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Особливостi структури партнерських вiдносин у вагiтних жiнок  
з рiзним типом статеворольової iдентичностi

Тенденцiї, якi спостерiгаються останнiм часом, пов'язанi з ростом i змiцненням 
економiчної самостiйностi та соцiального рiвноправ'я жiнок, лiбералiзацiєю 
поглядiв на розлучення, звiльненням вiд класових, релiгiйних i нацiональних 
забобонiв i стереотипiв, зростанням тривалостi життя, знизили ефективнiсть 
факторiв, ранiше стабiлiзуючих сiмейнi вiдносини. Криза сучасної сiм'ї розумiється 
демографiєю як криза iнституцiональної, то є криза сiм'ї як соцiального iнституту, 
що виявляється в першу чергу в тому, що сiм'я перестала бути так званої «осеред-
ком суспiльства», однiєю з найважливiших i основних функцiй якої є репродук-
тивна. Сучаснi соцiально – психологiчнi дослiдження свiдчать про те, що сучаснi 
молодi люди украй мало орiєнтованi на виконання материнських  i батькiвських 
ролей (Тiтаренко В.Я., Митiль А.). У сучасних умовах, коли зросла соцiальне на-
вантаження на жiнку, їй стало значно складнiше, нiж ранiше, поєднувати трудову, 
загальнокорисну дiяльнiсть i материнство. 

   Актуальнiсть психологiчного вивчення партнерських вiдношень про-
диктована протирiччям мiж гостротою демографiчних проблем, пов'язаних 
з падiнням народжуваностi, величезним числом сiмей, що розпадаються,  
з лавиноподiбним збiльшенням числа дiтей-сирiт при живих батьках, iз зростан-
ням числа випадкiв жорстокого поводження з дитям i не розробленiстю програм 
соцiальної i психологiчної допомоги сiм'ї i в першу чергу жiнцi.

Метою дослiдження було виявлення особливостей партнерських вiдношень 
у вагiтних жiнок. Виходячи з мети, були поставленi завдання дослiдження, для 
вирiшення яких використовувалися наступнi методи: методика вивчення ген-
дерної iдентичностi (МВГI), тест стосункiв вагiтної (ТСВ (б)), опитник «Рольовi 
очiкування i домагання в шлюбi», методика «Семантичний диференцiал», про-
ективний метод «Малюнок сiм’ї» .

Дослiдження проводилося в Харкiвському пологовому будинку №6, в по-
логовому вiддiленнi Шевченкiвської ЦРБ i в Харкiвськiй жiночiй консультацiї 
при пологовому будинку №3. Вибiрку склали 60 вагiтних жiнок з нормаль-
ним протiканням вагiтностi, рiзних вiкiв (16-38 рокiв), що знаходяться на II, III 
триместрi вагiтностi. 

На пiдставi отриманих результатiв ми зробили наступнi висновки:
1. У вагiтних жiнок з рiзною ступiнню сформованостi гендерної iдентичностi 

спостерiгається рiзна структура вiдносин з партнером. Так, в жiнок з передчас-
ною i дифузною iдентичнiстю не сформована цiннiсна структура вiдносин з 
партнером, що пов'язане з їх iнфантилiзмом, мiжособовими конфлiктами, якi 
переносяться на вiдносини, якi формуються у жiнок з їх партнером. У вагiтних 
жiнок з гендерною iдентичнiстю за типом «мораторiй», не дивлячись на вияв-
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лену кризу iдентичностi i високий рiвень тривожностi, виявлена сформована 
цiннiсна структура вiдносин з партнером, що може бути пояснене розвиненою 
рефлексивнiстю i здiбнiстю до встановлення глибоких, iнтимних стосункiв.

 2. У вагiтних жiнок з дифузною гендерною iдентичнiстю, а також за ти-
пом «мораторiй», вираженим є оптимальний тип психологiчного компонен-
ту гестанцiйної домiнанти в усiх сферах життя вагiтної, що вказує на зрiлий 
подружнiй холон, гармонiйнiсть стосункiв в сiм'ї, вагiтнiсть при цьому бажана 
обома подружжям. У вагiтних жiнок з передчасною гендерною iдентичнiстю пе-
реважаючим виявився оптимально-ейфоричний i ейфоричний тип Пкгд, що пе-
редбачає наявнiсть у них iстеричних рис особи, нарушення структури вiдносин 
з партнером, демонстративнi прояви любовi до майбутньої дитини, розширення 
сфери батькiвських вiдчуттiв. 

3. Виявлена рiзниця в психосемантичнiй органiзацiї ролей i подiй жит-
тя вагiтної у жiнок з рiзними типами iдентичностi. У жiнок з передчас-
ною iдентичнiстю поєднуються ролi i подiї, що є конфлiктними в свiдомостi 
жiнки: з одного боку, ролi, що представляють її особисте життя i що пред-
ставляють її роль, як дитяти, з iншого боку, ролi якi представляють жiнку вже  
в складнiй системi «мати-дитина». Це вказує на гостроту переживання 
вагiтностi, складнiсть в прийняттi ролi матерi, передбачає страхи, пов'язанi з по-
логами i з майбутнiм статусом жiнки  i  передбачає низьку готовнiсть до ма-
теринства. У жiнок з дифузною iдентичнiстю також прослiджується «бороть-
ба», яка виявлена в об'єднаннi ролей, пов'язаних з вагiтнiстю i материнством 
жiнки i ролей, символiзуючих страхи жiнки, пов'язанi з такими подiями, як 
«аборт», «розлучення», «хвороба». Це вказує на труднiсть жiнок в прийняттi 
своєї вагiтностi, наявнiсть деструктивних мотивiв вагiтностi, що надалi перед-
бачає труднощi в прийняттi ролi матерi i  вказує на низьку готовнiсть до мате-
ринства. У жiнок з гендерною iдентичнiстю за типом «мораторiй» ролi i подiї, 
що представляють стан вагiтностi iдентифiкуються з самою жiнкою i з її уявлен-
ня про себе iдеальну, що передбачає здоровий психологiчний стан вагiтної, при-
йняття нею бiологiчних змiн, якi вiдбуваються в її органiзмi, прийняття жiнкою 
ролi матерi i передбачає високу готовнiсть до материнства. 

4. У жiнок з передчасною i з дифузною iдентичнiстю прослiджується три-
вога, пов'язана з представленням майбутнiх взаємин з дитиною, i вiдхiд вiд 
цiєї ситуацiї, нездатнiсть прийняти ролi матерi, що обумовлюється наявнiстю 
в цих групах жiнок символiчних малюнкiв i схематичних малюнкiв. У перших 
двох групах виявлена тенденцiя зображення на малюнку лише матерi, обоє 
батькiв зображувалися рiдше, що говорить про неповне представлення родин-
ної ситуацiї, не сформованiсть ролi дружини, про можливi страхи, пов'язанi  
з родинною ситуацiєю. Також в групi 1 i в групi 2 було намальовано одну дити-
ну, мати була вiдсутня, контакт з дитям був опосередкований, що також вказує 
на страхи i тривогу жiнок, пов'язану з майбутнiм дитям i вiдношенням до нього, 
неготовнiсть прийняти роль матерi. У жiнок з гендерною iдентичнiстю за типом 
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«мораторiй» формуються теплiшi i ближчi стосунки до дитини, прийняття ди-
тини, що передбачає високу готовнiсть до материнства.

Лiтература:
1.  Алексеева А.В. Трансформация семейных ролей мужчины и женщины 

в современном украинском обществе // Семейная психология и семей-
ная терапия. – 2003 – №4.

3.  Кочарян А.С. Личность и половая роль. - Харьков: «Основа», 1996.- 127 с.
5.  Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен: учебное 

пособие. - М.: Московский психо - социальный институт,2006г – 496с.
6.  Олиферович Н.И. Психология семейных кризисов / Олиферович Н.И., 

Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. – СПб.: Речь, 2006г.-360с.
7.  Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие – М.: Изд-

во Ин-та психотерапии, 2002. – 239с.
8.  Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и социоло-

гия гендера/ Пер. с англ.-М.: «Росийская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2006.-496с.

9.  Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная иден-
тичность: теория и методы диагностики – М.: Московский психол. 
социальный институт, 2007. – 128с.

10.  Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – 
СПб.: Издательство «питер», 1999ю – 656 с.


