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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
ПРОЯВУ ІНФАНТИЛІЗМУ 

 
Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні є нестабільною через ряд 

зовнішніх і внутрішніх чинників, наповненою непередбачуваними ситуаціями та 
складною для більшості людей, викликаючи складнощі психологічного характеру. 
Такий досвід переживання кризи, актуалізує схильність людей до виникнення 
різного роду психологічних феноменів, які виконують не тільки захисну, але й 
гальмівну функції. До цієї категорії ми відносимо психологічний інфантилізм, 
роль якого у поведінці особистості до кінця не визначена. 

Питання інфантилізму розглядалося у роботах З. Фрейда, Е. Фромма, 
Ф. Василюка, В. Менделевича, А. Нодзельської. Проте проблема саме психічного 
інфантилізму не підкріплена достатньою кількістю емпіричних досліджень..У 
соціальному контексті інфантильність не тільки є очевидною перепоною для 
людини в процесі пошуку, прийняття і реалізації тих або інших рішень, але і може 
негативно впливати на соціально-психологічний клімат соціуму, «заражаючи» 
його невпевненістю і безвідповідальністю.. 

Інфантилізм може бути властивий психічно здоровій особистості та 
виявлятися у фізіологічних і соціально-психологічних аспектах. На 
психологічному рівні він проявляється в незрілості емоційно вольової сфери, 
несамостійності рішень, в почутті незахищеності, зниженій критичності до себе та 
підвищеній критичності (вимогливості) до інших, в очікуваннях турботи про себе, 
в розвинутій системі компенсаторних реакцій на ситуацію незадоволення потреб, 
які закорінені в дитинстві, у відступах від реальності, тобто фантазійній 
активності, невпевненості, невиправданій хвалькуватості та самовпевненості. 

Метою дослідження є зясування гендерних особливостей прояву інфантилізму. 
Порівнюючи прояви інфантилізму у чоловіків та жінок, ми розглядаємо його крізь 
призму особистісної зрілості особистості та її рівня емоційного інтелекту. Для 
проведення даного дослідження були обрані наступні методики: «Опитувальник 
особистісної зрілості» Ю.З. Гільбуха за допомогою якої, встановлено ставлення до 
себе, життєві цілі, прагнення до максимальної реалізації, здатність до 
психологічної близькості та ін., та «Тест емоційного інтелекту» М. Холла. За 
допомогою якого можливо встановити здатність до розуміння та керування 
власними емоціями та здатність до розуміння та керування емоціями інших. 

В основі дослідження лежить припущення про відмінності у проявах 
інфантилізму у групах психічно та соматично здорових чоловіків та жінок зрілого 
віку. Використання описаних нами вище методик дасть змогу провести оцінку 
функціонування чоловіків та жінок в повсякденному житті та встановити ступінь 
їх незрілості, що може слугувати підставою для встановлення у них рис 
інфантильної особистості.  

Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., викладач 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС  
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ СУПУТНИКА ЖИТТЯ  

 
Наше життя влаштоване таким чином, що волею-неволею нам доводиться 

постійно робити вибір. Кожен день ми приймаємо десятки рішень, віддаємо 
перевагу тому чи іншому продукту, вирішуємо що вдягнути, як відповісти на 
запитання. Але коли мова заходить про рішення, які можуть кардинально змінити 
життя, у багатьох нерішучих людей виникають складнощі. У цій ситуації велике 
значення мають наші життєві цінності, які служать маркерами і дозволяють нам 
переконатися, що ми рухаємося в правильному напрямку.  

Рішення – це завжди вибір однієї з кількох альтернатив. Роблячи вибір, 
приймаючи стратегічні рішення особистість будує своє життя, свій світ, свою 
долю. Вибір шлюбного партнера є одним із значущих виборів, що визначає 
напрям розвитку особистості, а також є умовою психологічного благополуччя та 
особистісного щастя. Взаємини посилюють щастя, даючи радість, допомогу і 
можливість співпереживання, а все це, своєю чергою, приносить задоволення. 
Тому у період вибору супутника життя молода людина знаходиться у тривожному 
стані за своє майбутнє, в неї відбувається коливання самооцінки. 

Для дослідження особливостей переживань студентів під час прийняття 
рішення щодо вибору супутника життя нами було проведено емпіричне 
дослідження щодо видів рефлексивності та стратегій прийняття означеного 
рішення. У дослідженні взяли участь 32 респонденти: 16 дівчат та 16 юнаків. Було 
виявлено наступні результати: 62,5% респондентів мають перспективну 
рефлексію, 12,5% – змішаний тип, 9,4% – ретроспективну та стільки ж відсотків 
мають рефлексію спілкування і взаємодія з іншими, 6,2% – ситуативну рефлексію. 
Також було встановлено, що 44% студентів мають активно-пластичну стратегію 
прийняття рішення, 25% – активно-ригідну; 19% – пасивну стратегію та 12% 
мають змішаний тип. Надалі було зроблено порівняльний аналіз. 

 Таким чином, у результаті порівняння особливостей переживань юнаків та 
дівчат було встановлено, що дівчата більше ніж хлопці здатні до самоаналізу та 
співвіднесенню своїх дій з актуальними ситуаціями, але вони є більш обережними 
та скутими в ситуації вибору. Їх діяльність в цей момент характеризуються 
надмірною настороженістю та більш детальним плануванням на майбутнє. 
Юнаки, у свою чергу, є більш пристосованими до ситуації вибору, їм більш 
властиві адекватність цілей та способів їх досягнення. На нашу думку, це 
пов’язано з психологічними особливостями дівчат, які є більш схильними до 
переживань, тривожності та невпевненості у собі. 

Отже, дані отримані в ході теоретико-емпіричного дослідження можуть бути 
використані психологами у допомозі студентам при вирішенні стратегічного 
рішення щодо вибору супутника життя. 

Науковий керівник: Помиткіна Л.В., д-р психол. н., професор 
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