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нання в тому, що певна кінцева мета індивідуального існування з особистої і 
суспільної точок зору варта того, щоб до неї прагнути. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ГАРМОНІЗАЦІї МІЖ ТИПАМИ 
ІНдИВІдУАЛьНО-ЕРОТИчНОГО КОдУ У ЖІНОК І 
чОЛОВІКІВ У СИСТЕМІ ПОдРУЖНьОї ВЗАЄМОдІї

Останнім часом у практиці сімейної психології і психотерапії назріла 
необхідність створення певної узагальнюючої класифікації еротичних типів 
поведінки як окремих людей, так і пар. Це зумовлено суттєвим розширен-
ням і розвитком діяльності психологів, які працюють із подружніми па-
рами. Сексуалізація культури коректує бачення сексуальності чоловіків та 
жінок, погляди на їх сексуальну активність у бік викривлення. Відбувається 
підміна понять, з’являються культурні новоутворення у вигляді специфіч-
них соціальних міфів, що, в свою чергу, призводить до деструктивної само-
рефлексії, негативно позначається на самосприйнятті, утруднює міжстатеве 
розуміння та породжує проблеми в парах.

Індивідуальний еротичний код особистості визначається нами як спе-
цифічний тип поведінки індивіда для реалізації сексуального завдання, тоб-
то, своєрідний меседж іншим особам протилежної статі, результат досвіду 
та навчання, під час якого індивід засвоює загальний для всіх людей фізіо-
логічний сексуальний код, наприклад, розташування та способи стимуля-
ції ерогенних зон, еротичний код, специфічний для його культури (мова 
жестів, ритуал залицяння тощо), виробляючи на цій основі власну мову 
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еротичної комунікації (слова, погляди, жести, дотики) з урахуванням осо-
бливостей свої і партнера (Седих, Зозуль) [7].

Оскільки індивідуальний еротичний код має трирівневу площину фор-
мування – символічну, поведінкову та семантичне поле – ми можемо 
говорити що, в період формування індивідуально - еротичного коду одним 
із ключових етапів є підлітковий вік. Гормональні зрушення цього етапу, 
стимулюють еротичну уяву підлітка і через механізм імпритінгу першого влас-
ного еротичного досвіду створюється – атрибут, який ми назвали «чинник 
A», він організовує світ сексуальних метафор і в подальшому житті людини буде 
виступати тригером для виникнення потужного еротичного імпульсу (деталь-
ніше чинник А ми розглянемо в нашій наступній статті).

У результаті проведеного контент-аналізу відповідних наукових ста-
тей (У. Саймон, Дж. Ганьон, О. С. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, 
О. В. Фролова) [2; 5] та власного емпіричного дослідження нами виділено 
декілька типів еротичного коду у чоловіків. Використовуючи теорію архе-
типів К. Юнга (J. Bolen) [10], ми назвали ці типи іменами богів Давньогрець-
кої міфології: Зевс, Аполлон, Гадес, Гермес, Арес, Гефест, Діоніс; типологія 
індивідуально-еротичних кодів у жінок: Артеміда, Афіна, Гестія, Гера, Деме-
тра, Персефона, Афродіта.

У процесі реалізації еротичного коду можна виокремити п’ять осно-
вних етапів поведінки: І – виникнення сильного еротичного імпульсу; ІІ 
– залицяння; ІІІ – еротичний процес; IV – поведінка чоловіка у зв’язку 
з вагітністю його партнерки; V – розставання з жінкою і турбота про 
потомство.

Висновки. У підлітковому віці завдяки механізму імпритінгу оформ-
люється фіксований Образ еротичного партнера/партнерки. Цей Образ 
є кататимно зарядженим, механізмом запуску реалізації індивідуально-
еротичного коду є кататимно-імагінативний процес через засвоєння спе-
цифічної міфологічної семантики образу ідеального чоловіка та ідеальної 
жінки.
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ТЕОРЕТИчНІ ПІдхОдИ дО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ 
ТІЛЕСНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Життя людини в сучасному технологізованому суспільстві актуалізує 
проблему усвідомлення власної тілесності, встановлення контакту з власним 
тілом та відповідної регуляції власної поведінки. Зокрема, рівень фізичної 
активності особистості знижений, що обумовлено активним використан-
ням техніки. Це виражається в порушенні зв’язку ментального і тілесного 
в особистості, зниженні спроможності людини ефективно використовувати 
ресурси свого тіла, гармонійно реалізуватися у житті. Тож, проблема ви-
вчення ролі тілесності у житті сучасної людини набуває особливої актуаль-
ності. Зокрема, особливо важливим постає питання визначення сутності до-
статньо нового та мало вивченого явища як тілесний інтелект.

Тілесність та тілесна компетентність стали предметом психологічного 
дослідження в працях зарубіжних дослідників В. Райха, О. Лоуена, Ф. Алек-
сандера, М. Фельденкрайза, Т. Ханни, Т. Майерса, Г. Гарднера, Ю. Дженд-
ліна, та інших. Для визначення теоретичних і методологічних засад дослі-
дження тілесності мають важливе значення роботи О. Гомілко, С. Крим-
ського, А. Лоя, В. Малахова, О. Мухи, Н. Медведєвої, М. Поповича, В. Табач-
ковського, Т. Хомуленко.

Часто в основні наукового аналізу ролі тілесності у житті людини до-
слідники визначають образ тіла. В даний час найбільш поширений погляд 
на образ тіла як на «складне комплексне поєднання сприйняття, установок, 
оцінок, уявлень, пов’язаних з тілесною зовнішністю і з функціями тіла» 
(О. Б. Станковська [2]). Не зважаючи на посилену увагу дослідників до даної 
проблеми, психологічна сутність тілесного інтелекту та його ролі у функці-
онуванні особистості залишається мало вивченою. У багатьох дослідженнях 
тілесність розглядається як найсуттєвіший чинник буття людини. Зокрема, 
на думку Н. C. Медведєвої [1], тілесність і соціальність виступають як сутнісні 
елементи людини, об’єднані сукупністю зв’язків. Т. Б. Хомуленко [5], дослі-
джуючи структурно-функціональну характеристику «тілесного Я», визна-
чає його «компонентом Я-концепції (поряд із «соціальним Я», «духовним 




