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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ТА РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ У ПАРІ 

 
Популярними є дослідження психологічних чинників стабільності подружніх 

стосунків, зокрема факторів подружньої сумісності (А.К.Дмитренко, 
М.М. Обозова, та ін.), розуміння партнерами одне одного (Ю.Є.Альошина, 
Н.Ф. Федотова та ін.). Проблема подружніх конфліктів знайшла висвітлення в 
дослідженнях І.А. Грабської, В.В. Століна та ін.). Окремі аспекти проблеми 
особистісних характеристик шлюбних партнерів відображено в доробку 
В.В. Рибалки, Т.В. Галкіної, Д.В. Ольшанського, В.І. Зацепіна, В.О. Сисенко, 
Д.Т. Іванова, Л.З. Сердюк та ін. 

Попри значний досвід дослідження феномену сім’ї, проблема взаємовпливу 
образу “Я” подружніх партнерів та особливостей їх взаємин, ґендерних 
особливостей не знайшли достатнього висвітлення у науковій літературі. 

У наш час, відбувається суттєва трансформація інституту шлюбу і сім’ї. 
З’являються нові сімейні структури, перерозподіляються сімейні ролі і функції, 
змінюються позиції стосовно кількості дітей та їх виховання тощо. Звичайно, за 
таких умов шлюбно-сімейні очікування не могли залишитися незмінними. 
Водночас дані, одержані в ході численних досліджень життєвих цілей, шлюбно-
сімейних цінностей і прагнень молоді (Т. Буленко, Л. Гозман, С. Голод, Л. Мороз, 
Ю. Райгородский), певною мірою перетворилися на стереотипи, що стають на 
заваді виявленню закономірностей, властивих сучасним сімейним очікуванням та 
домаганням молодих людей. 

Шлюбно-сімейні очікування формуються в процесі ґендерної соціалізації з 
раннього дитинства. На це безпосередньо впливає батьківська сім’я, вона ж 
опосередковує усі впливи зовнішнього соціального оточення. Розуміння шлюбу 
чоловіком та жінкою дуже різняться. Саме тому, подібні гендерні розбіжності та 
невідповідності між подружжям призводять до виникнення різного роду сімейних 
конфліктів. Гендерні особливості сприйняття шлюбу й, відповідно, сімейних 
ролей та очікувань у ньому напряму пов’язані з чоловічим та жіночим Я-образом, 
Я-концепцією. Чоловічий Я-образ складається здебільшого з інформації про 
значення Я у трудових, професійних, спортивних та інтимних сферах. Молоді 
чоловіки здатні переоцінювати свої здібності, чи то на рахунок положення у групі, 
чи особистих здібностей. Завищена самооцінка допомагає чоловікам відповідати 
стереотипу маскулінності, а молоді жінки у Я – образі відображають здебільшого 
те, наскільки вони привабливі. Жіноча самооцінка здебільшого є досить скромною 
та реалістичною 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ  ОСОБИСТІСНОЇ АГРЕСІЇ 
З МОТИВАЦІЄЮ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ МОЛОДІ 

 
Світ, у якому ми живемо сьогодні, перебуває у постійному русі. Стрімко 

набирають обертів і розширюються різноманітні напрямки підприємницької 
діяльності у сферах виробництва та послуг, розвиваються сучасні технології, 
з’являються нові погляди та критерії щодо поняття успіху. Якщо, наприклад, у 
минулі часи можна було вдало займатися певним видом ремесла, передаючи 
технології та засоби виробництва своїм нащадкам, і таким чином повністю 
забезпечувати себе та свою родину, то сьогодення диктує нам абсолютно нові 
правила, вводячи в життя поняття конкуренції. 

Щоб досягнути успіху практично в будь-якому виді діяльності, людині 
необхідно вміти вдало витримувати серйозну конкурентну боротьбу. Одну з 
провідних ролей у цій постійній боротьбі «за місце під сонцем» відіграють 
особистісні властивості людини, зокрема її мотиваційна сфера. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, що спонукають 
людину до діяльності, задають форми та межі діяльності й надають цій діяльності 
цілеспрямованності, орієнтують на досягнення визначеної мети. Зокрема, 
мотивація досягнення – це, перш за все, прагнення до перемоги, до отримання 
високих результатів, яке сприяє успішній діяльності. 

Проте, лише мотивації часто буває недостатньо для того, аби зайняти вищі 
ланки та керуючі позиції в суспільстві. Щоб вистояти там, де інші втрачають 
надію на успіх, людина, на нашу думку, повинна володіти такими якостями, як 
активність, гострота розуму, спритність, орієнтованість на результат, а також мати 
сильні амбіції. Припускаємо, що руховим механізмом цього всього може виступає 
особистісна агресія як беззаперечна наполегливість, яка спонукає людину до дій, 
до руху вперед, до прагнення досягнення більшого. 

Люди, мотивація яких може бути підкріплена особистісною агресією, 
можуть бути схильні до ризикованої діяльності та спрямовані на досягнення 
максимального результату. Тому агресія, що спрямовується на себе, на свої 
слабкі місця, які можуть заважати рухові уперед виступають однією з 
визначальних якостей успіху. На підставі цього було висунуто припущення про 
те, що певний рівень особистісної агресії може впливати на мотивація 
досягнення успіху людини. 

Надалі планується проведення емпіричного дослідження для встановлення 
взаємозв’язку між особистісною агресією як наполегливості, як неможливості 
давати собі слабину та мотивацією досягнення успіху молоді. Отримані 
результати можуть додати теоретичних та емпіричних знань щодо 
функціонування важливих особистісних властивостей у людей, які прагнуть до 
успіху в різних сферах діяльності. 

Науковий керівник: Назарук О.М., к. психол. н., доцент 
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