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АНОТАЦІЯ
Сексуальна установка – готовність, схильність до певних сексуальних дій; стан внутрішньої,
неусвідомлюваної готовності суб’єкта оціночно чи поведінково реагувати певним чином на
об’єкти дійсності чи на інформацію про них. Норми сексуальної поведінки, і відповідно сексуальні установки, останні десятиліття зазнають інтенсивних змін. Молодь не тільки раніше
дозріває, а й раніше починає статеве життя. Сучасні юнаки та дівчата раніше набувають сексуального досвіду; ці зміни охоплюють весь цикл психосексуального розвитку і всі форми
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сексуальної поведінки: від мастурбації до статевого акту. Дослідження проводилось на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. Обсяг вибірки становить 108
осіб (з 18 до 26 років). З загальної кількості вибірки: студентів чоловічої статі було 92 особи (з
них 72 – іноземців та 72 – студентів українців); та 36 студенток жіночої статті. Емпіричне дослідження проводилось з використанням опитувальника установок до сексу Г.Айзенка та авторського опитувальника сексуальної поведінки студентів.
Отримані результати дослідження вказують на різко негативне відношення до аморальних інтимних зв’язків, достатньо серйозного ставлення до інтимної близькості, поваги до шлюбних зв’язків. Сучасне сексуальне виховання не дає можливості студентам повністю зрозуміти всі позитивні та негативні сторони сексуальних відносин. Отриманні данні свідчать про наявність психологічних бар’єрів перед випадковими статевими зв’язками.
При дослідженні транскультуральних відмінностей виявлено, що в українців обох статей виявлено різко негативна позиція щодо сексу без обов’язків. У іноземців виявлено однакове співвідношення лояльного ставлення та різко негативного ставлення до знеособленого сексу. Зі сторони українських дівчат досліджено повну довіру своєму сексуальному партнеру українські чоловіки в сексуальних відносинах беруть на себе домінантні позиції. Більшість іноземців мають
проблеми з сексуальним життям, їм складно контролювати або придушувати свої імпульси.
Ключовим фактором, який визначає ступінь сексуальних моделей є виховання. Розповсюдженість елементів пуританського типу сприяє формуванню внутрішніх сексуальних заборон. Виявлена тенденція до зміни соціальних ролей відповідно у чоловіків на фемінні ролі, а у жінок на маскулінні. У досліджуваних було виявлено загальний низький рівень лібідо.
Ключові слова: сексуальні стереотипи, сучасна молодь, сексуальна поведінка, соціальні ролі,
лібідо, сексуальна реалізованість.

Постановки проблеми. У розвитку

чення. На території України сексуальна рево-

сексуальності та становленні сексуальних сте-

люція 1970-1980 років мала досить обмеже-

реотипів велику роль відіграла сексуальна ре-

ний вплив, на відміну від сьогодення, коли

волюція. Її наслідки не до кінця визначені і до

більшість «рекламних ходів» мають еротич-

сьогодні. Сексуальна революція — комплекс

ний або сексуальній підтекст. У зв’язку із роз-

складних і взаємопов'язаних змін у західних

витком інтернет мережі, доступ до порногра-

суспільствах, що охопили сфери статевої по-

фії у сучасної молоді є практично вільним.

ведінки та ґендерних відносин і відповідно

Статистика останніх років стверджує що у

відбилися на суспільній думці, моралі, кодек-

зв’язку із раннім статевим дозріванням вік

сах поведінки; охопили сфери гуманітарних

вступу сучасної молоді у статеві стосунки що-

наук, медицини та акушерства; охопили сфе-

року знижується, що в першу чергу, впливає

ри права, котрі регулюють сексуальні стосун-

на формування сексуальних установок.

ки, аборти, шлюб, сімейні відносини та розлу-

Аналіз останніх досліджень і публі-
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кацій. Сексуальна установка – готовність,

ного досвіду; ці зміни охоплюють весь цикл

схильність до певних сексуальних дій; стан

психосексуального розвитку і всі форми сек-

внутрішньої, неусвідомлюваної готовності су-

суальної поведінки: від мастурбації до стате-

б’єкта оціночно чи поведінково реагувати пев-

вого акту. За типом своєї сексуальної поведін-

ним чином на об’єкти дійсності чи на інфор-

ки вони випереджають своїх ровесників з ми-

мацію про них (Говорун, 1999). Дослідження

нулих поколінь на 3–4 роки (Гупаловська,

сексуальних установок є досить актуальною

2013).

темою для вивчення у США. Своїми дослі-

Отже, метою даного наукового дослі-

дженнями найбільш збагатили вивчення цього

дження було вивчити вплив сексуальних сте-

питання Айзенк Г., Баур К., Каган В., Келлі Г.,

реотипів на соціальне функціонування сучас-

Кон І., Крукс Р., Райх В., Фрейд З., Харріс Л.

ної молоді.

та ін. Але в Україні питання вивчення сексуа-

Виклад основного матеріалу. Дослі-

льних установок як сучасної молоді так і пред-

дження проводилось на базі Вінницького наці-

ставників інших вікових груп є недостатньо

онального

вивченим. Серед Українських науковців які

М.І.Пирогова. Обсяг вибірки становить 108

займаються вивченням психології сексуально-

осіб (з 18 до 26 років). З загальної кількості

сті є Ворнік Б.М., Діденко С.В., Говорун Т.В.,

вибірки: студентів чоловічої статі було 92 осо-

Гупаловська В.А., Козлова О.С., Федик О.В.

би (з них 72 – іноземців та 72 – студентів укра-

та інші.

їнців); та 36 студенток жіночої статті. Дослі-

медичного

університету

ім.

Норми сексуальної поведінки, і відпо-

дження сексуальної поведінки вдалося провес-

відно сексуальні установки, останні десятиліт-

ти лише у студенток (представниць жіночої

тя зазнають інтенсивних змін. Чоловіки та жі-

статі) української національності. Студентки-

нки реалізують свої бажання та потреби також

іноземки (у більшості це були студентки з Ін-

відмінно. У даному дослідженні також ми зро-

дії, Єгипту, країн південної Африки) здавали

били спробу дослідити сексуальні установки

пусті бланки для відповідей, тобто не запов-

молоді інших країн (Індії, Єгипту, країн пів-

нювали їх, або по усім питанням давали відпо-

денної Африки) та порівняти їх з установками

відь «ніколи». На нашу думку це пов’язано з

українців.

тим, що обговорення тем сексуальної поведін-

Сучасній молоді притаманні певні соці-

ки та сексуальних стереотипів суперечить їх

ально-психологічні характеристики (Ложкин,

«релігійним

поглядам»

або

2005; Потоцька, 2012; Пшук, 2017; Пшук,

«табуйованою» темою у їх країнах.

є

дуже

Маркоа, 2017). Молодь не тільки раніше дозрі-

Емпіричне дослідження проводилось з

ває, а й раніше починає статеве життя. Сучасні

використанням опитувальника установок до

юнаки та дівчата раніше набувають сексуаль-

сексу Г.Айзенка та авторського опитувальника
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сексуальної поведінки студентів. Опитуваль-

різко негативне відношення до аморальних

ник установок до сексу Г.Айзенка (Eysenk

інтимних зв’язків. Студенти що отримали ни-

Anventory of difitudes to Sex, EIAS) – особисті-

зькі бали за цією шкалою відносяться до ста-

сний

тевих зв'язків достатньо серйозно, поважають

опитувальник

опублікований

Г.Айзенком у 1989 році. Методика розроблена

шлюбні

на основі концепції особистості Г.Айзенка.

«аморальність» ні в якому вигляді. Низький

Поряд з дослідженням ставлення до сексу,

рівень сексуальної дозволеності у поєднанні з

опитувальник

орієнтований на дослідження

низьким рівнем за шкалою «сексуальна соро-

задоволеності шлюбом, виявлення відхилень у

м’язливість» вказує на відвертість в плані сек-

сексуальній поведінці, діагностику фемінності

суальних відносин. Тобто обидві шкали зі схо-

-маскулінності. Під час проведення факторно-

жими трактуваннями показують абсолютно

го аналізу результатів були виділені 11 узага-

протилежні значення. Це дозволяє зробити

льнених

дозволеність

припущення, що сексуальне виховання не дає

(Permissiveness), реалізованість (Satisfaction),

можливості студентам повністю зрозуміти всі

сексуальна невротичність (Neurotic sex), зне-

позитивні та негативні сторони сексуальних

особлений секс (Ampersonal sex), порнографія

відносин. Отриманні данні свідчать про наяв-

(Pornography),

ність психологічних бар’єрів перед випадко-

чинників

(шкал):

сексуальна

сором'язливість

(Sexual shyness), цнотливість (Prudishness),

зв’язки,

не

підтримують

вими статевими зв’язками.

відраза до сексу (Sexual disgust), сексуальна

Для кращого унаочнення результатів на

збудливість (Sexual excitement) та фізичний

рисунку 1 представлені результати за шкалою

секс (Physical sex), агресивний секс (Agressive

«знеособлений секс».

sex).

Шкала «знеособлений секс» також вкаУ таблиці 1 представлені результати

дослідження

сексуальних

установок

зує на транскультуральні відмінності. Так в

за

українців обох статей виявлено різко негатив-

Г.Айзенком у сучасної молоді. Результати

на позиція щодо сексу без обов’язків. Україн-

представлені залежно від статі та національ-

ці навіть при короткочасних зв’язках заснова-

ності опитуваних. Кожна із сексуальних уста-

них на сексі намагаються створити теплі пси-

новок оцінюється залежно від рівня її прояву

хологічні відносини заради заспокоєння влас-

у опитуваних – показники норми, високі та

ної совісті, та сформувати близькі взаємосто-

низькі показники.

сунки основані на симпатії та взаєморозумін-

Аналізуючи результати представлені у
таблиці 1, робимо наступні висновки:

ні.
Натомість у іноземців виявлена однако-

Низький результат в більшості дослі-

ва кількість відсотків щодо лояльного став-

джуваних за шкалою «дозволеність» вказує на

лення та різко негативного ставлення до зне-
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Таблиця 1.
Прояв рівнів сексуальних установок у студентів (у%)
Стать/національність

українки

Сексуальні установки

норма

Дозволеність
Реалізованість
Сексуальна невротичність
Знеособлений секс
Сексуальна соромязливість
Цнотливість
Відраза до сексу
Фізичний секс
Агресивний секс
Сексуальне
лібідо
(потяг)
Сексуальна задоволеність
Маскулінність/
фемінність

українці
низький
рівень
91
27,2

норма

9
54,5

високий
рівень
0
18,3

36,4

36,0

0

іноземці
низький
рівень
63,6
18,1

норма

36,4
63,6

високий
рівень
0
18,3

18,3
45,5

високий
рівень
9
18,3

низький
рівень
72,7
36,2

27,2

72,7

9,0

18,3

36,4

36,0

27,2

0

100

27,2

0

72,8

45,5

9,0

45,5

18,3

9

72,7

18,3

0

81,7

36,4

0

63,6

72,7
36,4
45,5
9

0
27,3
54,5
18,3

27,3
63,7
0
72,7

63,6
27,2
63,6
27,2

9
36,4
9
9

27,4
36,4
27,4
63,8

81,8
45,5
63,6
18,3

9
54,5
27,3
45,5

9,2
0
9,1
36,2

0

0

100

27,2

9

63,8

18,3

9

72,7

9

81,7

9,3

18,3

63,6

18,1

36,4

27,3

36,3

9

0

91

18,3

0

81,7

18,3

9

72,7

особленого сексу, що свідчить про не готов-

задоволення. Це вказує на релігійні розхо-

ність до психологічної інтимності і бажання

дження в сексуальних стереотипах.

розглядати секс як інструмент лише фізичного

Шкала

«сексуальної

невротичності»

Рис.1. Результати дослідження сексуальних установок
студентів за шкалою «знеособленний секс» за рівнями
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вказує на повну довіру своєму сексуальному

вою. У нашій вибірці результати за цією шка-

партнеру зі сторони українських дівчат. При

лою значно різняться. Більшість студенток-

цьому українські чоловіки повністю пристосу-

українок (63,7 %) проявляють відразу до не-

вались до такої ролі дівчат і в сексуальних від-

стандартних, або деяких видів сексу, що про-

носинах беруть на себе домінантні позиції. Це

являється у майже третини студентів – україн-

дозволяє українським хлопцям та дівчатам

ців (36,4 %). Таким людям можуть бути огидні

створювати досить гармонійні пари.

навіть ті види сексуальної поведінки, які для

Іноземні студенти показали в рівних

більшості людей є цілком нормальними. На

співвідношеннях нормальні та високі значення

відміну, студенти-іноземці є більш розкутими

за даною шкалою. Досліджувані, які отримали

та не стандартними в цьому питанні.

високі дані за даною шкалою, як правило, ма-

Усі

представники

чоловічої

статті

ють проблеми з сексуальним життям; їм скла-

(63,6 %) не залежно від національності та май-

дно контролювати або придушувати свої імпу-

же половина представниць жіночої (45,5 %), з

льси, вони легко пригнічуються або засмучу-

високими балами за шкалою « фізичний секс»

ються через свої власні думки або вчинки. Ці

вважають, що вкрай важливо опинитися на

люди постійно стурбовані якимись проблема-

висоті в ліжку зі своїм партнером; вони ціну-

ми, пов’язаними з сексом, і тим самим роблять

ють це набагато вище, ніж інші, більш духовні

собі тільки гірше.

якості, яким віддають перевагу люди, що на-

Студенти з високими балами за шка-

бирають низькі бали за цією шкалою. Високий

лою «цнотливість», як правило, утримуються

бал означає, що секс ставиться вище за все і

навіть від самих незначних проявів сексуаль-

самому статевому акту приділяється особлива

ної пристрасті, не люблять думати на цю тему,

увага.

та й взагалі займатися любов'ю. Низький бал

Шкала «маскулінність/фемінність» вка-

за шкалою вказує на більш «нормальне» і зви-

зує на гендерні зміни, що відбуваються остан-

чайне ставлення до цієї проблеми, а високі ба-

ні десятиліття в сучасної молоді. Так за дани-

ли свідчать про не зовсім типову поведінку.

ми дослідження було виявлено фемінізацію

Вплив перших шести факторів виявився

приблизно

однаковим

і

у

чоловіків

(українців та іноземців) та у жінок.

чоловіків та маскулінізацію жінок. З цього ми
можемо зробити висновок про заміну гендерних стереотипів, тобто обмін соціальними ро-

Студенти, які набрали високі бали за

лями чоловіків та жінок.

шкалою «відраза до сексу», з огидою реагують

При порівнянні результатів авторського

на деякі види сексу, навіть займаючись любо-

опитувальника (суб’єктивного опитування) та

в'ю зі своїм постійним партнером, а часом бу-

тесту

квально змушують себе займатися цією спра-

(об’єктивних результатів) ми отримали насту-

сексуальних
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пні результати, представлені на Рисунках 2-3.

засвідчує, що чоловіки свідомо заперечують

Відмінності за шкалою «сексуальної

свою фемінізацію, а жінки — маскулінізацію

реалізованості» як задоволеності своїм сексуа-

(91 %). Жінки усіляко намагаються позиціону-

льним життям на даний момент, представлені

вати себе як ніжних, чутливих, турботливих та

на Рисунку 2.

дбайливих, а емпіричні результати засвідчу-

У іноземних студентів-чоловіків та ук-

ють протилежне явище. Це вказує на непідго-

раїнських студенток по 30% осіб переоціню-

товленість молоді до змін у суспільстві, що в

ють свою власну сексуальну реалізованість.

свою чергу веде до низької можливості реалі-

Серед українських студентів-чоловіків 50%

зуватися та ефективно адаптуватися до нових

переоцінюють свою сексуальну реалізова-

умов суспільства.

ність, що свідчить про трудності в побудові

Найбільші

розходження

результатів

сексуальних відносин з протилежною статтю,

емпіричного дослідження було виявлено у

що в подальшому через велику кількість прой-

шкалах «порнографія» (Рис.4) та «сексуальної

дених невдач може створити комплекси та не-

збудливості» (Рис.5).

Рис.2. Порівняння результатів суб’єктивного та об’єктивного
опитування за шкалою «сексуальна реалізованість» у студентів
впевненість в собі.

На рисунку 4 ви можете побачити від-

За шкалою маскулінності/фемінності

мінності по відношенню до «використання

ми бачимо майже достатньо виражену різни-

порнографії» задля сексуального задоволення

цю в визначенні своєї соціальної статі. Майже

у сучасної молоді. Результати зображають ве-

у всіх студентів результати їх власного оціню-

лику залежність українських чоловіків від ви-

вання себе та емпіричного дослідження вище

користання порнографічних матеріалів, що

вказаної якості, тобто — не співпадають. Це

вказує на не повну задоволеність власним сек-
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суальним життям. Шкала «порнографії», ха-

казали нижчий результат за даною шкалою.

рактеризується отриманням задоволення від

Можна зробити припущення, що дана шкала

малюнків або фотографій, що зображують се-

корелюється зі шкалою знеособленого сексу.

ксуальні сюжети, або словесного опису сексу-

Таким чином ми віднайшли залежність в тому

альних сцен, зазвичай в максимально відвер-

що люди, які різко негативно відносяться до

Рис.3. Порівняння результатів суб’єктивного та об’єктивного опитування студентів за шкалою «фемінність/
маскулінність»

тій формі. У цю ж категорію потрапляє і схи-

знеособленого сексу мастурбують набагато

льність до споглядання людей, що займаються

частіше ніж ті, хто до нього відноситься лоя-

любов'ю. Іноземні студенти в свою чергу по-

Рис.4. Результати досліджені за шкалою «порнографія»
представлені у рівнях досліджені у студентів
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льно. У результатах жінок суттєвої відміннос-

пінь сексуальних моделей є виховання. Розпо-

ті немає.

всюдженість елементів пуританського типу

За шкалою «сексуальна збудливість»
низькі результати показали українські дівчата

сприяє формуванню внутрішніх сексуальних
заборон.

(54,5 %) та 27,3 % українських чоловіків (Рис.

Резистентність в сприйняті нової сексу-

5). Деяким людям, щоб прийти в стан сексуа-

альної моделі відповідно життєвих та культур-

льного збудження, необхідний цілий ряд пев-

них умов перебування сприяло переходу до

них умов; такі люди наберуть низький бал за

сексуального утримання.

даною шкалою. Інші збуджуються дуже легко

Надмірна вербалізація сексуальних фа-

і, відповідно, по шкалі набирають високі бали.

нтазій розглядається у нашому суспільстві як

Легке сексуальне збудження проявля-

компенсаторний механізм дефіциту сексуаль-

ється у чоловіків не залежно від національнос-

ного досвіду і зниженого лібідо.

ті (по 45,5 %). Чоловіки часто збуджуються

В результаті проведеного дослідження

від власних сексуальних фантазій, дотиків на

була виявлена тенденція до зміни соціальних

будь-якій ділянці тіла та зорового споглядання

ролей відповідно у чоловіків на фемінні ролі,

за бажаним об’єктом, що не завжди спостері-

а у жінок — на маскулінні. При цьому у дос-

гається у жінок.

ліджуваних було виявлено низький рівень лі-

Отже, результати проведеного дослі-

бідо.

дження дозволяють зробити наступні висновки. Ключовим фактором, який визначає сту-
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Рис.5. Результати емпіричного дослідження сексуальної збудливості студентів у %
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marriage. Modern sexual education does not al-
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revealed that Ukrainian students of both genders
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have a strongly negative attitude to sex without
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commitment. The surveyed foreigners showed the

same ratio of loyal attitudes and strongly negative
attitudes to depersonalized sex. The Ukrainian
girls showed full confidence in their sexual partners. The Ukrainian men accept a dominant posi-

ВЛИЯНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

tion in sexual relations. Most foreigners have
problems with sexual life, it is difficult for them

Аннотация.
Сексуальная установка — готовность,

to control or suppress their impulses.
The key factor determining sexual pat-

предрасположенность к определенным сексу-

terns is upbringing. The prevalence of Puritan

альным действиям; состояние внутренней,

elements contributes to formation of internal sex-

неосознаваемой готовности субъекта оценоч-

ual prohibitions. There is a tendency when men

но или поведенчески реагировать определен-

accept feminine social roles, and women take

ным образом на объекты действительности

masculine ones. A general low level of libido was

или на информацию о них. Нормы сексуаль-

revealed in the study.

ного поведения, и соответственно сексуаль-

Key words: sexual stereotypes, modern

ные установки, последние десятилетия подда-

youth, sexual behavior, social roles, libido, sexual

ются интенсивным изменениям. Молодежь не

realization.

только раньше созревает, но и раньше начинает половую жизнь. Современные юноши и де-
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вушки

раньше

приобретают

сексуальный

Со стороны украинских девушек исследовано

опыт; эти изменения охватывают весь цикл

полное доверие своему сексуальному партне-

психосексуального развития и все формы сек-

ру. Украинские мужчины в сексуальных отно-

суального поведения от мастурбации до поло-

шениях берут на себя доминантные позиции.

вого акта. Исследование проводилось на базе

Большинство иностранцев имеют проблемы с

Винницкого

сексуальной жизнью, им сложно контролиро-

национального

медицинского

университета им. Н.И. Пирогова. Объем вы-

вать или подавлять свои импульсы.

борки составляет 108 человек (с 18 до 26 лет).

Ключевым фактором, определяющим

Из общего количества выборки: студентов

степень сексуальных моделей является воспи-

мужского пола было 92 человека (из них 72 —

тание. Распространенность элементов пури-

иностранцев и 72 — студентов украинцев) и

танского типа способствует формированию

36 студенток женского пола. Эмпирическое

внутренних сексуальных запретов. Выявлена

исследование проводилось с использованием

тенденция к изменению социальных ролей

опросника установок к сексу Г. Айзенка и ав-

соответственно у мужчин на феминные роли,

торского опросника сексуального поведения

а у женщин - на маскулинные. В исследуемых

студентов.

было выявлено общий низкий уровень либи-

Полученные результаты исследования

до.

указывают на резко отрицательное отношение

Ключевые слова: сексуальные стерео-

к аморальным интимным связям, на достаточ-

типы, современная молодежь, сексуальное по-

но серьезное отношение к интимной близости,

ведение, социальные роли, либидо, сексуаль-

на уважение к брачным связям. Современное

ная реализация.

сексуальное воспитание не позволяет студентам полностью понять все положительные и
отрицательные стороны сексуальных отношений. Полученные данные свидетельствуют о
наличии психологических барьеров перед случайными половыми связями.
При исследовании транскультуральных
различий выявлено, что студенты украинцы
обоих полов имеют резко отрицательную позицию в отношении секса без обязательств. У
иностранцев обнаружено одинаковое соотношение лояльного отношения и резко отрицательного отношения к обезличенному сексу.
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