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АНОТАЦІЯ

Емпіричне  дослідження  визначення  впливу  гендерних  стереотипів  на

самооцінку  підлітків;  розробити  та  апробувати  програму  соціально-

психологічного тренінгу щодо розвитку адекватної самооцінки підлітків.

Сучасна  особистість  живе  в  епоху  геніїв  і  обдарованих  дітей  Індиго,

новітніх  інновацій  і  наукових  відкриттів,  йде  в  ногу  з  часом,  і  все  ж  таки,

сприймає  все  через  призму  закладених  в  неї  застарілих  стереотипів.  Ці

стереотипи створюють перешкоди до розкриття індивідуальності, ускладнюють

шляхи  до  повної  самореалізації,  заважають  адекватному  самосприйняттю та

формуванню адекватної самооцінки. 

Одним з найважливіших факторів, що впливають на поведінку індивіда, є

його  самооцінка.  Самооцінка  –  це  оцінка  особистістю  самої  себе,  своїх

можливостей, власних якостей, переваг, недоліків і місця серед інших людей;

також це ступінь сприйняття себе хорошим, компетентним, гідним поваги. В

даний  час  дослідження  самооцінки  людини  в  процесі  його  життєдіяльності

мають велике значення в психологічній теорії та практиці. Актуальність даної

теми обумовлена тим, що гендерні особливості самооцінки в підлітковому віці

вивчені недостатньо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гендерні стереотипи, самооцінка підлітків, соціальні

стереотипи, соціально психологічний тренінг.


