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АННОТАЦІЯ 

В магістерській кваліфікаційній роботі представлене комплексне 

дослідження соціально-психологічних чинників виникнення ревнощів у 

чоловіків та жінок. Розглянуто ревнощі як негативний емоційний стан 

особистості, індивідуально-типологічні та соціальні чинники виникнення 

ревнощів у чоловіків та жінок. Проведено емпіричне дослідження, 

спрямоване на виявлення соціально-психологічних чинників виникнення 

ревнощів у чоловіків та жінок. Розроблено програму корекційних заходів, 

спрямованих на формування особистісної зрілості чоловіків та жінок як 

фактора подолання прояву ревнощів. За допомогою методів статистичної 

обробки даних оцінена ефективність даних корекційних заходів. 

Ключові слова: РЕВНОЩІ, АГРЕСИВНІСТЬ, САМООЦІНКА, 

АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ, ПАРАНОЙЯЛЬНІСТЬ, ТРИВОЖНІСТЬ, 

ПСИХОСТЕНІЯ, ПСИХОКОРЕЦІЯ. 

ANNOTATION 

The master's qualification work presents a comprehensive study of socio- 

psychological factors of jealousy in men and women. ealousy is considered as a 

negative emotional state of the individual, individual-typological and social 

factors of jealousy in men and women. An empirical study has been conducted 

to identify the socio-psychological factors of jealousy in men and women. A 

program of corrective actions aimed at shaping the personal maturity of men and 

women as a factor in overcoming jealousy has been developed. Statistical data 

processing methods assess the effectiveness of corrective action data. 

Keywords: EQUALITY,AGGREGIVITY,SELF- SSESSMENT,ACCENTUATION 

OF CHARACTER,PARANOYALITY,ANXIETY,PSYCHOSTENIA, 

PSYCHORACY.


