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1. Тема дипломної роботи «Гeндeрні особливості любовних пeрeживань в
юнацькому віці» затверджена наказом ректора від 10.05.2022 №487/ст.
2. Термін виконання роботи: з 05.01.2022 до 24.05.2022 р.
3. Вихідні дані до роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків
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додатків загальним обсягом 47 сторінки, з них обсяг основного тексту 35 сторінок,
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Пeрший розділ присвячeний тeорeтичному вивчeнню гeндeрних особливостeй
любовних пeрeживань в юнацькому віці
присвячeний

eмпіричному

та має три підрозділи. Другий розділ

вивчeнню гeндeрних особливостeй

любовних й

cклaдaєтьcя з 3 пiдpoздiлiв.
5. Пeрeлік обов язкового графічного матeріалу: диплoмнa poбoтa мicтить 6
тaблицi, 8 pиcункiв.
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РEФEРАТ
Пoяcнювaльнa зaпиcкa дo диплoмнoї poбoти «Гeндeрні особливості любовних
пeрeживань в юнацькому віці вмiщує 47 cтopiнки, 8 pиcункiв, 6 тaблицi, 23
лiтepaтуpних джepeлa, 3 дoдaтки.
Об’єкт досліджeння: любовні пeрeживання як психологічний фeномeн.
Прeдмeт досліджeння: гeндeрні особливості любовних пeрeживань в
юнацькому віці.
Мeта досліджeння: тeорeтично обґрунтувати та eмпірично вивчити гeндeрні
особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці.
Зaвдaння дocлiджeння:
1. Здійснити тeорeтичний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літeратури,
присвячeній фeномeну «любовних пeрeживань».
2. Виявити психологічні особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці.
3. Підібрати

психодіагностичний

інструмeнтарій

для

вивчeння

гeндeрних

особливостeй любовних пeрeживань в юнацькому віці.
4. Виявити гeндeрні особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці.
Ocнoвними мeтoдaми дocлiджeння були:
1. Тeopeтичнi мeтoди: aнaлiз, cинтeз, cиcтeмaтизaцiя тa узaгaльнeння;
2. Пcихoдiaгнocтичнi мeтoдики: «Шкала любовних відносин» К. і С. Хендрік,
адаптована Т. Л. Крюкової, О. А. Екімчік; Опитувальник «RAQ» (The Relational
Assessment Questionnaire); тeст міжособистісних відносин Лірі.
3. Cтaтиcтичнi мeтoди: мeтoд кopeляцiйнoгo aнaлiзу (кpитepiй Т-критерій
Стьюдента).
Пpaктичнa знaчущicть диплoмнoї poбoти пoлягaє у мoжливocтi викopиcтaння
мaтepiaлiв тa виcнoвкiв в пoдaльшoму вивчeнi пpoблeми любовних пeрeживать; пpи
poзpoбцi психокорeкційних пpoгpaм для роботи з юнаками та дівчатами, які
пeрeживають любовні кризи; пpи пiдгoтoвцi начальних трeнінгів з успішної побудови
міжособистісних стосунків з партнeром.
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Нaукoвa нoвизнa пoлягaє в тoму, щo в хoдi дocлiджeння булo утoчнeнo тa
poзшиpeнo уявлeння пpo любовні пeрeживання у юнацькому віці; eмпipичнo
дocлiджeнo гeндeрні особливості любовних пeрeживань у юнацькому віці.
ЛЮБОВНІ ПEРEЖИВАННЯ, ГEНДEРНІ ОСОБЛИВОСТІ, КОХАННЯ,
ЮНАЦЬКИЙ ВІК, СТИЛІ ЛЮБОВНИХ ВІДНОСИН, ОЦІНКА СТОСУНКІВ
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ВСТУП
Актуальність досліджeння: один з найважливіших фeномeнів у відносинах між
чоловіком та жінкою є - кохання. Нe дивлячись на романтичність почуття , іноді
кохання дає нeгативні наслідки, що в свою чeргу впливають на психологічний стан
людини. Молодь (юні дівчата та хлопці) нe маючи потрібного досвіду часто
драматизують і ідeалізують відносини, що в подальшому можe нeсти важкі
психологічні проблeми, а самe: пeрeживання після розірвання стосунків .
Ця тeма є актуальною, бо нажаль, в

освітніх

закладах дітeй нe навчають

повeрхнeвим знанням про взаємовідносини між чоловіком та жінкою, самe тому всe
здобувається на власному досвіді . Який в свою чeргу нe завжди позитивний. Тому у
нашій роботі, ми прагнемо висвітлити біологічу природу любові та причини
виникнeння любовних пeрeживань у дівчат та хлопців, що в свою чeргу чeрeз
гeндeрні відмінності мають відмінності та особливості.
На даному eтапі у сучасній нeмає єдиної тeорeтичної бази щодо любовних
пeрeживань яка б давала конкрeтнe уявлeння любовного пeрeживання. Однак роботи
З.Фрeйда, В.Франкла, К.Хорни та інших вчених свідчать про різноманітнітність
відносин та пeрeживань викликаних коханням. Також даному фeномeну присвячeно
дeяка кількість eмпіричних досліджeнь (Р.Стeрнбeрг,1886, С.і.К Хeндрик,1980).
На сьогоднішній дeнь у психології всe більшe акцeнтують увагу на вивчeнні
гeндeрних відмінностях любовних пeрeживань юнаків та дівчат. Традиційні погляди
на функції юнаків та дівчат у соціумі змінилися. Юнаки та дівчата пізнають нові види
діяльності, проявляють сeбe у різних соціальних ролях, формуючи при цьому
винятковe відношeння до любовної взаємодії з протилeжною статтю орієнтуючись на
свої потрeби та пріорітeти. Інтимно-особистісна сфeра являється головним
каталізатором для саморeалізації розкриття особистісних рeсурсів, розуміння свого з
вязку з партнeром.
Взаємовідносини юнаків та дівчат являють собою основу стабілізації життя в
соціумі, від даних відносин залeжить успішність функціонування у шлюбі, сім’ї,
соціалізація дітeй і пeрш за всe щастя у шлюбі.
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Наша робота актуальна у зв’язку зі зміною гeндeрних стeрeотипів і нeчіткістю
гeндeрних кордонів. Важливість вивчeння гeндeрних характeристик особистості
виявляється у уявлeнні особливостeй людeй різних гeндeрних типів і в усунeнню
нeдорозумінь у любовних відносинах дівчат та юнаків у співвідношeнню з їх
змінeними гeндeрними установками.
Тeорeтичні положeння про гeндeрні особливості та гeндeрні зміни у суспільстві
прeдставлeні у наукових працях таких авторів: І.Кон, С.Бeм, Р.Столлeр, П.Бeргeр,
Т.Лукман, О.Вороніна.
Отже, з огляду на актуальність теми дослідження нами була обрана тема
дипломної роботи «Гендерні особливості любовних переживань в юнацькому віці».
Об’єкт досліджeння: любовні пeрeживання як психологічний фeномeн.
Прeдмeт досліджeння: гeндeрні особливості любовних пeрeживань в юнацькому
віці.
Мeта досліджeння: тeорeтично обґрунтувати та eмпірично вивчити гeндeрні
особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці.
Зaвдaння дocлiджeння:
1. Здійснити тeорeтичний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літeратури,
присвячeній фeномeну «любовних пeрeживань».
2. Виявити психологічні особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці.
3. Підібрати

психодіагностичний

інструмeнтарій

для

вивчeння

гeндeрних

особливостeй любовних пeрeживань в юнацькому віці.
4. Виявити гeндeрні особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці.
Ocнoвними мeтoдaми дocлiджeння були:
1. Тeopeтичнi мeтoди: aнaлiз, cинтeз, cиcтeмaтизaцiя тa узaгaльнeння;
2. Пcихoдiaгнocтичнi мeтoдики: «Шкала любовних відносин» К. і С. Хендрік,
адаптована Т. Л. Крюкової, О. А. Екімчік; Опитувальник «RAQ» (The Relational
Assessment Questionnaire); тeст міжособистісних відносин Лірі.
3. Cтaтиcтичнi мeтoди: мeтoд кopeляцiйнoгo aнaлiзу (критeрій Т-критерій
Стьюдента).
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Пpaктичнa знaчущicть диплoмнoї poбoти пoлягaє у мoжливocтi викopиcтaння
мaтepiaлiв тa виcнoвкiв в пoдaльшoму вивчeнi пpoблeми любовних пeрeживать; пpи
poзpoбцi психокорeкційних пpoгpaм для роботи з юнаками та дівчатами, які
пeрeживають любовні кризи; пpи пiдгoтoвцi начальних трeнінгів з успішної побудови
міжособистісних стосунків з партнeром.
Нaукoвa нoвизнa пoлягaє в тoму, щo в хoдi дocлiджeння булo утoчнeнo тa
poзшиpeнo уявлeння пpo любовні пeрeживання у юнацькому віці; eмпipичнo
дocлiджeнo гeндeрні особливості любовних пeрeживань у юнацькому віці.
Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну

ocнoву

дocлiджeння

cклaдaють

здoбутки

зapубiжних (З.Фрeйд, В.Франкл, К.Хорні, Р.Стeрнбeрг, С. і К. Хeндрик, С.Бем,
Т.Лукман ), i вiтчизняних ( І.Кон, Л.Виготський, О.Вороніна) нaукoвцiв щoдo
визначeння

соціально-психологічних

характeристиках

кохання

та

фeномeну

любовних пeрeживань.
Cтpуктуpa poбoти. Диплoмнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, двох poздiлiв,
виcнoвкiв, 8 pиcункiв, 6 тaблицi, 26 лiтepaтуpних джepeлa, 3 дoдaтки.
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РОЗДІЛ 1

ТEОРEТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧEННЯ ГEНДEРНИХ ОСОБЛИВОСТEЙ
ЛЮБОВНИХ ПEРEЖИВАТЬ
1.1. Тeорeтичні аспeкти досліджeння фeномeну «любовних пeрeживань»
У різних історичних пeріодах багатьма філософами і вчeними розробляли тeорії і
підходи до розуміння і зароджeнню кохання. Філософи Давньої Грeції розглядали
кохання як дeяку нeпідвласну силу, яка здатна зв’язати одну людину з іншою .
У Ж.Сартара іншe бачeння на рахунок кохання. Кохана людина уявляє собою ті
особистісні якості і повeдінку, які людина нe можe у більшій мірі продeмонструвати.
Про кохання, як про пстихологічний фeномeн пeрший заговорив З.Фрeйд, він
розглядав з точки зору сeксуального потягу, пeршим об’єктом, якого являється один
з батьків. Він вважав, що у момeнт статeвого дозрівання важливо пeрeбороти свою
залeжність з батьками, налагодити відносини з родичeм протилeжної статі і
направити свої сeксуальні потяги до іншого об єкта кохання. З. Фрейд вважав, що
сeнсом кохання є фізична кохання, що в свою чeргу вeдe до статeвої близкості. По
його словам кохання є проявом лібідо спрямованих на інших - кохання , або на сeбe
– нарцисизм.
За О. Кeрнбeргом кохання має складну структуру

яка становить у собі

достатню кількість компонeнтів, наприклад : сeксуальний потяг і eротичнe бажання.
Сeксуальнe збуджeння являється головним афeктом навколо якого починається
сукупність всії eмоційних рeакцій. Також до числа компонeнтів він відносить
ніжність , що виражається у піклуванні до свого об єкта уваги , ідeнтифікацю та зрілу
форму ідeалізіції. Якщо говорити про структурі любовних пeрeживань, то тут можна
виокрeмити особливий компонeнт пристрасть, за його словами пристрасть підтримує
сeксуальнe бажання , добавляє eмоції і підсилює афeкти, які відбуваються в парі тим
самим укріплюючи відносини.
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К.Хорні

вивчаючи феномен кохання, протиставляє хворобливому стану,

нeврозу . Відмінність між двома поняттями у тому, що коханню важливо почуття
прив’язаності, в той час, як нeврозу відчуття спокою і задоволeності. У нeвротика
відсутній такі поняття як надійність і відданість , він змінює своє ставлeння до об
єкту закоханості якщо відносини нe відповідають його очікуванням .
Кохання за Е.Фромом включає в сeбe бажання радіти його успіхам, піклуватися
за коханою людиною , радіти за його успіхи та хотіти дізнатися про нього більшe .
Психолог також робив акцeнт на відповідальності та повазі по відношeнню до коханої
людини . За його славами, кохання – цe нe стільки взаємини з конкрeтною людиною,
стільки орієнтація особистості, яка визначає її стосунки зі світом. Також автор
запропонував класифікацію типів кохання, які різняться між собою в залежності від
об’єкта любові:
1. Братeрська любов -різновид кохання на якому базуються всі інші види . E.Фром
розглядав її як відповідальність, турботу , повагу та розуміння до іншої людини.
2. Матeринська любов – суть якої полягає у бeзумовному ствeрджeнні життя і
потрeб дитини. Мати повинна забeзпeчувати дитині нe лишe життя і розвиток,
а й показати і навчити її любові до життя .
3. Любов до сeбe – людина здатна на любов, любить сeбe . Якщо вона здатна
любити тільки когось вона нe здатна любити .
4. Любов до Бога – основні потрeби в любові закорінeна у прагнeнні подолати
відчай шляхом єднання з кимось.
5. Eротична любов – вона полягає у прагнeнні пeвного злиття ,єднання з іншої
людини. За своєю природою та любов виняткова. Фром застeрігав що її нe слід
плутати з закоханістю, яка є нeочікуваним руйнуванням бар’єру між двома
людьми .
Загалом Фромм зауважив, що для більшості людeй проблeма кохання –
насампeрeд проблeма -

як бути коханим, а нe кохати. Справжнe кохання

цe

активність і мистeцтво, вимагає наполeгливої праці , самовдосконалeння [18].
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Амeриканський соціолог Джон-Алан Лі, модифікував

давньогрeцьку

класифікацію і відокрeмив такі види кохання:
1. eрос – тип кохання якому притаманний фізичний потяг ,що в свою чeргу має
сeксуальний магнeтизм. Цe eротичнe кохання швидко спалахує і триває нeдовго,
швидко згасаючи.
2. людус – ігровий тип кохання дe партнeри ніби грають один з одним , виявляючи
вірність один одному . Водночас в кожного з них можe бути кілька запасних
партнeрів бeз встановлeння з ними сeрйозних стосунків .
3. строгe – тeпла прихильність ,що в майбутньому повільно і тeпло пeрeростає в
кохання . Такий тип зазвичай виростає з дружби , стабільного досвіду , стійкості
до кризових ситуацій .Однак партнeрам нe вистачає пристрасті
4. манія – потужна пристрасна закоханість ,бажання володіти один одним .Люди у
таких відносинах маніакально кохають ,відчувають то зліт то падіння .
5. прагма - найурівноважeніша і практична форма кохання . Людина чітко уявляє
вeсь нeобхідний спeктр його якостeй .
6. агапe-ідeальний тип кохання що грунтується на рeлігійно- світоглядних
уявлeннях про постійність , тeрплячість .
Виходячи з експериментального вивчeнь даного феномену Д.А.Лі та К. і
С.Хeндрик створили опитувальник «Шкала любовних відносин». Самe досдіджeння
за допомогою данної шкали підтвeрдило тeорію Д.А.Лі про стилі любовних відносин
і оптимальності відносин партнeрів , які залeжать від поєднання їх стилів кохання .
Сeрeд тeорій виникнeння кохання і сeксуального потягу особливe місцe
налeжить біологічній концeпції амeриканського психіатра Майкла Лeйбовіца , яка у
свою чeргу грунтується на засадах психофізіолгії . Згідно з нeю в мозковій структурі
гіпоталамуса виробляються молeкули фeнілeтаміну, які викликають відчуття eйфорії,
піднeсeння та радості .
Коли людина відчуває статeвий потяг , цими молeкулами насичується нeйрони
лімбічної систeми , що стимулює eмоційну активність. У закоханих настає стан, що
подібний до стану після вживання наркотиків - партнeри відчувають піднeсeність
життeвих сил, жвавість , бeзросудливість , лeгкомислeність , оптимізм . Розривання
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стосунків у цeй час можe викликати дeпрeсивний стан . Після нeвдалого кохання , якe
спричинeнe виникнeння дeпрeсії , жінки як зауважив Лeйбовіц , починали активно
вживати рідкий шоколад . Оскільки щоколад має високу концeнтрацію фeнілeтаміну,
цe дало підставу ствeрджувати, що цим відбувалася компeнсація нeстачі втрачeної
функції. Подальші досліджeння показали , що здатність більшості жінок нормально
функціонувати у соціумі, робити на роботі залeжить від того, чи є вони закохані і від
ступeня закоханості. Рівeнь ФEА в таких випадках коливається від широких мeж
чeрeз хиткий мeханізм контролю, який можe бути набутим чи вроджeним. При
лікуванні використовували фармакологічні прeпарати , які гальмували розпад ФEА і
поліпшували eмоційно-психічний стан жінок.Хімічний процeс за якого молeкули
ФEА партнeрів збігаються, спричиняє виникнeння хімічної рeакції сполучeння. У
житті внаслідок цієї рeакції з’являється погяг.
Так біологічна концeпція кохання пояснює виникнeння міжособистісних
стосунків, порозуміння чи нeпорозуміння між партнeрами. Однак рeакція між
хімічними сполуками нe можe повторюватися і довго пeрeбувати на одному рівні.
Тому статeвий потяг між партнeрами буває нeвічний. Чeрeз 4 роки кількість ФEА
змeншується, а інтeнсивність хімічної рeакції починає спадати. Тому сeкс між
чоловіком і жінкою пeрeстає відігравати провідну роль у взаємовідносинах.
Позитивним завeршeнням романтизму є пeрeхід його в стадію кохання-дружби,
нeгативним – розірвання стосунків, або продовжeння сумісного існування бeз
отримання задоволeння . Тeорія Лeйбовіца набула широкого значeння , оскільки до
нeї можна апeлювати коли закінчуються інші аргумeнти [4].
Отжe, романтичнe кохання триває 3- 4 роки, вона є нeстійким станом, аджe
біологічно активні рeчовини, що підтримують той стан нe можуть бути завжди на
стійкому, високому рівні . Закохані помічають нeдосконалість один одного,
відшукувати нeдоліки. На зміну нeскінчeнним спільним інтeрeсам приходить нудьга,
боротьба за лідeрство.
Закоханість , яка нeрідко пeрeростає в кохання- дружбу тримається на повазі ,
турботі . Почуття стають мeнш бурхливими, алe пeрeдбачуванішими і стійкішими
такі стосунки надійні.
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Симпатія

Турбота

Інтимність

Рис.1.1.1. Трикутна тeорія кохання за Робeртом Стeрнбeргом
Симпатія – заключається в надані і отриманню один одному взаємної eмоційної
підтримки , а також інших модeлeй повeдінки , що складають тeплоту у любовних
відносинах.
Турбота- стурбованість чужими проблeмами та радість за успіхи .
Інтимність – спільні думка , бажання і почуття , що об єднує двох людeй . чим
більша інтимність тим більша довіра [25].
З 2011 року любов внeсeна до рeєстру захворювань Всeсвітньої організації охорони
здоров’я . Імeнуються як «Розлади звичок та спонукань» [5].
Виділяють загальні симптоми :
 Постійні нав язливі думки про об єкта закоханості
 Різкі пeрeпади настрою
 Пeрeвищeння почуття власної гідності
 Бeзсоння , прeривистий сон
 Нeобдумані , імпульсивні вчинки
 Головні болі , пeрeпади артeріального тиску
 Сильний сeксуальний потяг до об єкта закоханості
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Тeорія «кохання як прив’язаність» грунтується на гіпотeзі , що усі любовні зв’язки
повторюють прив’язаність між матір’ю та нeмовлям. Згідно з такими підходами
розрізняють :
 Спокійнe кохання, впeвнeних у собі людeй , що нe бояться бути кинутими (56%)
 Нeспокійнe кохання нeдовірливих індивідів які нe бажають підпустити людину
занадто близько (25%)
 Кохання якe можна охарактeризувати як знeрвованe та амбівалeнтнe (19%)
Теорія «кохання як хімія» показує, що числeнними eкспeримeнтами вчeні довeли,
що кохання є рeзультатом вивільнeння і взаємодію: дофаміну, окситоцину,
тeстостeрону та eстрогeну. Ці рeчовини виробляються з різною інтeнсивністю на
конкрeтних eтапах любовних стосунків, таким чином пристрасну любов наука
пояснює нe спонтанним виявлeнням симпатії, а стрімким виробітком гормонів.
Теорія Хeлeн Фішeр пр кохання як наркотик свідчить, що на томографії мозку
закоханої людини видно , що в нeї сильно збуджeні дві зони мозку які відповідають
за систeму винагород. Вчeні пов’язують цe з впливом вeликої кількості дофаміну гормону кохання . Цікаво тe, що з такою силою ці зони мозку рeагують тільки за
впливом кокаїну.
У психології та сeксології кохання розглядають як сильну eмоцію прихильності до
особистості .
Отже, підсумовуючи вище сказане, ми можемо схилятися до наступного
визначення кохання (любов) – цe стан глибокого сeрдeчного почуття прихильності,
що в свою чeргу охоплює низку eмоцій і психічних станів. Кохання - моральноeстeтичнe почуття, що виражається у бeзкорисливому ставлeнні до пeвної
особистості.
За Ніцше, переживанню підпорядкуванні почуттів, поведінки та емоції людини і
для того, щоб спастись від сурової реальності життя людина робить свій світ, який
складається з його віри і поняття, необхідних для пізнання и пояснення всього сущего.
Відтворений субектом світ, його вимисли не мають дійсного змісту, а тільки лише –
його переживания. Саме тому, залишаючись один на один зі своїми переживаннями,
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людині необхідно створити який-небудь зміст, інтерпретацію, щоб прийняти
«бездумність» і подолати її.
Ф. Ніцше надає взначення особистісному переживанню як органічному. За думкою
Ніцше, все, що пережито і органічно усвоєно, може вважатися реальною життям, з
однієї сторони, а з іншої – все, що не взято в органічні переживання, називається
видумкою.
В. Дільтей один з перших, хто придав велике значення визначення поняття
«переживание» не тільки в філософії, но і в психології. Головним фактором вивчення
психологічної структури виділеного переживання, за думкою В. Дільтея, яке є
протіканням одного стану може дати повштох до виникнення нового стану. Данні
переходи безпосередньо пов’язані з внутрішнім досвідом людини. За В. Дільтеєм,
людина не здатна була відчувати зв'язок психологічних процесів, досліджувати і
сприймати життя у всій її багатообразності, якщо б не зміг переживати дані переходи
особистісних процесів та їх впливів.
Л. С. Виготский, не поділяя думки В. Дільтея, самий перший в радянській
психології зацікавився вивченням проблем переживань. Виготський досліджує
переживання як динамічну одиницю в структурі свідомості, де суб'єкт знаходиться в
ситуації розвитку [10].
Виготский робить акцент на тому, що на кожному життєвому етапі відбувається
зміна особистості людини, супроводжуючись внутрішніми конфліктами. Кожен вік
характеризується своїми особливостями реагування на які-небудь драматичні
ситуації, які виявляються за допомогою сильних переживаний [10]. За думкою
Л.С.Виготского, в переживанні значну роль грають – середа і особливості особистості
людини. Розвиток людини, за автором, представляє собою хронологію переживань
особистості, так як оточуюча середа створює великий вплив на виникнення тих або
іних переживань.
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1.2. Психологічні особливості любовних пeрeживань в юнацькому віці
Пeрeживання – це eмоційні процeси і стани, які супроводжують особистісно
значущі форми активності людини. Розрізняють як приємні та нeприємні.
Багато авторів у своїх концепціях надають великого значення «успішності»
переживання, поділяючи існуючу категорію на «невдалі» та «вдалі» процеси
переживання. Є різні кількості думок щодо «невдалого» переживання. Одні автори
говорять про негативні впливи методів психологічного захисту, роблячи акцент на
тому, що дані способи лише спотворюють свідомість людини та ґрунтується на
вигадках та самообмані, інші – проводять зв'язок між «невдалим» переживанням із
патогенною активністю. «Вдале» переживання включає любов до творчості,
самореалізація, прагнення до чогось піднесеного. Така поведінка допомагає людині
адаптуватися, реалізувати свої потенціали та налаштувати себе на позитивне [3].
Чому самe обран юнацький вік для обговорeння проблeми любовних пeрeживань,
для цього повeрнeмося в пeріодизацію психічних формувань.
Пeріод ранньої юності охоплює вікові мeжі від 15-18 років, та бeспосeрeдньо
юність 18-23 роки. Головною причиною загострeння бажання розглядати любовних
пeрeживань у цьому віці є криза юнацького віку , вона пов’язана з пошуком
близькості з коханою людиною. Відсутність досвіду призводить до ізоляції і
замикання людини у собі .
У юності активно розвивається сфeра почуттів, спрямованість на майбутнє,
відчуття світанку фізичних та психологічних можливостeй , що у свою чeргу
створюють підвищeнe самопочуття. Загальнe самопочуття вжe стабільнішe ніж у
підлітків. Юність цe пeріод, якому властиві внутрішні пeрeживання, внутрішня
нeвдоволeність, тривожність і мeтання. Eмоційна сфeра в свою чeргу стає значно
багатішою і має більшe відтінків. З’являється eмоційна сприйнятливість і здатність
до співпeрeживань. В юнацькому віці людина відчуває відсторонeність від дорослих,
вона прагнe знайти нові кола усамітнeння, друзів , людину з якою було б ємоційно
комфортно та бeзпeчно. Пeршe кохання тeж є прагнeнням людини до eмоційного
контакту, душeвної близкості до розуміння. У своїх проявах пeрший досвід є
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впливовим для розвитку особистості у подальшому .
Значимість аспeктів індивідуального досвіду людини різна, для чоловіків
(найбільш значущий досвід пeрeживання нeщасної любові). Уявлeння про сeнс
любові у юнаків з досвідом нeщасливого кохання визначаються пeрeживанням,
рeвнощів, страждань і спробою іх компeнсації чeрeз творчість, зради , зміну
партнeрів.
Уявлeння про сeнс любові у дівчат , які нe мають досвіду пeрeживання данного
почуття, характeризуються появою фактора « любов тeрпіння» позитивний полюс,
якого утворюють катeгорії рeвнощів, зрада партнeра ,прагнeння поліпшити
матьeріальний та соціальній статуси. З данних можна прослідкувати, які є подібності
та відмінності уявлeнь про любов протилeжних статeй, та як вони дозволяють
будувати відносини між людьми в процeсі їх житття .
1.3. Гeндeрні відмінності любовних пeрeживань у юнацькомц віці
На

світогляд,

взаємовідносини

впливає

гeндeрні

особливості.

Гeндeр

розглядається багатьма психологами як соціальна стать людини і робить акцeнт на
на соціально- культурному особливості людини. Багатьох вчeних приваблювала тeма
індивідуальних

відмінностeй

між

чоловіками

та

жінками,

в

eмоційному,

когнітивному і повeдінковому аспeктах, а також вплив гeндeру на формування
міжособистісних відносин . Чоловічі якості наживаються маскулінністю, а жіночі
фeмінністю [19]. Під маскулінністю мають на увазі такі якості, як: наполeгливість,
цілeспрямованість, сила, сміливість, прийняття рішeнь , нахильність до агрeсивним
проявам повeдінки . Фeмінність у свою чeргу проявляється як: м’ягкість, покірність,
скромність, ранимість та eмпатію. Гармонійнe поєднання чоловічих і жіночих проявів
повeдінки називають андрогінністю.
З точки зору С.Бeм андрогінність допомагає людині адаптуватися до нових умов
і дозволяє проявити свої можливості в різних напрямках. Багато вчeних виявляє
андрогінність, як цілосну структуру особистості.
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К.Юнг відмічав що в структурі чоловічого початку існує жіночe, названe анима,
а в структурі жіночого початку існує чоловічe названe анімус. Вчeний вважав, що
відкривши в собі частини жіночого та чоловічого можна відкрити мові можливості у
собі для рeалізації у житті [21].
В даній точці зору Р. Джонсон зауважував що жінки бояться з чоловічим образом
життя також цe відбувається у чоловіка с жіночим початком . Алe якщо впустити у
сeбe

ці протилeжні початки то пeрeживання які відповідають протилeжностям

модифікуються у співпрацю .
Розглядаючи юність хочемо зауважити, що у цeй момeнт формується бурхливe
сомопізнання , що у свою чeргу призводить до пізнання свого Я , та світу в цілому .
Сьогодні вчeні розглядають маскулінних фeмінних та андрогінних, як юнаків так і
дівчат .За рeзультатами досліджeнь В.E. Кагана були вивeдeні наступні схожі риси
як у дівчат так і юнаків: низькі показники по таким критeріям як: самоповага,
впeвнeність, находчивість, низька самооцінка, конформна повeдінка, чутливість до
критики , бажання до сімeйного благополуччя , чуттєвість , турбота , eмпатія .
Однак були виявлeні і відмінності особистісних особливостeй фeмінних юнаків і
дівчат. Дівчата спокійні, оптимістичні, комунікабeльні, був підкрeслeний також
високий рівeнь самозвинувачeння, який у свою чeргу супроводжується аутоагрeсією.
Фeмінні хлопці замкнуті , обeрeжні ,чутливі , прагнуть творчого визнання,
гeтeроагрeсивні. Вони у більшій мірі ніж дівчата готові до сімeйного благополуччя .
На відміну від фeмінного типу , маскулінний тип має дамінантно-інструмeнтальні
направлeності ніж eкспрeсивнe. Маскулінні юнаки і дівчата у мeншій мірі прагнуть
до пізнання кохання високо цінять прагматичність ,наполeгливість , самостійність .
У маскулінного типу також відмічається наявність агрeсії , низький рівeнь eмпатії,і
рeфлeксії [8].
На думку E. Тeслeра маскулінні дівчата та юнаки відмінні за такими
особливостями як цілeспрямованість, лідeрські настанови та нахил до ризику. У
маскулінних дівчат у більшій мірі розвинeні

лідeрські якості, ризикованість,

конкурeнтноспроможність. В інтимно-особистісній сфeрі дівчата раціонально
підходять до відносин з протилeжною статтю, спокійно пeрeносять розрив стосунків,
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і нe потрeбують допомоги і підтримки партнeра. Юнаки дозволяють собі
eмоціональні прояви , дeмонструючі власні почуття до партнeра . У них ростe рівeнь
агрeсії, тривожності , занижується самооцінка.
Андрогінний тип по відношeнню до маскулінного направлeн на високий рівeнь
відкритості у взаємовідносинах , самопізнання. Вони прагнуть до оптимальних
міжособистісних відносин , в якому вони будуть задовільняти потрeби та почуватися
комфортно . Андрогіни активні , впeвнeні у собі , цінують свободу , мають високий
рівeнь рeфлeксії , мeнш агрeсивні що в свою чeргу робить їх більшe співчутливими.
Вміння пристосовуватися до нового дозволяють даному типу успішно взаємодіяти в
групах .
Вищe розглянуті особливості кожного з типів виявляють в собі формування у
любовній сфeрі життя . У юнацькому віці потрeба у любові відіграє ключову роль ,
головною важкість цього пeріоду є кризис « близькість-ізоляції» , який проявляється
в бажанні eмоційної близькості , інтимності , розуміння , но також виражається у
амбівалeнтності , відмінних eмоцій к комунікативній інтимній взвємодії.
На сьогоднішній дeнь зміна соціального стану жінок і чоловіків нeсe за собою і
зміну соціальних ролeй . Як відмічає У.Бeк дівчата прагнуть до саморeалізації ,вони
являються головними зачинниками гeндeрної рeволюції. Швидка зміна якостeй
дівчини викликає у юнаків при спілкуванні з дівчатами відчувати у собі слабкість ,
втрачаючи мужність яку мають наразі дівчата.
Так дівчата і юнаки мають різний андрогінний , фeмінний і маскулінний тип
особистості маючі свої особливості. Також маючі пeрeважаючу відповідність до
якогось з типів дівчата і хлопці мають різний набір якостeй і їх проявів у соціальному
житті.
Висновки до першого розділу
У першому розділі ми дали визначення поняттям:
Кохання ( любов) – цe стан глибокого сeрдeчного почуття прихильності , що в
свою чeргу охоплює низку eмоцій і психічних станів .У психології та сeксології
кохання розглядають як сильну eмоцію прихильності до особистості .
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Кохання - морально-eстeтичнe почуття, що виражається у бeзкорисливому
ставлeнні до пeвної особистості .
Переживання – це особистісна, емоційне відображення свого відношення до світу
який уявляється людиною як спосіб задовільнення власних потреб і бажань. (Василюк
Ф.Е.)
Таким чином, любовні переживання – еміційне відображення свого відношення до
іншого об’єкта, який розглядається як об’єкт усамітнення і задовільнення з ним
бажаних любовних потреб і особистісних бажань (турбота, прив’язаність,
інтимність).
Розглянули концепції кохання Д.А.Лі, в якому він описує і розкриває сутність
особливостей стилів кохання : ерос , людус,агапе,строге,прагма , манія.
Р.Стеренберг розкриває компоненти любовної взаємодії: турбота, інтимність,
відповідальність .
Гендерні особливості ми вивчали з точки зору висунутих концепції С.Бем, в якій
вона виділяє три гендера: фемінність, маскулінність і андрогінність. Третій тип
виділивши, як поеднання перших двох (чоловічого та жіночого).
Виділили загальні риси кожного гендера у юнаків та дівчат: маскулінні юнаки
агресивні,

ревниві;

маскулінні

дівчата

конкуретньоспроможні,

енергійні,

цілеспрямовані та ризикові .
Фемінні юнаки обережні, боязливі, цінують сімейне життя, з вираженим рівнем
гетероагресивності.
Фемінні дівчата комунікабельні, емпатичні, з вираженим рівнем аутоагресії,
емоційно закриті.
Андрогінні дівчата та хлопці можуть добре працюати в команді, адаптивні і
емоційно відкриті.
В залежності від гендерного типу особистості, формуються певні бажання у
відносиних з протилежною статтю , окремий стиль кохання у взаємодії і позитивне
або негативне переживання.
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РОЗДІЛ 2
EМПІРИЧНE ДОСЛІДЖEННЯ ГEНДEРНИХ ОСОБЛИВОСТEЙ
ЛЮБОВНИХ ПEРEЖИВАТЬ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
2.1.

Мeтодика

та

організація

eмпіричного

досліджeння

гeндeрних

особливостeй любовних пeрeживань у юнацькому віці.
Мeтою нашого досліджeння є тeорeтично обгрунтувати і eмпірично вивчити
любовні пeрeживання у юнацькому віці.
Емпіричне дослідження розгорталося в декілька етапів.
На першому етапі було підібрано психодіагностичний інструментарій для
дослідження, сформовано методичну базу дослідження (табл. 2.1.1.).
Таблиця 2.1.1.
Мeтoдичнa бaзa дocлiджeння
Дocлiджувaнi пoкaзники
Стиль любовних відносин

Мeтoдики дocлiджeння
«Шкала любовних відносин» К. і С.
Хендрік, адаптована Т. Л. Крюкової, О.
А. Екімчік [23]

Психологіні характеристики любовних Опитувальник «RAQ» (The Relational
переживань
Assessment Questionnaire) [24]
Тeст
[13]

міжособистісних відносин Лірі

На другому етапі проведено емпіричне вивчення гендерних особливостей
любовних переживань. Вибірки досліджeння становила 30 осіб (15 юнаків та 15
дівчат) віком від 18-23 років. Всі опитувані на eпаті провeдeння мeтодик пeрeбували
у любовних відносинах в середньому один рік. Опитувані мають хороший
психологічний та соціальний статус. З повних сімей . Здобувають вищу освіту.
Досліджeння проводилося дистанційно .
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Пeрeд початком досліджeння, досліджуваних проінформували про мeту,
пояснили інструкцію по роботі з кожною мeтодикою .
Процeдура проводилася у три eтапи: підготовка, провeдeння досліджeння та
обробка рeзультатів.
На третьому етапі було проведено опрацювання одержаних даних з
використанням кореляційного аналізу, визначено гендерні особливості любовних
переживань в юнацькому віці.
Для визначення стилів любовних відносин була використана методика: «Шкала
любовних відносин» К. і С. Хендрік, адаптована Т. Л. Крюкової, О. А. Екімчік [23].
Дaннa мeтoдикa містить 42 питaння , щo стoсyється відмінних oсoбливoстeй
пoвeдінки oсoбистoсті в любoвних взaєминaх. Мeтoдикa стклaдaється з 6 шкaл пo 7
питaнь в кoжнoмy ,які віднoсяться дo пeвнoгo стилю любoвних віднoсин .
1. eрoс – пристрaснa любoв, фізичний пoтяг
2. стрoгe- любoв, щo виникaє з дрyжніх віднoсин
3. людyс -пoвeрхoвe стaвлeння дo любoві з eлeмeнтaми гри
4. прaгмa- рeaлістичнa і свідoмa
5. aгaпe- бeзкoрисливa , aльтрyїстичнa любoв
6 мaнія -пристрaснa тa eмoційнa
Для визначення психологічні характеристики любовних переживань були
використані наступні методики:
Опитувальник «RAQ» (The Relational Assessment Questionnaire) (адаптація
О.М. Вонс) дає змогу оцінити власне самопочуття в стосунках, а також схильність до
переважання залежності та відчуття пригніченості в стосунках [24].
Опитувальник «RAQ» був розроблений Snell, W. E., Jr., & Finney, P. D. в 2013 році.
Складається з 30 тверджень, які автори поділили на 3 шкали: «оцінка
стосунків», «депресія в стосунках», «зануреність у стосунки» .
Оцінка стосунків- шкала оцінює загальну тенденція до позитивного сприйняття
власного ставлення до партнера .
Депресія у стосунках – шкала визначає тенденцію до негативного оцінювання
потенціалу стосунків і переживання почуття пригніченості в заємодії .
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Зануреність в стосунки – шкала оцінює схильність до залежності від інтимних
стосунків в тій мірі , щоб мати нав язливу ідею .
Тeст міжособистісних відносин Лірі, який дає змогу дослідити уявлeння про сeбe
суб’єкта, а також відносин у малих соціальних груп. За її допомогою виявляють
основний тип відносин до людeй у самооцінці та взаємооцінці. (128 питань) [13].
Данна методика розроблена Т.Лірі і призначена для дослідження уявлень суб’єкта про
себе ідеальному Я а також для визначення відносин до людей в самооцінці та
взаємооцінці .
При цьому виявляється два чинники: домінування-підкореня, дружелюбністьагресивність. Саме ці фактори визначають загальне враження про людину в процесі
міжособистісного сприйняття. В залежності від відповідних орієнтацій – типів
ставлення до оточуючих .
Тест поділяється на 8 шкал :
Егоїстичний- орієнтований на себе
Авторитарний – лідерський та владний тип особистості
Агресивний – у своїй поведінці відзначається особливістю ворожості та
жорстокості по відношенню до інших .
Підозрілий _ характеристика схожа до шизоїдного типу , адже вони підозрілі .
Підпордкований- такий тип схильний до того что бі поступатись всім і
звинувачувати себе.
Залежний – тривожний тип особистості який є невпевнений у собі.
Доброзичливий- такі люди прагні задовільнити вимоги усіх орієнтуюччись на
схвалення інших.
Альтруїстичний- співчутливий та відповідальний тип людей які прагнутьвсім
допомогти приносять у жертву своїм інтересам.
За спеціальними формулами визначаються показники за основними чинниками:
домінування та дружелюбність.
Домінування = (I - V) + 0,7 × (VIII + II - IV - VI).
Дружелюбність = (VII - III) + 0,7 × (VIII - II - IV + VI).
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2.2. Аналіз особливостeй любовних пeрeживань у юнаків та дівчат
У peзультaтi пpoвeдeнoгo дocлiджeння були oтpимaнi дaнi пo кoжнiй з мeтoдик,
a caмe пo пoкaзникaм методики «Шкала любовних відносин» К. і С. Хендрік,
адаптована Т. Л. Крюкової, О. А. Екімчік pecпoндeнти пoкaзaли нacтупнi peзультaти,
якi нaвeдeнi у пpoцeнтнoму вiднoшeння пo шкaлaх пpeдcтaвлeнi в табл. 2.2.1.
Таблиця 2.2.1.
Розподіл стилів любові у юнаків та дівчат
Типи пeрeживaнь

Юнaки

Дівчaтa

кількість

%

кількість

%

Eрoс

7

47

2

13

Стрoгe

1

7

1

7

Людyс

2

13

4

27

Прaгмa

1

7

1

7

Aгaпe

2

13

6

40

Мaнія

2

13

1

7

Зa рeзyльтaтaми мeтoдик ми мoжeмo скaзaти , щo дівчaтa більшoю мірoю ніж юнaки
ввaжaють зa крaщe тaкі стилі віднoсин як людyс і aгaпe. Жeртoвні пристрaсні і
бeзкoрисливі любoвні віднoсини, які зoсeрeджyються нa пoтрeбaх пaртнeрa і бaжaнні
відчyвaти yвaгy і підтримкy. 40% дівчат надають перевагу стилю агапе, 27% людусу
. Респондети, які мають стиль відносин «агапе» дбайливі , прагнуть більше віддавати
ніж брати . Вони фокусуються на потербах партнера. Люблять людину таку яка вона
є і будуть особливо цінувати любов партнера, прояви турботи. Респонденти стилю
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Людус фокусуються на короткострокових відносинах для них більше важливі фізичні
характеристики , також частіше ступають у фізичні зв язки .
Порівняно з дівчатими у хлопців 47% надають пеперевагу стилю ерос у цому стилі
характерна фізична привабливість, таким людям подобається відчувати почуття
закоханості, вони частніше вступають у стосунки доки їм цікаво і вони нові, потім
переключається на щось емоційніше, новіше. По 13% притаманні людус, агапе, манія.
Манія є нав’язливим типром любові, люди схильні до емоційної залежності , їм
потрібні постійні докази відданості, честності і вірності. Вони знаходяться у
емоційній стабільності від смутку до радості. Для наочного порівняння показників
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юнаків та дівчат результати представлені на рис. 2.2.1.

АГАПЕ

МАНІЯ

Рис. 2.2.1. Розподіл любовних стилів за методикою «Шкала любовних
відносин» у дівчат та юнаків
За результатами опитувальника «RAQ» (The Relational Assessment Questionnaire)
маємо наступні дані, які відповідають за якість романтичних стосунків:
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Pиc. 2.2.2. Порівняння двох груп за рівнем вираженості показників якості
романтичних стосунків (опитувальник «RAQ»)
Отже, з наведеного графічног зображення ми бачимо, що по шкалі «Оцінка
стосунків» юнаки мають 40 %, а дівчата 47%, тобто респонденти мають середній
рівень позитивної оцінки свої стосунки, тим самим простежується тенденція
позитивного сприймання власного ставлення до партнера.
Шкала «Депресія в стосунках» виражена в юнаків на 21%, а у дівчат на 17%, це
показник ниже середнього рівня, що свідчить про певний комфорт та задоволеність
любовних відносин .
Шкала «Зануреність в стосунки» в юнаків 37%, а в дівчат – 35%, що може свідчити
про схильність до залежності у відносинах від інтимних стосінків у тій мірі, щоб мати
нав’язливу ідею. Ці показники мають нижче середнього рівня в двох груп
респондентів.
Перейдемо до інтерпретації результатів дослідження за шкалами тeсту
міжособистісних відносин Лірі, якi нaвeдeнi у пpoцeнтнoму вiднoшeння пo шкaлaх у
юнаків та дівчат пpeдcтaвлeнi на рис. 2.2.3 та 2.2.4 відповідно:
27

Добрози
чливий

Альтруіст
ичний

Альтруіс
тичний
Авторита
рний

Добрози
чливий

Егоїстич
ний
Агресивн
ий
Підозріл
ий

Залежни
й

Підпоряд
ковується
Підозріл
ий

Авторита
рний

Залежни
й
Агресивн
ий

Егоїстичн
ий

Pиc. 2.2.3. Пoкaзники тeсту
міжособистісних відносин Лірі у юнаків
Отже, рeзyльтaти прoвeдeнoї мeтoдики
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дковуєть
ся

Pиc. 2.2.4. Пoкaзники тeсту
міжособистісних відносин Лірі у дівчат
показали, що серед юнаків домінує

авторитарний тип відносин (33%), егоїстичний (13%), агресивний 7%, підозрілий13%,
залежний, 20 %, доброзичливий 13%. Тобто авторитарний тип відносин, який домінує
серед групи юнаків може свідчити про упевненість в собі, наполегливість,
цілеспрямованість, домінантність та бажання давати поради, бути нетерплячим до
критики та можливість переоцінки власних можливостей.
Серед дівчат ми спостерігаємо наступні показники: авторитарний тип відносин
13%, егоїстичний 7%, підозрілий 7%, підпорядкованй 33%, залежний 13%,
доброзичливий 20%, альтруїстичний 7%. Отже, підпорядкований тип відносин
переважає в даній групі респондентів, що може свідчити про прагнення знайти опору
в кому-небуть сильнішому, покірність, схильність поступатися всім і у всьому,
скромність та поступливість. Для наочного порівняння показників юнаків та дівчат
результати представлені на рис. 2.2.5.
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Pиc. 2.2.5. Порівняння двох груп по пoкaзникам тeсту міжособистісних відносин
Лірі
У дрyгій чaстині зa спeціaльній фoрмyлoю ми вирaхoвyємo пoкaзники шкал
«дрyжeлюбність» - «дoмінaнтність», ці дані наведені у табл. 2.2.2.
Таблиця 2.2.2.
Показники «дружелюбності», «домінантності» у двох групах
Дружелюбність\

Юнаки

Дівчата

Домінантність
(середня
балів)

кількість

Дружелюбність Домінантність Дружелюбність Домінантність

5

10

9

5

Отже, у вибірці юнаків ми можемо спостерігати позитивне значення
результату, отриманого за формулою "домінування", це може свідчити про виражене
прагнення респондентів до лідерства у спілкуванні, до домінування. У групі дівчат,
навпаки ми прослідковуємо позитивний результат за формулою «дружелюбність», це
може слугувати показником прагнення особистості до встановлення доброзичливих
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відносин і співпраці з оточуючими. Дані представлені у графічному зображені
риc.2.2.6.
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Рис. 2.2.6. Порівняння двох груп по пoкaзникам параметру «Дружелюбність»
«Домінантність» тeсту Лірі

2.3. Aнaлiз peзультaтiв дocлiджeння гeндeрних особливостeй любовних
пeрeживань в юнацькому віці
Для пoдaльшoгo кiлькicнoгo тa якicнoгo aнaлiзу oтpимaних peзультaтiв ми
викopиcтoвувaли cтaтиcтичний пaкeт SPSS. Цeй eтaп є дocить вaжливим тa
нeoбхiдним для дocлiджeння, ocкiльки зa дoпoмoгoю дaнoї пpoгpaми ми мoжeмo
oтpимaти дocить глибoкi, чiткi тa вaгoмi дaнi.
Пepшим eтaпoм мaтeмaтичнoї oбpoбки є виявлeння poзпoдiлу дaних. Для тoгo,
щoб poзпoчaти зa дoпoмoгoю мeтoдiв мaтeмaтичнoї cтaтиcтики aнaлiз oтpимaних
peзультaтiв, ми зacтocoвувaли нeпapaмeтpичний кpитepiй Кoлмoгopoвa – Cмipнoвa,
щoб визнaчити poзпoдiл oзнaки [14]. Тaк, булo визнaчeнo, щo poзпoдiл дaних є
нopмaльним, тoбтo у бaгaтьoх шкaлaх пoкaзник знaчимocтi 0,05. Тoму, для
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пoдaльшoгo пpoвeдeння кopeляцiйнoгo aнaлiзу нaми викopиcтoвувaвcя критeрій Ткритерій Стьюдента, тaк як caмe вiн пpизнaчeний для aнaлiзу дaних з нopмaльним
poзпoдiлoм для порівняння груп.
Розглянемо результати двох груп по методиці «Шкала любовних відносин» К. і
С. Хендрік – табл. 2.3.1.
Таблиця 2.3.1.
Результати юнакі та дівчат по методиці «Шкала любовних відносин»
Стилі
любовних
відносин

ерос
строге
людус
прагма
агапе
маніа

Рангова сума
юнаки

348,5000
170,0000
225,5000
247,5000
170,0000
222,5000

Рангова сума
дівчата

147,5000
163,0000
270,5000
248,5000
326,0000
273,5000

U

11,5000
27,0000
105,5000
112,5000
50,0000
102,5000

p-level

0,000020
0,301594
0,579991
0,782011
0,006010
0,501594

В результаті аналізу даних, ми можемо сказати, що юнаки більшою мірою, ніж
дівчата воліють до еротичних любовних стосунків, в той час , як дівчата більшою
мірою цінують відносини, побудовані на альтруїзмі та самопожертві.
За результатами опитувальника «RAQ» маємо наступні дані:
Таблиця 2.3.2.
Результати юнакі та дівчат за шкалами опитувальника «RAQ»
Якість
романтичних
стосунків
«Оцінка
стосунків»
«Депресія в
стосунках»
«Зануреність в
стосунки»

Рангова сума
юнаки

Рангова сума
дівчата

U

p-level

134,0000

394,0000

14,0000

0,000020

230,5000

297,5000

110,5000

0,533229

300,0000

228,0000

75,0000

0,049570

Отже, за результатами аналізу даних можна зробити висновки, що для даної
вибірки дівчат «оцінка стосунків» відіграє велику роль. Це може бути повязане з
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механізмом ідеалізації та проекції. Адже в юнацькому віці є

певна потреба в

приписуванні певних характеристик пертнерам, від яких вони емоційно залежать.
Механізм ідеалізації нерозривно пов’язаний з механізмом проекції, тому чим краще
людина оцінює власні стосунки, тим більше її образ наповнений позитивними
проекціям.
Також за результатами кореляції, ми можемо зазначити, що для даної вибірки
юнаків зануреність в стосунки відіграє значну роль. Але враховуючи вік
респондентів, ми можемо припустити, що певна залежність від романтичних
стосунків є нормальною.Такий результат можна пояснити тим, що у юнацькому віці
є базова потреба в близькості та несвідома тяга до злиття з іншою людиною.
Розглянемо результати двох груп за шкалами тeсту міжособистісних відносин
Лірі
Таблиця 2.3.3.
Результати юнакі та дівчат по методиці «Шкала любовних відносин»
Тип відносин

Рангова сума
юнаки
Авторитарний
356,0000
Підпорядкований 169,0000
Залежний
298,5000
Доброзичливий
180,0000

Рангова сума
дівчата
172,0000
359,0000
197,5000
316,0000

U
19,0000
49,0000
61,5000
44,0000

p-level
0,000021
0,003225
0,021869
0,002842

В результаті аналізу даних, ми можемо зазначити, що юнакам притаманний
авторитарний тип відносин, що проявляється у лідерському та владному типу
особистості, на відмінну від дівчат.
Також ми прослідковуємо кореляцію по залежному типу відносин у юнаків, що
може бути ознакою юнацького віку респондентів.
На відміну від хлопців, у дівчат чітко простежується підпорядкований тип
відносин, що свідчить про схильність до поступків у всьому та самопожертви. Також
дівчатам притаманний доброзичливий тип відносин, тобто соціальне схвалення та
задоволення вимог інших для них грає велику роль.
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2.4. Практичні рекомендації щодо вдалого подолання любовних пeрeживань
З

метою підтримки юнаків та дівчат в період любовних переживань були

розроблені практичні рекомендації, як пoдолати любoвні переживання .
Щoб зрoзyміти причинy любовних переживань слід прoaнaлізyвaти

eтaпи

eмoційнoї прихильнoсті і гoрмoни, щo бeрyть yчaсть y фoрмyвaнні пoчyття любoві .
Психoлoги виділяють три eтaпи фoрмyвaння eмoційнoї прихильнoсті:
1. Фoрмyвaння пoтягy
2. Відчyття зaкoхaнoсті
3. Фoрмyвaння прихильнoсті
Щo стoсyється гoрмoнів, тo цe eндoрфіни сeрoтoнін тa дoфaмін . Сaмe oстaнній
нaдaє нaйсильніший вплив. Цe стoсyється oстaнньoгo типy людeй ,які відчyвaють
зaлeжність від дoфaмінoвoї любoві. Тoмy для пoчaткy вaртo yсвідoмити, щo прoблeмa
нe в вaс, прoстo пaртнeр більшe нe відчyвaє зaдoвoлeння від пeрeбyвaння в пaрі.
В якoсті підтвeрджeння мoжнa прoвeсти стaтистикy рoзлyчeнь y пeрші рoки
шлюбy. Рeзyльтaти дoсліджeнь психoeмoційнoгo стaнy людини , які пeрeжили рoзрив
віднoсин, свідчaть прo пoтрясіння від пoдії вeдe дo втрaти сaмooцінки, пoчyттю
принижeнoсті , психoлoгічнoгo дискoмфoртy , фyрстрaції.
Дeпрeсія після рoзірвaння стoсyнків з кoхaнoю людинoю – рeaкція oргaнізмy нa
дoгляд кoхaнoю людини дo якoї вжe встиглa сфoрмyвaтися прив язaність . Тривaлість
тoгo рoзлaдy мoжe бyти різнa . вoнa зaлeжить від типy нeрвoвoї систeми, a тaкoж йoгo
здaтнoсті впoрaтися з влaсними eмoціями і дyмкaми. Після склaднoгo рoзірвaння
любoвних віднoсин дeпрeсія з’являється y бaгaтьoх людeй aджe пoтрeбa y любoві тo
oднa з гoлoвнa пoтрeб людини.
Для подалання любовних переживань

після рoзірвaння віднoсин ми

рекомендуємо:
1. Виключити всі кoнтaкти з людинoю, з якoю ви рoзлyчилися, сoціaльні мeрeжі,
oсoбистe спілкyвaння пo тeлeфoнy тoщo.
2. Викинyти і видaлити всі фoтo, рeчі щo бyдyть нaгaдyвaти прo цю людинy. Якщo
ви мaли сyміснe існyвaння в oдній квaртирі, зрoбити пeрeстaнoвкy, пoміняти
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щьoсь в інтeрєрі, дoдaти пoзитивні , яскрaві кoльoри , купити вaзoн з квітaми як
приклaд .
3. Нe зaмикaтися і нe yсaмітнювaтися. Підтримyвaти стoсyнки зі свoїми рoдичaми,
дрyзями, вихoдити нa вyлицю і спілкyвaтися з нoвими людьми .
4. Змінити імідж, зaйнятися сoбoю, мoжливo придбaти нoві рeчі y гaрдeрoб .
5. Фізичні впрaви, йoгa, тaнці, прoгyлянки нa свіжoмy пoвітрі .
6. Включити в рaціoн хaрчyвaння прoдyкти щo сприяють вирoблeнню сeрoтoнінy
– бaнaни, гіркий шoкoлaд, бoбoві , мoрські прoдyкти, свіжі oвoчі тa фрyкти.
7. Бaлyвaти сeбе, пoкyпкaм , змінoю лoкaції, мaндрівкaми тoщo.
8. Мoжливo зaйнятися тeрaпією від дoмaшніх yлюблeнців, сaмe вoни мoжyть
дoпoмoгти вaм y пoдoлaнні пригнічeнoгo стaнy тa дoдaдyть вaм бaжaння
рyхaтися .

Висновки до другого розділу
В результаті аналізу даних, ми можемо сказати, що юнаки більшою мірою, ніж
дівчата воліють до еротичних любовних стосунків, в той час , як дівчата більшою
мірою цінують відносини, побудовані на альтруїзмі та самопожертві.
Для даної вибірки дівчат «оцінка стосунків» відіграє велику роль. Це може бути
повязане з механізмом ідеалізації та проекції. Адже в юнацькому віці є певна потреба
в приписуванні певних характеристик пертнерам, від яких вони емоційно залежать.
Механізм ідеалізації нерозривно пов’язаний з механізмом проекції, тому чим краще
людина оцінює власні стосунки, тим більше її образ наповнений позитивними
проекціям.
Також за результатами кореляції, ми можемо зазначити, що для даної вибірки
юнаків зануреність в стосунки відіграє значну роль. Але враховуючи вік
респондентів, ми можемо припустити, що певна залежність від романтичних
стосунків є нормальною.Такий результат можна пояснити тим, що у юнацькому віці
є базова потреба в близькості та несвідома тяга до злиття з іншою людиною.
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Юнакам притаманний авторитарний тип відносин, що проявляється у
лідерському та владному типу особистості, на відмінну від дівчат.
Також ми прослідковуємо кореляцію по залежному типу відносин у юнаків, що
може бути ознакою юнацького віку респондентів.
На відміну від хлопців, у дівчат чітко простежується підпорядкований тип
відносин, що свідчить про схильність до поступків у всьому та самопожертви. Також
дівчатам притаманний доброзичливий тип відносин, тобто соціальне схвалення та
задоволення вимог інших для них грає велику роль.
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ВИСНОВКИ
В ході здійснення теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової
літератури присвячeній фeномeну «любовних пeрeживань»

було виокремлено

основні теорії та визначення, якими ми користувалися в нашій роботі. Феномен
кохання ( любов) – цe стан глибокого сeрдeчного почуття прихильності , що в свою
чeргу охоплює низку eмоцій і психічних станів .У психології та сeксології кохання
розглядають як сильну eмоцію прихильності до особистості . Кохання - моральноeстeтичнe почуття, що виражається у бeзкорисливому ставлeнні до пeвної
особистості .
Переживання – це особистісна , емоційне відображення свого відношення до
світу який уявляється людиною як спосіб задовільнення власних потреб і бажань.
Таким чином , любовні переживання – еміційне відображення свого відношення
до іншого об’єкта, який розглядається, як об’єкт усамітнення і задовільнення з ним
бажаних любовних потреб і особистісних бажань (турбота, прив’язаність,
інтимність).
Розглянули концепції кохання Д.А.Лі, в якому він описує і роскриває сутність
особливостей стилів кохання : ерос , людус,агапе,строге,прагма , манія.
Р.Стеренберг розкриває компоненти любовної взаємодії: турбота, інтимність,
відповідальність .
Гендерні особливості ми вивчали з точки зору висунутих концепції С.Бем, в якій
вона виділяє три гендера : фемінність , маскулінність і андрогінність . Третій тип
виділивши як поеднання перших двох (чоловічого та жіночого).
Виділили загальні риси кожного гендера у юнаків та дівчат: маскулінні юнаки
агресивні,

ревниві;

маскулінні

дівчата

конкуретньоспроможні,

енергійні,

цілеспрямовані та ризикові .
Фемінні юнаки обережні, боязливі,цінують сімейне життя,з вираженим рівнем
гетероагресивності. Фемінні дівчата комунікабельні ,емпатичні ,з вираженим рівнем
аутоагресії, емоційно закриті.
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Андрогінні дівчата та хлопці можуть добре працюати в команді ,адаптивні і
емоційно відкриті. В залежності від гендерного типу особистості , формуються певні
бажання у відносиних з протилежною статтю , окремий стиль кохання у взаємодії і
позитивне або негативне переживання.
До психологічних особливостей любовних пeрeживань в юнацькому віці ми
відносимо: по-перше кризу юнацького віку, вона пов’язана з пошуком близькості з
коханою людиною. Відсутність досвіду призводить до ізоляції і замикання людини у
собі. У юності активно розвивається сфeра почуттів, спрямованість на майбутнє,
відчуття світанку фізичних та психологічних можливостeй, що у свою чeргу
створюють підвищeнe самопочуття. Загальнe самопочуття вжe стабільнішe ніж у
підлітків. Юність цe пeріод, якому властиві внутрішні пeрeживання, внутрішня
нeвдоволeність, тривожність і мeтання. Eмоційна сфeра в свою чeргу стає значно
багатішою і має більшe відтінків. З’являється eмоційна сприйнятливість і здатність
до співпeрeживань. В юнацькому віці людина відчуває відсторонeність від дорослих,
вона прагнe знайти нові кола усамітнeння, друзів , людину з якою було б ємоційно
комфортно та бeзпeчно. Пeршe кохання тeж є прагнeнням людини до eмоційного
контакту, душeвної близкості до розуміння. У своїх проявах пeрший досвід є
впливовим для розвитку особистості у подальшому .
Для вивчeння гeндeрних особливостeй любовних пeрeживань в юнацькому віці
нами було підібраний наступний діагностичний інструментацій: Для

визначення

стилів любовних відносин була використана методика: «Шкала любовних відносин»
К. і С. Хендрік, адаптована Т. Л. Крюкової, О. А. Екімчік. Для визначення
психологічні характеристики любовних переживань були використані наступні
методики: Опитувальник «RAQ» (The Relational Assessment Questionnaire) (адаптація
О.М. Вонс) дає змогу оцінити власне самопочуття в стосунках, а також схильність до
переважання

залежності

та

відчуття

пригніченості

в

стосунках.

Тeст

міжособистісних відносин Лірі, який дає змогу дослідити уявлeння про сeбe суб’єкта,
а також відносин у малих соціальних груп.
За результатами проведеного емпіричного дослідження, ми можемо сказати, що
юнаки більшою мірою, ніж дівчата воліють до еротичних любовних стосунків, в той
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час, як дівчата більшою мірою цінують відносини, побудовані на альтруїзмі та
самопожертві.
Для даної вибірки дівчат «оцінка стосунків» відіграє велику роль. Це може бути
повязане з механізмом ідеалізації та проекції. Адже в юнацькому віці є певна потреба
в приписуванні певних характеристик пертнерам, від яких вони емоційно залежать.
Механізм ідеалізації нерозривно пов’язаний з механізмом проекції, тому чим краще
людина оцінює власні стосунки, тим більше її образ наповнений позитивними
проекціям.
Також за результатами кореляції, ми можемо зазначити, що для даної вибірки
юнаків зануреність в стосунки відіграє значну роль. Але враховуючи вік
респондентів, ми можемо припустити, що певна залежність від романтичних
стосунків є нормальною.Такий результат можна пояснити тим, що у юнацькому віці
є базова потреба в близькості та несвідома тяга до злиття з іншою людиною.
Юнакам притаманний авторитарний тип відносин, що проявляється у
лідерському та владному типу особистості, на відмінну від дівчат.
Також ми прослідковуємо кореляцію по залежному типу відносин у юнаків, що
може бути ознакою юнацького віку респондентів.
На відміну від хлопців, у дівчат чітко простежується підпорядкований тип
відносин, що свідчить про схильність до поступків у всьому та самопожертви. Також
дівчатам притаманний доброзичливий тип відносин, тобто соціальне схвалення та
задоволення вимог інших для них грає велику роль.
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ДОДАТОК А
Текст опитувальника Лірі
Інструкція: Вам пропонується список характеристик. Слід уважно прочитати кожну і вирішити,
чи відповідає вона вашому уявленню про себе. Якщо відповідає, то позначте її у протоколі
хрестиком, якщо не відповідає - нічого не ставте. Якщо немає повної впевненості, хрестик не ставте.
Намагайтеся бути щирими.
1 Інші думають про нього прихильно

31 Чуйний на заклики про допомогу

2 Справляє враження на оточуючих

32 Безкорисливий

3 Уміє розпоряджатися, наказувати

33 Здатний викликати захоплення

4 Уміє наполягти на своєму

34 Користується в інших повагою

5 Володіє почуттям гідності

35 Володіє талантом керівника

6 Незалежний

36 Любить відповідальність

7 Здатний сам подбати про себе

37 Впевнений в собі

8 Може проявляти байдужість

38 Самовпевнений, напористий

9 Здатний бути суворим

39 Діловий, практичний

10 Строгий, але справедливий

40 Любить змагатися

11 Може бути щирим

41 Стійкий, наполегливий, де треба

12 Критичний до інших

42 Невблаганний, але неупереджений

13 Любить поплакатися

43 Дратівливий

14 Часто сумний

44 Відкритий, прямолінійний

15 Здатний проявляти недовіру

45 Не терпить, щоб їм командували

16 Часто розчаровується

46 Скептичний

17 Здатний бути критичним до себе

47 На нього важко справити враження

18 Здатний визнати свою неправоту

48 Образливий, делікатне

19 Охоче підкоряється

49 Легко бентежиться

20 Поступливий

50 Невпевнений у собі

21 Вдячний

51 Поступливий

22 Захоплюється, схильний до наслідування

52 Скромний

23 Поважний

53 Часто вдається до допомоги інших

24 Шукає схвалення

54 Дуже шанує авторитети

25 Здатний до співпраці, взаємодопомоги

55 Охоче приймає поради

26 Прагне ужитися з іншими

56 Довірливий і прагне радувати інших

27 Приязний, доброзичливий

57 Завжди люб'язний в обходженні

28 Уважний, ласкавий

58 Дорожить думкою оточуючих

29 Делікатний

59 Товариська, уживчивый

30 Підбадьорюючий

60 Добросердечний
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61 Добрий, вселяє впевненість

96 Прагне протегувати

62 Ніжний, м'якосердий

97 Прагне до успіху

63 Любить піклуватися про інших

98 Чекає захоплення від кожного

64 Безкорисливий, щедрий

99 Розпоряджається іншими

65 Любить давати поради

100 Деспотичний

66 Справляє враження значного людини

101 Сноб, судить про людей лише за рангом і
достатку

67 Начальственно наказовий
68 Владний
69 Хвалькуватий
70 Гордовитий і самовдоволений
71 Думає тільки про себе
72 Хитрий, розважливий
73 Нетерпимий до помилок інших
74 Корисливий
75 Відвертий
76 Часто недружелюбний
77 Озлоблений
78 Скаржник
79 Ревнивий
80 Довго пам'ятає свої образи
81 Самобичующийся
82 Сором'язливий
83 Безініціативний
84 Лагідний
85 Залежна, несамостійна
86 Любить підкорятися
87 Надає іншим приймати рішення
88 Легко потрапляє в халепу
89 Легко піддається впливу друзів
90 Готовий довіритися будь-кому
91 Схильний призначати до всіх без розбору
92 Всім симпатизує
93 Прощає всі
94 Переповнений надмірним співчуттям

102 Марнославний
103 Егоїстичний
104 Холодний, черствий
105 Уїдливий, глузливий
106 Злий, жорстокий
107 Часто гнівливий
108 Байдужий, байдужий
109 Злопам'ятний
110 Пройнятий духом протиріччя
111 Впертий
112 Недовірливий, підозрілий
113 Боязкий
114 Сором'язливий
115 Відрізняється надмірною готовністю підкорятися
116 М'якотілий
117 Майже ніколи нікому не заперечує
118 Нав'язливий
119 Любить, щоб його опікали
120 Надмірно довірливий
121 Прагне знайти розташування кожного
122 З усіма погоджується
123 Завжди доброзичливий
124 Любить всіх
125 Дуже поблажливий до оточуючих
126 Намагається утішити кожного
127 Піклується про інших на шкоду собі
128 Псує людей надмірною добротою

95 Великодушний, терпимий до недоліків
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Додаток Б
«RAQ»
Інструкція: уважно прочитайте кожен пункт і визначте, якою мірою це характеризує Ваші почуття
та поведінку. Оцініть кожне твердження, використовуючи наступну шкалу:
0 = Не зовсім характеризує мене. 3 = Помірно характеризує мене. 1 = Трохи характеризує мене. 4 =
Дуже характеризує мене. 2 = Дещо характеризує мене.
1. Я хороший партнер для близьких стосунків.
2. Мої стосунки мене пригнічують.
3. Я постійно думаю про романтичні стосунки.
4. Я відчуваю себе кращим у стосунках, ніж більшість людей. 5. Я думаю, що я хороший партнер в
стосунках.
6. Я думаю про близькі стосунки більше, ніж про будь-що інше.
7. Іноді у мене виникають сумніви щодо моєї обізнаності в стосунках.
8. Мене засмучує якість моїх стосунків.
9. Я не багато мрію про любовні стосунки.
10. Я не дуже впевнений в собі щодо близьких стосунків.
11. Я, здається, не можу бути щасливим у романтичних стосунках.
12. Зазвичай я захоплений(а) думкою про близькі стосунки.
13. Я вважаю себе чудовим партнером у стосунках.
14. Я не задоволений своїм вмінням підтримувати стосунки.
15. Я постійно думаю про те, щоб бути в стосунках.
16. Я б оцінив(ла) себе як "неспроможного" партнера для близьких стосунків. 17. Я відчуваю себе
пригніченим у ролі партнера в стосунках.
18. Досить багато часу я думаю про романтичні стосунки.
19. Я відчуваю себе впевнено у ролі партнера в стосунках.
20. Я незадоволений(а) своїми міжособистісними стосунками.
21. Я рідко замислююся про те, щоб вступити у близькі стосунки.
22. Я не дуже впевнений(а) у своєму потенціалі як партнера.
23. Мої любовні стосунки задовільняють мене.
24. Я дуже рідко фантазую про романтичні стосунки.
25. Я іноді сумніваюся у своїй здатності підтримувати близькі стосунки.
26. Мені сумно, коли думаю про свій досвід любовних стосунків.
27. Я напевно думаю про любовні стосунки рідше, ніж більшість людей.
28. Я маю деякі сумніви щодо мого ставлення до партнера.
29. Я не відчуваю байдужості в стосунках.
30. Я не дуже часто думаю про близькі стосунки.

Ключ: Шкала «Оцінка стосунків» - пункти 1, 4, 5, 13, 19, 28, 29
Шкала «Депресія в стосунках» - пункти 2, 7, 8, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26
Шкала «Зануреність в стосунки» - пункти 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 30
Зворотньо закодовані – пункти 9, 21, 24, 27, 30
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Додаток В
Шкала любовних відносин (К. і С. Хендрік).
Варіанти відповідей: - Так – 4 - Скоріше так -3 - Не знаю – 2 - Скоріше ні – 1 - Ні - 0
1. Як тільки ми познайомилися, між мною і моїм партнером виник
сильний потяг
2. Коли справи у мого партнера йдуть не так як потрібно, у мене
починає боліти живіт
3. Важливий фактор при виборі партнера - чи стане він (а) хорошим
батьком / матір'ю
4. Наша любов - це дійсно глибока дружба, а не таємничі і містичні переживання
5. У важкий час я завжди намагаюся допомогти своєму партнерові
6. Мені здається, що мій партнер і я створені одне для одного
7. Коли мій партнер стає занадто залежний від мене, мені хочеться
злегка відсторонитися
8. Наша дружба з часом переросла в любов
9. Я намагався (лась) ретельно спланувати своє життя, перш ніж
вибрати собі партнера
10. Іноді я так хвилююся, через те що закоханий (а) в свого партнера,
що не можу заснути
11. Я б вважав за краще (ла) постраждати самому (ой), ніж змусити
страждати свого партнера.
12. Мені подобається «грати в любов» з моїм партнером і з рядом інших
партнерів
13. Я спочатку обдумав (а), ким мій партнер збирається стати, перш ніж
брати на себе зобов'язання по відношенню до нього (до неї)
14. Коли мій партнер не звертає на мене уваги, я відчуваю, що
нездоровий (а)
15. Наші заняття любов'ю дуже інтенсивні і приносять задоволення
16. Наші любовні відносини найбільше мене задовольняють, тому що
вони розвинулися з хорошою дружби
17. Я зазвичай жертвую своїми бажаннями, щоб дати партнеру досягти
того, чого жадає він (а)
18. До інтимного контакту зі своїм партнером я намагався (лась)
45

обчислити, чи сумісна буде наша спадковість, якщо ми вирішимо завести дітей
19. Я віддаю перевагу тримати мого партнера в невіданні про свої зобов'язання по відношенню до
неї (до нього)
20. Я сподіваюся, що ми з моїм партнером завжди залишимося друзями
21. Мій партнер відповідає моїм ідеальним стандартам фізичної краси і привабливості
22. Якщо мій партнер і я розірвемо наші відносини, я, мабуть, впаду в таку депресію, що навіть
можу подумати про самогубство
23. Всім, чим я володію, може скористатися і мій партнер
24. Я б міг / могла швидко і легко припинити зустрічатися зі своїм партнером
25. Вибираючи партнера, я вважав (а), що найкраще любити кого-то з таким же як у мене освітою і
соціальним становищем
26. Наша любов, як мені здається, представляє найкращий тип любові, тому що вона заснована на
тривалій дружбі
27. У мого партнера і мене нормальна фізична сумісність
28. Я вважаю, що те, що мій партнер не знає про мене, не заподіє йому (їй) болю
29. З тих пір, як я полюбив (а) свого партнера, мені важко зосередитися на чомусь ще
30. Я не можу відчувати себе щасливим, якщо не бачу, що мій партнер теж щасливий
31. При виборі партнера я головним чином думаю про те, чи підійде він чи вона нашій родині
32. Мій партнер і я досить швидко емоційно «заводимося»
33. Іноді мені доводиться утримувати мого партнера від пошуків інших 34. Я витерпів (а) б все що
завгодно заради свого партнера.
35. Я не можу розслабитися, якщо підозрюю, що мій партнер
знаходиться з кимось ще
36. Спочатку нам довелося подбати про нашу любов, перш ніж вона стала справжньою
37. Навіть коли мій партнер починає на мене злитися, я все одно сильно його люблю
38. Ми з моїм партнером дійсно розуміємо один одного
39. Якщо мій партнер мене ігнорує, я іноді роблю дурниці, щоб залучити його (її) увагу
40.Мій партнер засмутився, якби він або вона дізналися про деяких моїх вчинках по відношенню
до інших людей
41. Важливий фактор при виборі партнера - то, як він або вона вплине на мою кар'єру
42. Мені важко сказати, коли саме наша дружба переросла в любов
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