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Анотація. Стяття присвяченна вивченню проблеми становлення професійної ідентич-

ності у жінок-військовослужбовців. Було виявлено ряд психологічних факторів, що впливають на 

процесс набуття професійної ідентичності жінок військових про-фесій: орієнтація на працю, 

прагнення до саморозвитку та самореалізації, орієн-тація на інших та прояв альтруїстичних 

тенденцій, здатність диференціювати професійні та гендерні ролі на основі стійкої адекватної 

самооцінки. 
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Постановка проблеми. Демократизація сучасного суспільства вносить 

зміни у функціонування сучасної армії, зокрема української, де жінки зайняті не 

лише у канцелярській, виховній, медичній справі в армії, а й розширюють свій 

кваліфікаційний рівень виконуючи основні військові функції. Сучасна армія 

потребує розробок щодо професійного відбору жінок до військових професій та 

подолання упереджень щодо праці жінки в армії. Не зважаючи на те, що лави 

сучасної української армії все більше поповнюються жінками-

військовослужбовцями, питання психологічних особливостей розвитку 

професійної ідентичності у жінок-військовослужбовців української армії на 

сьогоднішній день є мало-дослідженими. 

Варто зазначити, що лише окремі наукові дослідження стосуються питань 

професійного становлення жінки в військовій професії. Зокрема окремому 

науковому аналізу підлягало вивчення проблеми ціннісно-мотиваційної сфери 

жінок-військовослужбовців російської та європейської армій (В. Павлова, 

Р. Кузіна, Н. Дубкач, І. Приходько, Є. Потапчук, В. Пономаренко тощо). 

Мета та завдання дослідження. Таким чином основним завданням нашого 

до-слідження було дослідити психологічні особливості розвитку професійної 

ідентичності у жінок-військовослужбовців, й зокрема виявити основні фактори 

набуття професійної ідентичності жінками. 

Виклад основного матеріалу. Методи дослідження. Для вирішення 

поставлених завдань дослідження ми підібрали методичний інструментарій, що 

включав в себе наступні методи: методика ціннісних орієнтацій Рокича, 

опитувальник статевих ролей Сандри Бем, методика діагностики ступеня 

задоволеності основних потреб, методика діагностики соціально-пси-хологічних 

установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері Ф. Потьомкіної, шка-ла 

оцінки значущості емоцій Додонова, методика особистісного диференціалу 

адапто-вана в НДІ ім. В. Бехтєрева, методика «Хто Я?», анкетування, а також 
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кількісний та якісний аналіз результатів дослідження за допомогою кореляційного, 

факторного, по-рівняльного статистичних методів. 

Вибіркою слугували 273 жінки-військовослужбовців віком від 25 до 55 

років. Всі респонденти є громадянами України та зайняті в українських військах. 

Серед жінок практично однакова кількість таких, що зайняті у військах 

Міністерства надзвичайних ситуацій України та в транспортних військах (36% та 

35% відповідно), та трохи менша кількість жінок служить у прикордонних 

військах (28%). Більшість жінок є заміжніми (70%), 14% - незаміжніх та 17% 

розлучених. Більшість жінок мають вищу освіту (49%), трохи менша кількість 

мають середню спеціальну освіту (30%, ще менша кількість мають тільки середню 

освіту (17%), незакінчену вищу освіту мають 7% жінок. За показ-ником дітності 

респонденти поділились на дві групи: 51% — ті, що мають дітей та 49% — ті, які не 

мають. Серед загальної вибірки респондентів 164 жінки (60%) є задоволеними 

своєю професійною діяльністю, інші (40%) жінки — не задоволені професією та 

хотіли б її змінити. 

Слід зауважити, що факторному аналізу підлягали результати дослідження 

як серед всієї вибірки респондентів (273 жінки), так й серед жінок, які є 

задоволеними своєю професійною діяльністю (164 жінки — 60%).  

Отже в результаті проведеного нами дослідження й застосування 

факторного аналізу було виокремлено п»ять основних факторів. Проаналізуємо 

кожен з них (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Фактор І. Цінності повноти та наповненості особистісного життя 

№з/п Показники цінностей 
Факторне навантаження 

Жінки задоволені 
професією 

Загальна 
вибірка жінок 

1 Розваги 0,792* 0,768* 
2 Творча діяльність 0,737* 0,658* 
3 Особистісний розвиток 0,731* 0,719* 
4 Високі запити 0,716* 0,672* 
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Продовження таблиці 1 

5 Пізнання 0,709* 0,697* 

6 Цінності краси природи 0,684* 0,624* 

7 
Цінності неприйняття недоліків 
своїх та інших 

0,646* 0,654* 

8 Цінності вольові 0,642* 0,606* 
9 Цінності терплячості  0,626* 0,519* 
10 Цінності свободи 0,603* 0,563* 
11 Цінності продуктивного життя 0,600* 0,583* 
12 Цінності широти поглядів 0,579* 0,552* 

13 
Цінності сміливості у 
відстоюванні сво-їх поглядів 

0,577* 0,494* 

14 Цінності раціоналізму 0,548* 0,575* 
15 Цінності визнання 0,520* 0,507* 
16 Цінності самоконтролю 0,519* 0,545* 

17 
Цінності активної життєвої 
позиції 

0,503* 0,480* 

18 Цінності щастя інших 0,502* 0,503* 
19 Цінності мудрості 0,499* 0,500* 
20 Цінності незалежності 0,487* 0,485* 
21 Цінності мати цікаву роботу 0,706* - 
 

Проаналізуємо фактор І для двох підвибірок. Так для жінок, які задоволені 

професійною діяльністю даний фактор включає в себе в свої більшості когнітивно-

діяльнісні компоненти особистісної спрямованості, а саме такі пізнавальні 

характеристики як орієнтація на пізнання, творчу діяльність, широту поглядів, 

мудрість, красу природи, раціоналізм, цікаву роботу, та діяльнісні — орієнтація на 

активну життєву позицію, продуктивне життя. При цьому варто зауважити на 

тому, що орієнтація на розваги, творчу діяльність, особистісний розвиток, високі 

запити до себе та до інших та орієнтація на пізнання мають високий ступінь 

факторного навантаження. Присутність вольового компоненту в даному факторі дає 

нам можливість інтерпретувати його як фактор ділової спрямованості особистості з 

орієнтацією на професійну сферу через присутність в пізнавальному компоненті 
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потреби мати цікаву роботу. Варто зауважити, що на відміну від вибірки 

задоволених роботою жінок, для вибірки жінок в цілому, в факторі І відсутня 

орієнтація на цікаву роботу. Останнє дає підстави визначити даний фактор для 

загальної вибірки жінок як фактор нереалізованої ділової спрямованості особис-

тості. 

Фактор ІІ характеризується наявністю компонентів потребової сфери 

особис-тості (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Фактор ІІ. Соціальна успішність та захищенність 

№  
з/п 

Назва показника Факторне навантаження 
Задоволені професією Загальна вибірка 

1 Цінність суспільного 
визнання 

0,875* 0,885* 

2 Соціальні потреби 0,839* 0,863* 
3 Потреби у безпеці 0,823* 0,850* 
4 Матеріальні потреби 0,820* 0,845* 
5 Потреба у самовираженні 0,682* 0,751* 
6 Сімейні ролі 0,597* 0,486* 
7 Соціальні ролі 0,476* 0,717* 
8 Професійні ролі 0,461* - 

 

Беручи за основу піраміду потре Маслоу ми можемо говорити про те, що у 

даній вибірці респондентів присутні чортири рівня мотиваційно-потребової сфери, 

а саме: матеріальні потреби, потреби у безпеці, потреби у визнанні, потреби у 

самовираженні та самореалізації. При цьому матеріальні, соціальні та потреби у 

безпеці та визнанні мають високий ступінь факторного навантаження. Останнє 

може свідчити про гармонійність розвитку даної складової особистості 

респондентів. Крім того важливо зауважити, що крім погребових характеристик в 

даному факторі також представлені деякі аспекти «Я-концепції» особистості, а 

саме сімейні, соціальні та професійні ролі, що також може свідчити про ступінь 

задоволеності потреб у належності до групи, в тому числі й професійної, визнанні 
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та саморозвитку. Що стосується вибірки респон-дентів в цілому, то тут 

простежується незадоволеність жінками професійною сферою, що проявляється у 

відсутності в потребово-мотиваційній сфері потреб у професійному становленні 

(відсутній компонент «професійні ролі»). Останнє може свідчити про нега-тивну 

оцінку в «Я-концепції» жінок себе як професіонала та професійну нереалізо-

ваність особистості.  

Аналізуючи змістовне наповнення третього фактору стає очевидним, що 

його характеристики визначаються тим, що у нього увійшли базові потреби 

особистості (матеріальні, соціальні, пізнавальні) при цьому окремо виділилися 

орієнтація на владу, гроші (мають високий ступінь факторного навантаження), 

егоїзм та результат праці (див. табл. 3). 

Змістовне наповнення даного фактору для обох вибірок майже ідентичне. 

Різниця полягає в тому, що у загальній вибірці відстуній показник орієнатції на 

результат праці. У вибірці задоволених професією жінок досить високе факторне 

навантаження мають такі компоненти як потреба мати гроші, потреба у владі, 

соціальні потреби та егоїзм. 

Таблиця 3 

Фактор ІІІ. Емоційний та інструментальний вектори включеності в 

професійну групу військовослужбовця 

№ 
з/п 

Назва показника 
Факторне навантаження 

Задоволені професією Загальна вибірка 
1 Потреба мати гроші 0,725* 0,672* 
2 Потреба у владі 0,680* 0,596* 
3 Соціальні потреби 0,644* 0,506* 
4 Егоїзм 0,615* 0,572* 
5 Біологічні потреби 0,598* 0,663* 
6 Потреба у пізнанні 0,508* 0,546* 

7 
Орієнтація на результат 
праці 

0,476* - 

8 
Потреба у матеріальному 
забезпеченні 

-0,419* -0,417* 
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Таке співвідношення в мотиваційно-потребовій сфері дає нам підставу 

говорити про спрямованість особистості на гроші як на результат власної трудової 

діяльності, де гроші виступають засобом задоволення основних особистісних 

потреб та отриман-ня певного соціального статусу. Крім того високе факторне 

навантаження показника потреби у владі свідчить про прийняття жінками 

соціального атрибуту професії військового — влади як чіткої регламентації 

діяльності та ієрархії владних повноважень, а також свідчення набуття певного 

соціального статусу. Орієнтація на соціальні по-треби може свідчити про 

зацікавленість жінок у включеності в професійну групу військовослужбовців та 

готовність прийняти відповідні групові норми та правила. Останнє також може 

бути підтверджено присутністю в даному факторі показника орієнтації на 

результат праці як одного з атрибутів військової служби. Наявність показника 

егоїзму дає можливість говорити про здатність жінок турбуватися про власні 

потреби та здатність до диференціації особистісної та соціальної ідентичності. 

Таким чином ми можемо говорити про те, що даний фактор для жінок 

задоволених професією характеризується прийняттям професійних військових 

вимог та орієнтацію на особистісну ідентичність в контексті професійного 

становлення, а також про включеність в професійну групу в емоційному векторі 

спрямованості. Аналіз третього фактору для загальної вибірки жінок показав, що 

тут присутнє посилення тенденцій потреби у грошах та задоволенні біологічних 

потреб, а також потреби у владі. Проте потреба у владі, грошах, соціальні потреби 

та егоїзм виражені менше у порівнянні із вибіркою задоволених роботою жінок. 

Натомість потреба у задоволенні біологічних потреб та у пізнанні є посиленими. 

Таке співвідношення компонентів фактору дає можливість припустити наявність 

тенденцій до зниження рівня соціальної включеності в професійну групу через 

сплутаність у прийнятті грпупових норм на емоційному рівні, що компенсується 

посиленням тенденцій до розширення професійної компетентності на 

інструментальному рівні включеності в професійну групу. Останнє також 
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підкреслюється відсутністю орієнтації на результат праці, тобто присутня 

зацікавленість жінок у розширенні своєї компетенції за для покращення власного 

трудового процесу. Крім того посилення біологічних потреб у загальній вибірці 

жінок може свідчити про підвищення значущості соматичних потреб. Таким 

чином ми можемо передбачити, що диференціація вибірок в межах професійної 

ідентичності відбувається по двох основних напрямах: через засвоєння норм 

взаємовідносин в групі та через засвоєння  інструментальних аспектів професійної 

діяльності, що співвідноситься із позиціями «Я та професія» й «Я в професії» за 

Д. Фельдштейном. Останнє може свідчити про наявність певного маскулінного 

прототипу в професії військовослужбовця, прийняття якого веде до посилення 

інструментального напрямку формування професійної ідентичності.  

Четвертий фактор у вибірці задоволених роботою жінок характеризується 

наяв-ністю орієнтації особистості на трудову діяльність та сприйняття себе в праці 

(див. табл. 4.). 

Таблиця 4 

Фактор ІV. Гендерні аспекти професійної ідентичності 

№ 
з/п 

Назва показника 
Факторне навантаження 

Задоволені професією Загальна вибірка 
1 Фемінність 0,419 * 0,654* 
2 Орієнтація на працю 0,682* 0,713* 
3 Маскулінність 0,655* 0,581* 
4 Орієнтація на альтруїзм 0,614* 0,567* 

5 
Орієнтація на процес у 
праці 

0,582* - 

6 
Орієнтація на результат у 
праці 

0,426* 0,496* 

7 Самооцінка 0,404* - 

8 
Нейтральні гендерні 
характеристики 

- 0,428* 

9 Орієнтація на свободу - 0,412* 
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Високий ступінь факторного навантаження для вибірки задоволених 

роботою жінок тут є орієнтація на працю, маскулінність, орієнтація на альтруїзм. 

При цьому наявність гендерних характеристик (фемінність та маскулінність) та 

показника самооцінки в даному факторі дають підставу припустити, що в 

професійній діяльності жінки завдяки сформованій адекватній самооцінці здатні 

проявляти андрогінність в професії, тобто відбувається диференціація 

особистісних гендерних ролей (фемінних) із гендерними ролями професійної 

діяльності. Також варто підкреслити присутність в даному факторі орієнтацію на 

альтруїзм, процес та результат праці. При цьому орієн-тацію на процес ми можемо 

розцінити як один з показників підтримки фемінних якос-тей особистості, як 

властивість до монотонної рутинної праці. У загальній вибірці рес-пондентів 

даний фактор має ряд відмінностей. Зокрема орієнтація на працю, фемін-ність та 

маскулінність мають високий ступінь факторного навантаження. Також IV фактор 

у даній вибірці характеризується наявністю показників орієнтації на результат 

працю, гендерних характеристик (маскулінність, фемінність, нейтральні 

характерис-тики), а також наявністю показника орієнтації на свободу. Слід 

відмітити, що у аналогічному факторі вибірки задоволених роботою жінок 

нейтральні характеристики «Я-концепції» та показник орієнтації на свободу були 

відсутні, крім того був присутній по-казник самооцінки. Серед загальної кількості 

жінок показник самооцінки відсутній. Слід зауважити, що орієнтація на результат 

праці та свободу можуть бути показниками маскулінних тенденцій особистості. В 

той же час присутність в даному факторі фемінності та нейтральних ролей 

особистості та відсутність показника самооцінки може свідчити про наявність 

сплутаної гендерної ідентичності в професійній сфері жіноквійськовослужбовців, 

що виявляється в заміщенні особистісних ремінних ролей на професійні 

маскулінні.  

Цей фактор можна охарактеризувати як такий, що включає в себе характе-

ристики інтимного життя особистості (щаслива сім’я, друзі (високий ступінь 
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факторного навантаження) та світоглядні принципи щодо чесності та любові (див. 

табл. 5). 

Таблиця 5 

Фактор V. Ціннісні аспекти соціальної ідентичності 

№ 
з/п 

Цінності 
Факторне навантаження 

задоволені професією 
Загальна 
вибірка 

1 мати щасливу родину 0,698* 0,608* 
2 мати друзів 0,680* 0,621* 
3 бути чесним 0,592* 0,546* 
4 мати любов 0,478* - 
5 щастя інших 0,422* - 
6 мати гарне здоров»я - 0,415* 
 

Тут варто виокремити саме цінність любові як світо стверджувального 

принципу життя жінок даної вибірки. Тут саме любов виступає основою 

світовідчуття, світосприймання та сприймання себе в світі. Останнє дає змогу 

говорити про гармонійність мікросвіту (внутрішнього світу особистості) та 

макросвіту (зовнішній соціальний світ). Крім того, наявність цінності любові може 

виступати як показник альтруїстичної спря-мованості особистості та готовності 

допомагати іншим. Що стосується загальної ви-бірки респондентів, то варто 

зауважити на тому, що тут даний фактор характеризується показниками інтимної 

сфери життя особистості й включає в себе цінності мати щасливу родину, друзів, а 

також світоглядну та моральну цінність чесності. Крім того в даний фактор 

увійшла й цінність здоров’я, на відміну від вибірки задоволених роботою жінок, де 

замість цінності здоров’я присутня цінність любові. Останнє може виступати 

показником загостреної потреби у жінок мати та підтримувати гарне здоров»я, що 

може свідчити про наявність певних проблем в даній сфері особистого життя 

жінок. Крім того, останнє може свідчити про замкнену орієнтованість особистості 

на внутрішньому світі.  
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Отже, в результаті факторного аналізу нами було виявлено, що задоволені 

про-фесією жінки-військовослужбовці характеризуються гармонійним 

світовідчуттям з базовою основою любові до себе та інших, діловою 

спрямованістю особистості, що характеризується наявністю в «Я-концепції» жінок 

професійних ролей, андрогінною гендерною орієнтацією з чітким розподілом 

маскулінних (професійних) ролей та фемінних (особистіних) ролей, що базується 

на адекватній сталій самооцінці особистості, та ставлення до грошей як до 

професійного фактору та засобу задоволення особис-тісних потреб. На противагу 

цьому вибірка жінок-військовослужбовців в цілому характеризується 

світовідчуттям із основою на потребі мати гарне здоров»я, нереалізо-ваною 

діловою спрямованістю, що зумовлено відсутністю цікавої роботи та 

незасвоєнням професійних ролей та їх відсутністю у «Я-концепції» особистості, 

андрогенною гендерною орієнтацією, що характеризується сплутаністю, що є 

наслідком ототожнен-ня процесу заробітку грошей із маскулінними ролями 

особистості та заміщення особистісних фемінних ролей на професійні маскулінні. 

Окремо варто зауважити, що ґендерна сплутаність жінок даної вибірки та 

відсутність професійної самореалізованості може виступати одним з основних 

чинників виникнення ряду соматичних захворювань й як наслідок загострення 

потреби мати гарне здоров»я.  

Застосування факторного аналізу результатів дослідження проблеми 

психологічних особливостей розвитку професійної ідентичності у жінок 

військовослужбовців дав нам можливість виокремити ряд значущих факторів у 

набутті професійної ідентичності жінками. А саме: 

• диференціація гендерних ролей на професійні та особистісні; 

• ділова спрямованість особистості; 

• наявність адекватної сталої самооцінки; 

• альтруїстична спрямованість особистості; 

• спрямованість на саморозвиток та самореалізацію. 
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З метою підтвердження вищенаведених припущень було проведено кореля-

ційний аналіз результатів дослідження й виявлені наступні кореляційні зв»язки.  

Було виявлено, що існує тісний кореляційний зв’язок між показниками 

гендерних ролей та ступенем задоволеності від професійної діяльності (р = 0,012, 

р < 0,05). Крім того було виявлено кореляцію між ціннісною орієнтацією на 

зацікавленість у роботі, що виконується та ступенем задоволеності від професії 

(р = 0,019, р < 0,05). Також досліджено існування кореляційного зв’язку між 

задоволеністю від професії та альтруїстичними орієнтаціями особистості 

(р = 0,017, р < 0,05), а також її прагненням, зацікавленістю працювати (р = 0,005, 

р < 0,05). Крім того було виявлено, що чим вища оцінка особистістю себе як носія 

соціально бажаних якостей, тим вищий ступінь задоволеності від професійної 

діяльності (р = 0,009, р < 0,05). Було виявлено кореляційну залежність між 

ступенем задоволеності професією та такими якостями особистості як 

довірливість (р = 0,03, р < 0,05), співчутливість (р = 0,043, р < 0,05), чистолюбство 

(р = 0,027, р < 0,05) та чеславність (р=0,006, р<0,05). Також досліджено 

кореляційну залежність між ступенем задоволеності від професії та ступенем 

емоційної ком-фортності перебування в робочому колективі для особистості 

(р = 0,00, р < 0,01). Крім того виявлено кореляцію між кількістю розлучених 

жінок-військовослужбовців та ступенем задоволеності від праці (р = 0,046, 

р < 0,05). Тобто, розлучені жінки більше задоволені власною професійною 

діяльністю. 

Що стосується існування залежності між наявністю у жінок вищої освіти та 

ступенем задоволеності від професійної діяльності, то кореляції не виявлено. 

Таким чином наявність чи відсутність вищої освіти не впливає на характер 

набуття професійної ідентичності особистістю.  

Висновки. Отже, проведені дослідження дають підстави припустити, що 

успішне входження жінками у професію військовослужбовця та набуття 

професійної ідентичності потребує наявності ряду особливостей ціннісно-
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мотиваційної сфери особистості. Зокрема: це орієнтація на працю, прагнення до 

саморозвитку та самореалізації, орієнтація на інших та прояв альтруїстичних 

тенденцій. Також важливим фактором набуття ідентичності військовослужбовця 

для жінок є здатність диференціювати професійні та гендерні ролі на основі 

стійкої, адекватної самооцінки. 
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