, тобто молодь виявляється більш чутлива до 
соціального тиску. Зрілі жінки більш повязують ознаки краси з осо-
бистісними якостями, а не особливостями зовнішнього вигляду [15].

4. Окремою проблемою є гендерна репрезентація осіб з різни-
ми порушеннями гендерної ідентичності. Важливим досягнен-
ням медичної науки стала можливість зміни статі. Якщо в середині 
ХХ століття подібні операції проводилися виключно за медичними 
показниками (в основному різні форми інтерсексуальності), то за-
раз достатньо причиною стають і психологічні переживання, що 
надзвичайно підвищує відповідальність лікарів. Важливим є те, що 
кількість людей, які звертаються за подібною допомогою постійно 
зростає, так кількість прооперованих транссексуалів у США оці-
нюється в 11 тисяч чоловік (не включаючи тих транссексуалів, які 
не погодились на заміну статі). Загальна кількість трансексуалів у 
деяких європейських країнах і США оцінюється як 1 на 20-25 (50) 
тисяч чоловіків у віці старше 15 років. Оцінки кількості трансек-
суалів-жінок, які прагнуть стати чоловіками, виявляються нижчі, 
ніж трансексуалів-чоловіків, приблизно у відношенні 1 до 3. Більш 
соціально відкритим став й трансвестизм – прагнення змінити ген-
дерну ідентичність на певний проміжок часу, виконуючи гендерну 
роль іншої статі. В цьому контексті надзвичайної актуальності на-
буває вивчення механізмів реалізації гендерної ідентичності та її 
соціальної репрезентації.
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Соціальні аспекти зовнішності вивчаються в рамках психології 
соціального пізнання, але гендерний контекст присутній неявно: у 
вигляді врахування статі об’єкта та суб’єкта сприймання. Були ви-
ділені маркери гендерної репрезентації: одяг (цікаві дослідження 
цієї проблеми провели сестри Соріни [20; 21]), каблуки для жінок, 
борода для чоловіків. В наших дослідженнях було виявлено, що 
головними атрибутами статевої належності в уявленнях молоді 
для жінок є помада, краса та ніжність, для чоловіків – автомобіль, 
сила, робота [1].

Важливим аспектом соціальної репрезентації гендеру є мода. 
Спостерігається еволюція поглядів на зовнішнє оформлення, де 
одночасно присутні дві протилежні тенденції. З одного боку, в 
оформленні зовнішності підкреслюється статева типовість (образ 
«мачо», військовий стиль серед молодих чоловіків; акцентована 
сексуальність «жінки-вамп»), з іншого спостерігається уніфікація 
вимог до зовнішності (введення дрес-коду та поширення ділового 
та спортивного стилю, поява метросексуалів).

Висновки. Гендерний дисплей, як й гендерна ідентичність в 
цілому, переживає значні трансформації. Вчені почали розуміти 
актуальність гендерної репрезентації для людської взаємодії, хоча 
на побутовому рівні, це було відомо давно («за одягом зістріча-
ють»). В ХХ ст. відбувається сплеск досліджень на цю тему, хоча 
здебільшого в рамках вивчення соціального пізнання, а не гендер-
ного контексту.

Перш за все увага приділяється зовнішньому виразу сексуаль-
ності (оголеність, підкреслення вагітності; в пластичній хірургії 
найпоширенішими операціями є збільшення грудей та губ у жінок, 
геніталій у чоловіків). Надзвичайного значення як об’єкта оцінки 
набуває людське тіло, при чому на відміну від попередньої істо-
ричної тенденції оцінюється не лише жіноче, а й чоловіче тіло. 
З’являється індустрія, яка обслуговує людську тілесність (спа-
салони, фітнес-клуби, «центри краси», пластична хірургія тощо).

Для чоловіків та жінок діють різні правила оформлення зовніш-
ності: для жінок вимоги набагато жорсткіші (відповідно до стерео-
типів «справжня жінка» проводить перед дзеркалом та за зборами 
левову частку свого дня). В ході лише ХХ ст. спостерігаються зна-
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чні коливання щодо вимог до гендерного дисплею: від нарочитого 
акцентування статевої належності (короткі спідниці у жінок, шта-
ни з заниженою проймою у чоловіків) до абсолютного її нівелю-
вання (джинсовий одяг, спортивний стиль).

В сучасному світі спостерігається надзвичайна варіативність у 
ступені жорсткості диктату (мусульманські культури) та змісту ви-
мог (мінливість моди) до людської зовнішності. Цікаво сполучають-
ся, з одного боку, велика свобода: сучасна людина певним чином 
вільна у вираженні внутрішнього світу через власну зовнішність, з 
іншого, – надзвичайний тиск: при всій варіативності статева прина-
лежність обов’язково акцентується у зовнішніх ознаках. «Зображен-
ня» на гендерному дисплеї може бути різне, але його наявність не 
піддається сумніву. Прогнозованим є підвищення інтересу дослід-
ників до цієї теми, але в гендерному контексті наукового аналізу.
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