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є визначення політичної опозиції як сили обов’язково спрямованої на 

здобуття влади. Метою її діяльності на кожному окремому етапі може бути 

корекція політики уряду, вплив на неї з метою відстоювання соціальних 

інтересів. Відтак маючи статус опозиції вона все рівно перебувати в 

системі владних відносин. 

Узагальнюючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що 

поняття політична опозиція як від опозиції суспільної, так і від 

парламентської меншості, вважаючи що політична опозиція, як суб’єкт в 

системі владних відносин, характеризується наявністю ряду специфічних 

якостей: організованості, претензії на владу. 
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Світла Катерина 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

ТА СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ З КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ  

 

Сучасне суспільство не уявляє свого життя без спілкування. Весь час 

люди перебувають в процесі передачі та отримання повідомлень, що 

охоплює обмін інформацією, думками, поглядами між учасниками 

спілкування, їх сприйняття й пізнання один одного а також взаємодію.  

Досить часто цілі, інтереси, позиції, думки та погляди людей, які 

вступають у взаємодію, суперечать один одному. Це призводить до 
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виникнення конфліктних ситуацій. 

Г. В. Ложкін та Н. І. Пов’якель розглядають конфлікт, як зіткнення 

різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, поглядів, цілей, позицій) 

суб’єктів взаємодії [1, с. 12]. 

На думку Н. В. Гришиної, конфлікт – біполярне явище, протистояння 

двох начал, яке виявляє себе в активності двох сторін, спрямованій на 

подолання суперечностей [3, с. 18]. 

К. К. Платонов визначає конфлікт, як суперечність, яка важко 

вирішується і пов’язана з гострими емоційними переживаннями. 

Аналіз великої кількості літератури засвідчує, що не існує єдиного 

визначення поняття «конфлікт». Однак, узагальнюючи отриману 

інформацію, можна розглянути конфлікт як суперечність, яка виникає між 

людьми у зв’язку з розбіжністю та зіткненням протилежних цілей, 

поглядів або інтересів, які виникають в процесі соціальної взаємодії та, 

зазвичай, супроводжуються негативними емоціями.  

Виділяють п’ять основних стилів, або стратегій розв’язання 

конфлікту: 

1) суперництво або конкуренція – полягає в нав’язуванні іншій 

стороні кращого для себе рішення а також в намаганнях досягти 

своїх інтересів на шкоду іншому;  

2) компроміс є угодою на основі взаємних поступків заради певного 

варіанту, який може зняти виникле протиріччя; 

3) пристосування, або поступка, розглядається як відмова від 

боротьби, від власних інтересів та позицій заради іншої людини; 

4) уникання розглядається як відхід від розв’язання проблеми і є 

спробою вийти з конфлікту з мінімум витрат; 

5) співробітництво вважається найбільш ефективною стратегією 

поведінки в конфлікті, проте, вимагає багато зусиль і тому є 

найважчим. В цій стратегії дії спрямовані на пошук рішень та 

альтернатив, що можуть задовольнити обидві сторони. Воно 

передбачає спрямованість опонентів на конструктивне обгово-

рення проблеми, розгляд іншої сторони не як супротивника, а як 

союзника в пошуку рішення. 

Варто зазначити, що всі люди по-різному сприймають, оцінюють та 

відносяться до конфліктів, адже за кожною особистістю, яка його вирішує, 

є певні особливості, притаманні лише їй. В цьому плані значний вплив 

мають гендерні особливості особистості.  

Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними 

інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої 

поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і 

чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що 

насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і 
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культурним контекстами буття й фіксує уявлення про чоловіка і жінку 

залежно від їх статі [4, с. 87]. 

Потрібно розрізняти ідентичність гендерну та статеву. Людина може 

володіти чітко визначеною статевою ідентичністю та водночас мати 

труднощі із гендерною ідентичністю, переживати невідповідність ідеалам, 

стандартам, нормам «чоловічної» або «жіночої» поведінки. 

Гендерна ідентичність – це усвідомлення своєї приналежності до 

чоловічої або жіночої статі у соціальному контексті. Вона не є 

автоматичною надбудовою над біологічною статтю, адже поетапно 

формується в ході виховання та соціалізації. Залежить від соціальних 

чинників, а не біологічної природи людини. Для зрілої особистості гендер 

стає заміною статі. 

Виділяють три різновиди гендеру:  

1. Маскулінність – це система властивостей особистості, що 

традиційно вважаються чоловічими. Вони передбачають відповідність 

власній статевій приналежності, прийняття статево-рольових стереотипів, 

дотримання чоловічих норм, вироблення типових для чоловічої статі форм 

поведінки, способів самореалізації. Маскулінність пов’язується з такими 

якостями, як незалежність, активність, допитливість, схильність до ризику, 

здатність до досягнень. Внутрішній світ чоловіка вважається більш 

упорядкованим і систематизованим, ніж світ жінки. Серед негативних рис 

маскулінності найчастіше вважається брутальність, авторитарність, 

агресивність, надмірний раціоналізм [4, с. 71]. 

2. Фемінність – це властивість особистості, що передбачає 

відповідність жінки власній психологічній статі, дотримання жіночих 

статево-рольових норм, типової для жінки поведінки, цінностей, 

установок. Фемінність пов’язується з емоційністю, м’якістю, чуйністю, 

нормативністю, комунікативними навичками, сензитивністю, здатністю до 

емпатії. Фемінна жінка вважається більш реалістичною, практичною, 

уразливою, безпосередньою і пасивною, ніж жінка з не такою однозначно 

домінуючою жіночністю. Виражена фемінність передбачає переважання 

несвідомого рівня саморегуляції, схильність до інтуїтивного осягнення 

дійсності, чітку материнську орієнтацію [4, с. 141]. 

3. Андрогінність – поєднання високого розвитку маскулінності та 

фемінності в одній людині. 

Гендерні особливості та відмінності особистостей спостерігаються та 

досить чітко проявляються в поведінковій сфері. І як зазначалося вище, 

вони мають значний вплив у сприйнятті, оцінці і відношенні до 

конфліктної ситуації.  

Отже, на основі аналізу наукової літератури встановлено, що 

залежно від психологічної статі, людям притаманні відмінності стосовно 

вибору способів виходу з конфліктної ситуації.  
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Представимо результати емпіричного дослідження з питання 

взаємозв’язку гендерних особливостей особистості та стратегій виходу з 

конфліктної ситуації. 

Для проведення дослідження було обрано дві методики, серед яких: 

тест К. Томаса та статево-рольовий опитувальник С. Бем. 

Так, проаналізувавши дані, отримані в ході проведення дослідження 

з 30 студентами (15 дівчат і 15 хлопців) II курсу факультету СПП, 

«Психологія», ми отримали такі результати: 

 

Таблиця 1 

Співвідношення гендерної ідентичності та характерних 

способів виходу з конфліктної ситуації 

 
Вихід  

з конфліктної ситуації 

Гендерна ідентичність 

Маскулінність Фемінність Андрогінність 

Суперництво 3 0 1 

Співробітництво 0 6 1 

Компроміс 10 1 1 

Уникання 0 1 2 

Пристосування 0 4 0 

 

За даними, отриманими в результаті проведення методик, ми можемо 

зазначити, що характерними способом виходу з конфліктної ситуації для 

людей, з маскулінною гендерною ідентичністю є суперництво та 

компроміс, з фемінною є співробітництво та пристосування, а для людей з 

андрогінною ідентичністю, уникання – найбільш характерний спосіб 

виходу з конфліктної ситуації. 
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