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АННОТАЦІЯ

        В магістерській роботі розглянута проблема становлення гендерної 

ідентичності студентської молоді в процесі її професійного

самовизначення. Проаналізована вітчизняна і зарубіжна література за

проблемою дослідження, розглянута проблема формування та розвитку

гендерної ідентичності,особливості професійного самовизначення студентської 

молоді.

        Проведено аналіз і підібрано психодіагностичні методики,спрямовані на 

дослідження гендерної ідентичності студентів та її вплив на професійний 

розвиток особистості. За результатами констатувального експерименту 

розроблено програму соціально-психологічного тренінгу,спрямованого на 

корекцію гендерних стереотипів, усвідомлення гендерних характеристик і 

становлення професійної самосвідомості. За допомогою методі статистичної 

обробки даних оцінена ефективність даних заходів.

Ключові слова: ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ,ФЕМІНІННІСТЬ,

ГЕНДЕР,ГЕНДЕРНА АНДРОГІННІСТЬ,ІДЕНТИЧНІСТЬ,МАСКУЛІННІСТЬ,

ГЕНДЕРНІ УЯВЛЕННЯ,ГЕНДЕРНИЙ КОНФЛІКТ, ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ, 

СТУДЕНСЬКИЙ ВІК, ГЕНДЕРНІ РОЛІ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

ТРЕНІНГ.

ANNOTATION

           In the master's work the problem of formation of gender identity of

student youth in the process of its professional self-determination is considered.

Domestic and foreign literature on the problem of research is analyzed, the

problem of formation and development of gender identity, features of

professional self-determination of students is considered.

          The analysis and psychodiagnostic methods aimed at the study of gender

identity of students and its impact on professional development of personality



are carried out. Based on the results of the ascertaining experiment, a program of

socio-psychological training aimed at correcting gender stereotypes, awareness

of gender characteristics and the formation of professional self-consciousness

was developed. Using the method of statistical data processing, the effectiveness

of these measures is estimated. 

Key words: gender, GENDER IDENTITY, PROFESSIONAL 

identity,MASCULINITY,FEMININITY,ANDROGYNY,GENDER 

PRESENTATION,GENDER CONFLICT,GENDER STEREOTYPES,STUDENTS 

AGE,GENDER ROLE,SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING.


