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Клюйкова-Цобенко В.А. 

 

Індивідуальна міфологія жінки  

в процесі розкриття її особистісного потенціалу 

 

Дана стаття присвячена вивченню індивідуальної міфології жінки як складової 

особистісного потенціалу. 

Мета статті полягає в розкритті ролі індивідуальної міфології в процесі реалізації 

особистісного потенціалу жінки.  

Завдання: 1. обґрунтувати доцільність вивчення особистісного потенціалу шляхом 

дослідження індивідуальної міфології, 

2.  описати основні етапи дослідження індивідуального міфу. 

Об’єкт: особистісний потенціал.  

Предмет: індивідуальна міфологія жінки. 

Індивідуальна міфологія особистості з точки зору її взаємозв’язку з 

самовдосконаленням жінки є досить актуальним та мало розробленим полем психологічних 

досліджень. Теоретична значущість цієї проблематики випливає з безпосередньої близькості 

її до розробок вітчизняних наукових шкіл: історичної психології І.Г. Білявського та його 

послідовників: Артюхіної Н.В., Чепи М.А., Яремчук О.В. та школи В.А.Роменця і його учнів: 

Татенко В.О., Титаренко Т.М., Манохи І.П. та інших. Саме в цих парадигмах досліджень за 

основу береться суб’єктний принцип тлумачення культурно-історичного буття особистості 

та розробляється ідея творчої потенціальності людського «Я». 

Теоретико-методологічні основи вивчення особистісного потенціалу були закладені ще 

в школах гуманістичної психології А.Маслоу та К.Роджерса, аналітичної психології 

К.Г.Юнга, психосинтезу Р.Ассаджолі та екзистенціальної психології. Серед російських 

вчених ця проблематика розроблялася, зокрема, в роботах Д.Леонтьєва та О.Асмолова, які є 

спадкоємцями славетної традиції культурно-історичної психології Л.С.Виготського та 

О.Лурії.  

Категорія особистісного міфу, що була дітищем К.Г.Юнга на сьогодні продовжує 

вивчатися та набувати нових тлумачень, в залежності від сфер її переломлення. Серед них -  

індивідуально-авторська міфотворчість як один з нових актуальних міждисциплінарних 

проектів української психології. 

Безумовно, авторський міф має точки дотику з особистісним міфом, але має й чималі 

розбіжності (Яремчук О.В., 2004) 

Загалом, прикладення цього поняття до вивчення процесу індивідуації розширює 

можливості тлумачення потенційних змістів особистісного несвідомого. 
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Щодо індивідуальної міфології, то, спираючись на наукову літературу, можна 

позначити її як сукупність індивідуальних та колективних несвідомих змістів, що 

відображують домінуючі в психіці архетипи, структуруючи відносини людини до 

оточуючого світу, до себе, визначаючі стратегії та шляхи самореалізації, самоздійснення. 

Структурна одиниця індивідуальної міфології – це окрема міфологема, під якою ми 

розуміємо певний міфологічний, містичний, казковий тощо сюжет. Він коріниться в 

колективному несвідомому, відбивається в індивідуальному несвідомому; сформований 

емоційним та когнітивним чинниками. В міфологемі зосереджені основні  проблеми 

особистості та стратегії само опанування, особливості світосприйняття, визначення свого 

місця в світі. 

Всі ці змісти мають співвідносність з компонентами особистісного потенціалу за 

Д.Леонтьєвим. Це дає нам підставу припустити, що індивідуальний міф є інтегральною 

характеристикою особистісного потенціалу, або його маніфестацією в несвідомому 

особистості. 

Щоб перевірити цю гіпотезу та принагідно вивчити феноменологію індивідуального 

міфу жінки, ми залучаємо до дослідження образи жіночих богинь художниці Памели 

Метьюз, які знайшли відображення в колекції карт Таро «Світлі богині». Даний стимульний 

матеріал проективного характеру часто навіть сам по собі сприймається в якості активізатора 

таємничого первіню жіночої натури, Великої богині, Праматері. Ми робимо акцент на 

асоціативному полі досліджуваних і заохочуємо їх до інтерпретації власних несвідомих 

змістів психіки. Окрім цієї авторської методики, використовується тест кольорових виборів 

М.Люшера безпосередньо перед та після дослідження. Це, в свою чергу, дозволяє 

відслідкувати терапевтичність або цілительні властивості контакту жінки з власними 

несвідомими образами. Звісно, це надає жінці можливість «відпустити фантазію», розбудити 

творчу інтуїцію на шляху в несвідоме. До програми дослідження включена також арт-

терапевтична методика системних характеристик психіки «Мандала» за О.Копитіним, що 

сприяє визначенню певного рівня особистісного зростання клієнта згідно з Великим колом 

архетипичних стадій за Kellog. 

Загалом, ідеєю емпіричної частини дослідження є залучення досліджуваних до 

інтерпретації індивідуальної міфології, як їх власного творчого продукту. Методи вивчення 

та тлумачення індивідуального міфу та індивідуальної міфотворчості потребують уточнення 

в процесі накопичення емпіричних даних та їх інтерпретації. І дане дослідження є пешою 

спробою на досить довгому шляху. 

Важливо те, що підчас творчої роботи над собою відчувається своєрідна 

«аутопсихокоррекція» жіночого несвідомого. Також клієнтка відкриває в собі нові, 
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неусвідомлювані до цього змісти психіки, що можуть бути осягнутими як потенціальні 

можливості розвитку. 

Особливим завданням даної статті є спроба інтегрувати поняття «індивідуальний міф» в 

категоріальне поле особистісного потенціалу. 

Особистісний потенціал з Леонтьєвим Д.О. (еквівалент «людський потенціал» в 

гуманістичній психології) – це системна організація особистісних можливостей, що 

називаються буденною мовою «стрижнем особистості». Це стійкі особистісні 

характеристики високого ієрархічного рівня, пов’язані з психологічним здоров’ям, зрілістю 

та успішністю власної діяльності. 

Д.О.Леонтьєв виділяє чотири складові частини особистісного потенціалу. 

Індивідуальний міф, на наш погляд, це внутрішній особистісний динамізм (мотив до змін). 

Після усвідомлення та інтеграції жінкою цих несвідомих потреб своєї психіки, вони стають 

зовнішнім особистісним динамізмом, що проявляється в реалізації власної спрямованості до 

певних міркувань, вчинків. Також індивідуальний міф перебуває в тісному контакті з 

моделлю життєвого простору. Це означає, що домінуючий жіночий архетип у якості 

засвоєної раніше моделі поведінки буде впливати на процес прийняття рішення жінкою в 

теперішньому часі. Наприклад, жінка з домінуючим архетипом Діви за Е.Нойманом навряд 

чи візьме на себе відповідальність за важливе рішення, бо її відношення до себе, оточуючих 

та взагалі до світу є інфантильним, дитячим. Таким чином є необхідність і можливість 

зя’сувати  якісні особливості індивідуальної міфології в процесі розкриття особистісного 

потенціалу жінки. Особливо актуальним це стає на тлі сучасної ситуації з публікаціями 

стосовно цієї проблематики. Зараз читачеві пропонується велика кількість езотеричної, 

науково-психологічної та побутово-популярної літератури про особливості прояву 

жіночності, про архетипні складові поведінки жінки. Багато уваги приділяється 

рекомендаціям з розвитку жіночності, уміння «подати» себе. Але аспект духовності жінки, її 

самоусвідомлення не в якості «біологічної одиниці», а в якості носія вищих цінностей, місія 

якої полягає не тільки в ролі хранительки вогнища або бізнес-леді, розглядається лише в 

езотеричній літературі. Тож ми виділяємо як головний саме духовний аспект життєдіяльності 

жінки в розкритті її особистісного потенціалу і пропонуємо досліджувати зміст 

індивідуальної міфології особистості, як сценарію її життєдіяльності.    


