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Проблема дослідження особливостей копінг-поведінки та захисних 
механізмів жінок з гомосексуальною ідентичністю в сучасній психологічній 
науці багато в чому обумовлена тим, що такі жінки: 

1. переживають складний внутрішньо особистісний конфлікт, так як у 
повсякденному житті вони вимушені приховувати свою сексуальну 
ідентичність.  
2. відчувають великі складнощі з позитивним прийняттям своєї 
гомосексуальної ідентичності. Саме позитивне сприйняття себе як 
представника гей суспільства позитивно впливає на особистість в цілому і 
являє собою найважливішу грань психологічного здоров'я та комфортного 
стану.  
 

З цих причин дуже гостро стає необхідність розробки теоретико-
методологічних засад вивчення цього феномена в контексті зарубіжного та 
вітчизняного досвіду для написання рекомендацій по роботі з даною 
групою осіб, насамперед для прийняття індивідом з гомосексуальною 
ідентичністю себе і гармонійної взаємодії з суспільством. 

Актуальність. 



Об'єкт дослідження – психозахисна поведінка. 
 

Предмет дослідження – особливості психозахисної 
поведінки жінок з гомо- та гетеросексуальною 
ідентичністю. 

Мета дослідження – визначення особливостей 
копінг-поведінки та захисних механізмів жінок з гомо- 
та гетеросексуальною ідентичністю. 



1. Вивчити наукові погляди та думки щодо проблеми 
гомосексуальної ідентичності та психозахисної 
поведінки. 
 
2. Вивчити особливості механізмів психологічного 
захисту жінок з гомо- та гетеросексуальною 
ідентичністю. 
 
3. Вивчити особливості копінг-поведінки жінок з гомо- 
та гетеросексуальною ідентичністю. 
 

Для досягнення мети дослідження були 

поставлені такі задачі:  
 



1. Діагностика типологій психологічного захисту за 
опитувальником Плутчика Келлермана Конте  
Методика Індекс життєвого стилю (Life Style Index, LSI). 

 
2. Індикатор копінг-стратегій (Д.Амірхан). Адаптована в 
Психоневрологічному науково-дослідницькому інституті 
ім. В.М.Бехтерева.  

3. Діагностика стратегій імпунітивної поведінки у 
конфліктних ситуаціях.  
 
4. Методика для психологічної діагностики копінг-
механізмів (E. Heim).  

Методи дослідження: 



Захисні механізми особистості – вроджений засіб вирішення 
конфлікту між свідомістю і несвідомим, техніки боротьби 
особистості з неприємними і нестерпними для свідомості 
уявленнями, зведення їх до мінімуму або повне витіснення.  
 
Захисні механізми особистості відповідають за пристосування 
людини до реальних обставин, що призводить до появи 
стабільних, тривало функціонуючих структур, які надалі будуть 
активізуватися у подібних травмуючих умовах.  
 
Загальним моментом є ситуація конфлікту та мета – зниження 
емоційної напруженості для запобігання дезорганізації поведінки, 
свідомості.  
 
Критерій ефективності захисних механізмів – ліквідація 
тривоги і позбавлення від страху. Послаблюючи внутрішньо 
особистісний конфлікт, захист регулює поведінку людини, 
підвищуючи її пристосовність до соціуму та врівноважуючи психіку 
 



Копінг-поведінка – дії особистості, що направлені на подолання 
стресу, при цьому мобілізуються всі когнітивні, емоційні та поведінкові 
стратегії людини. 
 
Головне завдання «копінгу» – утримати людину у стані психічної 
рівноваги у критичній ситуації або за умови соціальної невизначеності. 
 
Ефективність копінг-поведінки визначається специфікою ситуації в 
конкретному випадку. Інструментальні стратегії подолання ефективні в 
тому випадку, якщо ситуація контролюється суб'єктом, а емоційні 
доречні, коли ситуація не залежить від волі людини. 
 
Активна форма копінг-поведінки (активне подолання) – 
цілеспрямоване усунення або зміна впливу стресової ситуації, 
ослаблення стресового зв'язку особистості з навколишнім 
середовищем.  
 
Пасивна копінг-поведінка визначається як інтрапсихічні способи 
подолання стресу з використанням різних механізмів психологічного 
захисту, які спрямовані не на зміну стресовой ситуації, а на редукцію 
емоційної напруги.  
 



Гомосексуальна ідентичність  – 
самоідентифікація як представника 
гомосексуальної орієнтації. 
 
Сексуальна орієнтація – система еротичних та 
емоційних прихильностей особи, що пов`язана зі 
статю та гендером її сексуальних партнерів. 
 
Сексуальна ідентичність – результат 
усвідомлення і розуміння людиною своєї 
сексуальної орієнтації. 



 
Таблиця 2.1. 

 
Показники психозахисних механізмів жінок із різною сексуальною ідентичністю (M ± σ) 

 

Показники психологічних захистів жінок за методикою Діагностика типологій 
психологічного захисту (Р.Плутчік у адаптації Л.І.Вассермана, О.Ф.Еришева, 
Е.Б.Клубовой та ін.). представлені в таблиці 2.1. 

Особливості механізмів психологічного захисту жінок з 
гомо- та гетеросексуальною ідентичністю 

Шкали 
Жінки з гетеросексуальною 

ідентичністю 
Жінки з гомосексуальною 

ідентичністю t р 

Витіснення 
3,13±1,30 4,00±2,37 1,25 - 

Регресія 
5,80±3,45 6,25±3,59 0,36 - 

Заміщення 
4,33±2,69 5,13±2,78 0,81 - 

Заперечення 
4,93±2,79 5,25±2,02 0,36 - 

Проекція 
8,13±2,97 8,31±3,24 0,16 - 

Компенсація 
4,07±1,71 4,75±1,98 1,03 - 

Інтелектуалізація 
6,00±1,51 6,00±2,31 0,00 - 

Раціоналізація 4,07±2,25 3,56±2,37 0,61 - 



 
Таблиця 2.2. 

 
Показники копінг-стратегій жінок із різною сексуальною ідентичністю (M±σ) 

 
 

Показники копінг-стратегій жінок  за методикою Індикатор копінг-стратегій 
(Д.Амірхан) представлені в таблиці 2.2. 

Особливості копінг-поведінки жінок з гомо- та 
гетеросексуальною ідентичністю 

Шкали 
Жінки з гетеросексуальною 

ідентичністю 
Жінки з гомосексуальною 

ідентичністю t р 

Вирішення проблем 23,67±4,61 18,75±6,45 2,42 ≤ 0,05 

Пошук соціальної 

підтримки 
15,74±8,24 14,81±10,67 0,26 - 

Уникнення проблем 14,67±7,24 16,31±5,04 0,74 - 



 
Таблиця 2.3. 

 
Показники стратегій імпунітивної поведінки у конфліктних ситуаціях жінок із різною 

сексуальною ідентичністю (M±σ) 
 
 

Показники стратегій імпунітивної поведінки у конфліктних ситуаціях за методикою 
Діагностика стратегій імпунітивної поведінки у конфліктних ситуаціях представлені в 

таблиці 2.3. 

Особливості копінг-поведінки жінок з гомо- та 
гетеросексуальною ідентичністю 

Шкали 
Жінки з гетеросексуальною 

ідентичністю 
Жінки з гомосексуальною 

ідентичністю t р 

Раціональні дії 27,93±6,42 21,43 ±6,27 2,84 ≤ 0,01 

Оцінка провини 7,27±6,40 3,44±3,56 2,08 ≤ 0,05 



 
Таблиця 2.4. 

 
Показники емоційних, когнітивних та поведінкових копінг-стратегій жінок із різною 

сексуальною ідентичністю (M±σ) 
 
 

Показники емоційних, когнітивних та поведінкових копінг-стратегій за методикою 
Психологічна діагностика копінг-механізмів (E. Heim) представлені в таблиці 2.4. 

Особливості копінг-поведінки жінок з гомо- та 
гетеросексуальною ідентичністю 

Шкали 
Жінки з гетеросексуальною 

ідентичністю 
Жінки з гомосексуальною 

ідентичністю t р 

Диссимуляція 7,80±2,04 4,19±3,43 3,53 ≤ 0,01 



1. Можна припустити, що кожна жінка з гомосексуальною ідентичністю вимушена долати 
кризу гендерної ідентичності, яка супроводжується внутрішньособистісним конфліктом, так 
як виникаючі бажання або вчинки гомосексуального характеру суперечать морально-
етичним нормам і тому не можуть бути прийняті особистістю як природний прояв себе. 
Виникає гостра проблема маргінальності особистості, самоприйняття і становлення 
позитивної гомосексуальної ідентичності, яка вирішується виключно у процесі проходження 
ряду етапів і займає деякий час.  
Процес самоприйняття, як правило, викликає переживання тривалого стресу і тривоги. 
Негативний вплив подібних переживань може загострюватися у результаті психотравмуючих 
переживань. При розкритті гомосексуальної ідентичності особою своїй родині або 
оточуючим, вона зазвичай не зустрічає ні підтримки, ні просто розуміння, як наслідок, 
виникає почуття соціальної ізоляції, депресії, спроб самогубства. 
 

2. У нашому дослідженні виявлено, що психозахисні механізми жінок із гомосексуальною 
ідентичністю не відрізняються від психозихисних механізмів жінок із геторосексуальною 
ідентичністю. Це доволі протирічний результат, який ми будемо більш поглиблено розглядати 
у подальшому дослідженні.  
 

 

Висновки: 



3. У рамках проведеного дослідження особливостей копінг поведінки жінок з різною 
сексуальною ідентичністю виявилені відмінності в її застосуванні між жінками з 
гомосексуальною та гетеросексуальною ідентичністю. 

 
!  Гомосексуальні жінки не задіюють у критичній або конфліктній ситуації усіх своїх 
можливостей та внутрішніх ресурсів для пошуку способів оптимально ефективного 
вирішення проблеми або виходу із конфліктної ситуації.  

!  Вірогідно, що жінки с гомосексуальною ідентичністю не намагаються змінити 
конфліктну ситуацію або зовсім усунути її, вони займають скоріш пасивну позицію у 
суперечні або намагаються уникнути її. Можна припустити, що така поведінка 
обумовлено острахом жінок з гомосексуальною ідентичністю проявляти себе і 
привертати до себе увагу оточуючих.  

!  Дані дослідження дають можливість зробити висновок що гомосексуальні жінки 
частіше всього не будують своє життя та міжособистісні відносини, аналізуючи та 
оцінюючи свою провину або помилки з минулого, вони не націлені на конструктивну 
переробку конфліктної ситуації.  

Аналіз показників дає можливість говорити про меншу адаптованість осіб з 
гомосексуальною ідентичністю у нашому суспільстві, відсутність становлення 
позитивної гомосексуальної ідентичності та самосприйняття себе.  

 

Висновки: 



Дякую за увагу. 


