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АННОТАЦІЯ 

В магістерській роботі проаналізовано основні теоретичні підходи 

до вивчення соціально-психологічних аспектів проблеми сприйняття

особистої привабливості жінками у вітчизняній та зарубіжній психології,

з’ясовано специфіку сприйняття особистої привабливості у жінок,

проаналізовано психологічні особливості сучасної реклами. Проведено

експериментальне дослідження, спрямоване на виявлення психологічних

особливостей впливу реклами на сприйняття особистої привабливості у

жінок.Розроблено програму соціально-психологічного тренінгу,спрямованого 

на формування позитивного ставлення жінок до себе і перевірити ефективність 

за допомогою методів математичної статистики.

Ключові слова: АТРАКЦІЯ,ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП,ЗОВНІШНІСТЬ, 

КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ, ОБРАЗ ТІЛА,ПРИВАБЛИВІСТЬ, 

РЕКЛАМА, САМООЦІНКА, САМОСПРИЙНЯТТЯ,СОЦІАЛІЗАЦІЯ,

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ,ТРЕНІНГ, ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ, 

Я-ОБРАЗ.

 

ANNOTATION

In the master's thesis the basic theoretical approaches to the study of

socio-psychological aspects of the problem of perception of personal attractiveness 

by women in domestic and foreign psychology have been analyzed, the perception 

specifics of personal attractiveness by women has been detected, psychological 

peculiarities of modern advertising have been investigated. An experimental study 

was conducted to identify psychological features of the advertisement impact on the 

perception of personal attractiveness in women. The program of social and 

psychological training aimed at forming positive attitude of women towards 

themselves has been developed and its effectiveness was tested using methods of 

mathematical statistics.
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