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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАТЬКІВСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ТА 
ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

 
За останні 20 – 30 років дослідження з гендерної проблематики починають 

привертати все більшу увагу вчених різних галузей науки – економіки, політики, 
права, педагогіки та психології. Досить поширеним напрямом дослідження цієї 
проблеми є вивчення зовнішніх, соціальних аспектів статевого самоусвідомлення, 
а саме відповідності маскулінно/фемінних рис індивіда еталоном 
мужності/жіночності, що існують у суспільстві. У широкому значенні «гендер» 
розуміють як змодельовану суспільством та підтриману соціальними інститутами 
систему цінностей, норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю 
життя та способу мислення, ролей та стосунків чоловіків та жінок, набутих ними 
як особистостей в процесі соціалізації, які визначаються соціальним, політичним, 
економічним і культурним контекстом буття й фіксують уявлення про жінку і 
чоловіка залежно від їх статі. Прибічники статевого символізму вважають, що 
орієнтація особистості на певну статеву роль соціально-детермінована та 
сформована культурою. Тому статева орієнтація та усталена поведінка чоловіків 
та жінок не має вродженої основи, а пов’язана із конструюванням статі упродовж 
всього життя особистості. Відповідно до культурно-історичної теорії Л. 
Виготського, стверджується перевага соціального начала над натурально-
біологічним, доводиться, що важливе місце посідають когнітивні чинники та 
научіння. І. Кон відмічає, що самостійно нормальний біологічний розвиток не 
може забезпечити становлення чоловічої або жіночої індивідуальності. Відчуття і 
усвідомлення власної статевої належності формується через спілкування, під 
впливом виховання і широкого кола соціальних умов. Сім’я є першим соціальним 
осередком для розвитку особистості дитини, саме тому батьківська позиція буде 
впливати на формування гендерних особливостей особистості. 

Нами було проведене дослідження серед підлітків-школярів з метою 
встановлення взаємозв’язку батьківської позиції та гендерних особливостей 
особистості. У дослідженні взяло участь 26 школярів, та 26 батьків. За допомогою 
емпіричного дослідження та використання методів математичної статистики було 
виявлено, що такі стилі виховання як «симбіоз» та «маленький невдаха» пов’язані 
з формування фемінності, оскільки при даних типах виховання дитина 
знаходиться під надмірною опікою батьків, почуття та думки дитини здаються 
батькам дитячими, несерйозними. Дитину представляють як непристосовану, не 
успішну, відкритою для негативних впливів. Батьки відчувають себе з дитиною 
єдиним цілим, намагаються задовольнити всі потреби дитини. Отже, в результаті 
проведеного дослідження було встановлено, що на формування фемінності 
впливають позиції обрані батьками як симбіоз та маленький невдаха. Чим менша 
психологічна дистанція дитини з батьками, тим вищий показник фемінності. 

Науковий керівник: Злагодух В.В., ст. викладач  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
З РІЗНИМ РІВНЕМ ШКІЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ 

 
Вплив почуття гумору на стильові особливості особистості є малодослідженим 

і водночас актуальним науковим питанням. Зокрема, цікаво проаналізувати, як 
може гумор вплинути на успішність навчання дитини у школі. В цілому здається, 
що гумор у класній кімнаті допомагає зменшити психологічну напругу, стрес, 
тривогу і нудьгу. Покращує стосунки між учнем і викладачем, послаблює страх 
учнів перед заняттями, робить навчання приємним, створюючи позитивні 
установки на навчання, стимулює інтерес і увагу до матеріалу, покращує 
розуміння, запам'ятовування та виконання завдань, а також сприяє креативності та 
дивергентному мисленню. Гумор можна розглядати як особливо корисний 
інструмент при вивченні таких тем, що викликають тривогу, таких як смерть і 
самогубство. Гумор також корисний при читанні курсів, зазвичай пов'язаних з 
негативними установками і тривогою 

У більшості випадків це захоплене схвалення гумору засноване на окремих 
прикладах і повідомленнях викладачів про свій досвід роботи в класі. На жаль, 
емпіричні дослідження, в яких оцінюється передбачувана користь гумору в освіті, 
досить обмежені, більша їх частина проводилася більш ніж два десятиліття тому, 
було мало повторних досліджень та їх результати досить суперечливі. Тому я 
вважаємо, що дослідження впливу гумору на якість освоєння матеріалу та освіти в 
цілому є одним з найактуальніших питань у сучасній педагогіці. 

На основі огляду наявної теоретичної та емпіричної літератури Р. Мартін 
припустив, що є чотири основних типи використання гумору, два з яких 
розглядалися як відносно здорові або адаптивні (аффіліяційний та само 
підтверджуючий я гумор) і два – як відносно нездорові і потенційно шкідливі 
(агресивний і самопринизливий гумор). 

Р. Мартіном було виявлено що, дві шкали, які вимірюють «здорові » стилі 
гумору, як правило, корелюють з таки ми показниками психологічного здоров'я і 
благополуччя, як самооцінка, позитивні емоції, оптимізм, соціальна підтримка і 
близькі стосунки. Від’ємно корелюють з негативними настроями, такими як 
депресія і тривога. Навпаки, агресивний гумор позитивно корелює зі шкалами 
ворожості та агресії і від’ємно корелює з задоволеністю відносинами 

Нами було проведено емпіричне дослідження у якому приймали участь учні 
10-х класів середньої загальноосвітньої школи міста Києва. Загальна кількість 
респондентів склала 70 осіб. Результати дозволили виявити тенденцію, яка 
свідчить про те, що респонденти які застосовують в житті гумор частіше за інших 
мають більш високу успішність у навчанні. Проте надмірний та неадекватний 
ситуації гумор скоріше має негативні наслідки для адаптивності і успішності. 

Науковий керівник: Сечейко О.В., к. психол. н., доцент  
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