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АНОТАЦІЯ

Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження гендерних

особливостей  самоставлення  особистості  в  юнацькому  віці;  у  розробці  та

впровадженні  програми  психокорекційних  заходів  щодо  формування

самоставлення особистості юнаків з урахуванням їх гендерних особливостей.

Численні  психологічні,  педагогічні  та  соціологічні  дослідження

показують,  що  специфіка  соціальної  ситуації  розвитку  самоставлення  в

структурі самосвідомості  юнаків характеризується прагненням до дорослості,

зміною  оцінного  ставлення  до  оточуючих,  вибором  подальшого  життєвого

шляху, інтенсивним розвитком компонентів структури Я-концепції, відкритістю,

швидким  входженням  в  нові  соціальні  ролі.  Характеризуючи  самоставлення

юнаків  важливо  виділити  такі  його  особливості:  збільшення  ступеня

адекватності;  усталеність  структурних  компонентів  самоставлення;

сформованість  самоставлення  в  цілому  та  його  чутливість  до  зовнішніх  і

внутрішніх впливів.

У сучасному науковому знанні загальновизнаним є факт, що належність

до певної статі є одним із значущих параметрів оцінки особистістю самої себе й

оточуючих.  Проблема самоставлення хлопців  і  дівчат  юнацького віку займає

важливе  місце  в  психологічних  дослідженнях  гендеру,  при  цьому

найактуальнішим  є  пізнання  взаємозв’язку  самоставлення  та  психологічної

статі хлопців і дівчат. 
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