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Klychkovsky, S. O. Interpersonal interaction skills development program in the context of group socio-

psychological climate improvement. The article discusses the results of testing a program of development of interpersonal 

interaction skills in the context of improving the socio-psychological climate in the group. The article describes a general 

program of improvement of socio-psychological climate at the industrial enterprise and analyzes in detail the second level of this 

program which focused on a group work using training technologies to address psychological problems that might exist in the 

group. The training program significantly improved the group's psychological atmosphere, group members' motivation for 

success, collectivism, cohesion, openness, self-confidence, tolerance, kindness, sensitivity, desire to preserve the integrity of the 

group, and decreased the group members' covert cruelty, open brutality, negativism, rumbling, and fear of being rejected. The 

obtained findings testify to the positive dynamics in the development of interpersonal interactions of group members and the 

improvement of socio-psychological climate in the group as a whole. 

Key words: interpersonal interaction, socio-psychological climate, training, group, positive influence, development 

 

Відомості про автора 

Кличковський Сергій Олексійович, аспірант кафедри соціальної психології факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 

Klychkovsky, Serhiy Olexiiovych, PhD student, Dept. of Social Psychology, Faculty of Psychology, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. 

E-mail: klychkovskyi@gmail.com 

 

 

 

УДК 159.922.8:159.923.2 

 

Kостіна Т. О. 

 

ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ОСОБИСТОСТІ: ЖІНОЧІ СЦЕНАРІЇ 

 
Костіна Т. О. Ґендерна складова життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії. Стаття присвячена 

висвітленню питання ґендерної складової життєвого сценарію особистості. В роботі визначено підходи до класифікації 

типів сценаріїв у межах теорії транзакційного аналізу. Надана класифікація та умови формування «жіночих» сценаріїв, 

що визначені в теорії транзакційного аналізу (дослідження Ходжі Вікофф).  

Визначено ґендерні стереотипи, що підсилюють формування та розгортання сценарію життя особистості (на 

прикладі жіночих сценаріїв). Проаналізовано вплив соціальних очікувань на формування життєвого сценарію людини 

залежно від її статевої приналежності.  

Ключові слова: ґендер, ґендерні стереотипи, життєвий сценарій, жіночий життєвий сценарій, соціальні 

очікування, теорія транзакційного аналізу. 

 

Костина Т. А. Гендерная составляющая жизненного сценария личности: женские сценарии. Статья 

посвящена вопросу гендерной составляющей жизненного сценария личности. В работе определены подходы к 

классификации типов сценариев в рамках теории транзакционного анализа. Предоставлена классификация и условия 

формирования «женских» сценариев, которые определены в теории транзакционного анализа (исследование Ходжи 

Викофф). 

Определены гендерные стереотипы, которые усиливают формирование и развертывание сценария жизни 

личности (на примере женских сценариев). Проанализировано влияние социальных ожиданий на формирование 

жизненного сценария человека в зависимости от его половой принадлежности. 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, жизненный сценарий, женский жизненный сценарий, 

социальные ожидания, теория транзакционного анализа. 
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Постановка проблеми. На сьогодні теорія транзакційного аналізу (ТА) швидко розвивається як за 

кордоном, так і в Україні. Одним із найважливіших питань, що досліджується у ТА, є поняття життєвого 

сценарію особистості. Значна увага приділяється не лише визначенню факторів, що обумовлюють 

формування життєвого сценарію, шляхів виходу особистості за межі власного сценарію, а й підходів до їх 

класифікації.  

Існують декілька підходів до класифікації, серед них найбільш відомі погляди Е. Берна [3] та 

К. Штайнера [23]. Контекст становлення життєвого сценарію залежно від ґендерного аспекту досліджувала 

Х. Вікофф («жіночі» та «чоловічі» сценарії) [24]. Саме дослідження Х. Вікофф чітко окреслюють, як саме 

відбувається нав’язування зі сторони соціуму ґендерних стереотипів, і як вони впливають на формування 

життєвого сценарію людини, а відтак, і її життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікації. На сьогодні концепцiя життєвого сценарію є однією з 

центральних частин теорії ТА. Вона була розроблена Еріком Берном [3] та його колегами, особливо Клодом 

Штайнером [23], в середині 60-х років ХХ століття. Питаннями щодо визначення чинникiв формування та 

протікання сценарію займалися такі дослідники, як: Т. Харріс (життєві позиції та сценарій), Тейбі Кейлер 

(мінісценарій) [20], Б. Гулдінг та М. Гулдінг (заборони, що  впливають на формування сценарію) [19], 

Х. Вікофф (жіночі та чоловічі сценарії) [24]. 

На теренах України вивченням життєвих сценаріїв займаються такі науковці, як: Г. Гандзілевська 

[5], П. Горностай [8], П. Жебєлєва [9], В. Климчук [10],  Т. Костіна [11], Я. Мойсієнко [10].  

У контексті змін сучасного суспільства дедалі більшого значення набуває вивчення сценарію 

людини в контексті соціальних очікувань, особливо тих, що пов’язані із статево-рольовим програмуванням. 

Саме тому дана робота присвячена ґендерній складовій життєвого сценарію.  

Дослідження, присвячені питанню ґендеру, знаходимо у працях зарубіжних (С. Бем [2], Дж. Мані 

[21], М. Мід [22],  Р. Столлер [21] та ін.) та вітчизняних учених (Агеєва В. [1], І. Виртосу [4], Т. Говорун [6], 

І. Казанцева [12], О. Кікінежді [7], Кобелянська Л., Н. Куравська [13], Т. Марценюк [14], Скорик М. [1], 

О. Щотка [17] та ін.).  

Проблематика ґендерну та ґендерної нерівності є актуальною для багатьох країн, у тому числі для 

України. Незважаючи на наявні закони, що задекларовані на рівні держави (Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок»), маємо невідповідність між тим, що написано, 

і тим, що є в реальному житті. Саме тому для психологічної науки важливо досліджувати питання ґендеру та 

знаходити шляхи подолання ґендерної дискримінації, що реалізується на механізмах ґендерних стереотипів.  

Метою статті є визначити підходи до класифікації життєвих сценаріїв особистості в теорії 

транзакційного аналізу. Окреслити ґендерну складову в розмежуванні життєвих сценаріїв на «жіночі» та 

«чоловічі». Надати характеристику основним «жіночим» сценаріям, які описуються в теорії ТА.  

Виклад основного матеріалу і результатів досліджень. Засновник теорії транзакційного аналізу 

Е. Берн визначав сценарій як постійно діючий життєвий план, який закладається в дитинстві під впливом 

батьків [3]. Е. Берн наголошував, що сценарій – це підсвідомий життєвий план людини, що визначає її дії, 

вчинки, думки. Визначну роль у формуванні сценарію дитини відіграють її батьки або парентальні фігури. 

Вони несуть у своєму ставленні до дитини, у поглядах на оточуючий світ, себе та інших людей певний 

емоційно-інтелектуальний заряд, що накладає відбиток на дитину. Це так звані сценарні послання. 

Сукупність сценарних послань, що йдуть від батьків, визначають батьківське програмування, що є основою 

для створення життєвого сценарію. Однак Е. Берн зазначав, що дитина сама вирішує, яким буде план її 

життя. Створений дитиною сценарій програється дорослою людиною протягом її життя.  

Е. Берн розподіляв сценарії щодо змісту на три групи: виграшні, програшні (фатальні), безвиграшні 

(банальні). Тому здійснення свого сценарію можливе у якості того, хто виграє (виграшний сценарій), того, 

хто програє (фатальний сценарій), чи того, хто не виграє (банальний сценарій) [3]. Розгортання сценарію 

зазвичай відбувається за чіткими етапами, і кожний сценарій може проявлятися на мікрорівні (мінісценарій) 

[3; 20]. Виявлення цих мікрорівнів дозволяє визначити специфіку сценарію життя особистості у ситуації 

«тут і зараз», що має велике значення у ході психологічного консультування.  

Якщо говорити про класичні приклади жіночих та чоловічих сценаріїв, то подальші дослідження в 

межах теорії ТА (Х. Вікофф [24], К. Штайнер [23]) віднесли їх до сценаріїв банального типу. Оскільки тут 

наявний значний вплив соціальних стереотипів (у тому числі ґендерно зумовлених), які людина навіть не 

намагається переосмислити.   

К. Штайнер дає іншу класифікацію життєвих сценаріїв. Він виділив три основних життєвих 

сценарії. Ці три життєвих сценарії: «Без кохання», «Без розуму» та «Без радості» у крайніх варіантах 

зустрічаються у формі депресії («Без кохання»), божевілля («Без розуму»), наркозалежності («Без радості»). 

Однак «помірні» прояви цих сценаріїв трапляються досить часто у повсякденному житті: хронічні невдачі у 

коханні, самотнє життя в якості холостяка (старої діви); нездатність і дня прожити без кави, цигарок, 

спиртних напоїв тощо [24; 25].  
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К. Штайнер розподіляє всі сценарії залежно від інтенсивності їх перебігу на трагічні (драматичні, 

або хамартичні) та банальні (мелодраматичні). Як трагічний, так і банальний сценарій може бути «добрим» 

чи «поганим» [243; 24]. Сценарій є «добрий» чи «поганий» залежно від того, має він компенсуючі соціально 

бажані риси чи ні. Треба підкреслити, що сценарій («поганий» чи «добрий») у будь-якому випадку завдає 

шкоди особистості, оскільки обмежує її можливості. К. Штайнер зазначає, що у кількісному співвідношенні 

переважають банальні сценарії у порівнянні із трагічними. До банальних сценаріїв він відносить сценарії 

статевих меншин та статево-рольові сценарії [24]. 

Для розширення поняття життєвого сценарію та факторів, що сприяють формуванню «жіночих» та 

«чоловічих» сценаріїв, звернемося до аналітичної психології К.-Г. Юнга. Його концепція колективного 

несвідомого дозволяє нам зрозуміти глибинні коріння розподілу на «чоловіче» та «жіноче». К.-Г. Юнг 

окреслює два архетипи, які «відповідають» за чоловіче та жіноче в структурі особистості. Він назвав їх 

«Аніма» та «Анімус» (від лат. anima (ж. р.) та лат. animus (м. р.) – «життєвий початок», «душа») [16].  

Відповідно до поглядів К.-Г. Юнга «Аніма» – це жіноча частина особистості людини. «Анімус» – 

чоловіча сторона особистості. К.-Г. Юнг підкреслював, що і в чоловіка, і в жінки є як жіноча, так і чоловіча 

складові. Так, автор зазначав, що Аніма – це жіноча частина психіки чоловіка, а Анімус – чоловіча частина 

психіки жінки [16]. Фактично названі категорії – це архетипи ґендеру, що визначають уявлення про 

соціально прийнятні/неприйнятні форми поведінки стосовно жінок та чоловіків. Це уявлення про те, що таке 

бути «справжньою» жінкою та «справжнім» чоловіком.  

Юнг підкреслював, що ці поняття (Аніма та Анімус) відображають узагальнене колективне 

несвідоме (колективні уявлення – архетипи) про жіночність (фемінність) та мужність (маскулінність). Ці 

уявлення закріплені на рівні глибинних пластів несвідомого та передаються від покоління до покоління, без 

раціонального осмислення.  

У процесі формування архетипу дитини на нього (архетип) впливають значущі дорослі, які 

оточують дитину. Саме на них (цих дорослих) відбувається проекція Аніми та Анімуса. Після етапу 

ідентифікації з батьками (або парентальними фігурами) архетипи «відкріплюються» від батьківських фігур 

(які все одно залишаються у архетипі дитини) та продовжують впливати на вибір дитини у подальшому 

житті. Особливо гостро ці сформовані архетипи впливають на вибір подружнього партнера.  

Таким чином, ми бачимо, що формування поняття «жіночність» та «мужність» все одно проходять 

етап «соціального налаштування». Отже, з одного боку, К.-Г. Юнг стверджує, що архетип – це вроджена 

характеристика, з іншого – ця вроджена характеристика не могла б розгорнутись без соціального 

підкріплення. Якщо ми говоримо про соціальне підкріплення, нам слід звернутись до поняття 

американського психолога А. Бандури щодо вікарного научіння (англ. vicarious learning), яке він розробляв в 

межах теорії соціального научіння [18]. А. Бандура пояснював вікарне научіння, як научіння, що 

відбувається на основі спостереження за поведінкою інших людей (особливо, значущих для особистості) та 

за наслідками, до яких веде даний вид поведінки. Автор підкреслює, що для закріплення певних патернів 

(шаблонів) поведінки людина не обов’язково має здійснити їх сама, вона може побачити їх в інших, а вже 

потім відтворити у власній поведінці [18]. Оскільки теорія Юнга не дає відповіді на питання, чи буде 

сформований архетип, або як він зміниться за відсутності соціального оточення (або іншого типу 

соціального середовища), ми звертаємо свою увагу на пояснення тих чи інших патернів поведінки (у тому 

числі ґендерно зумовлених), не лише на основі несвідомих шарів психіки, але й з урахуванням соціального 

контексту.  

Розгляд питання формування та розгортання життєвого шляху був би не повним без аналізу 

ґендерного аспекту. Проблематикою дослідження «жіночих» та «чоловічих» сценаріїв у рамках теорії 

транзакційного аналізу займалася Ходжі Вікофф. Дослідниця зазначає наступне: «Як чоловіки, так і жінки в 

процесі соціалізації привчаються розвивати одні частини своєї особистості і пригнічувати інші. Статево-

рольове програмування вносить свій внесок у створення жорсткого стереотипу поведінки людини, яка 

реалізується протягом усього життя…» [24, с. 193]. 

Починаючи з перших днів свого життя діти стикаються із тим, що вони мають поводитися 

відповідно до заданих стандартів, які пов’язані із уявленнями соціуму щодо понять «жіноче» та «чоловіче».  

Коли в сім’ї народжується дівчинка, вона приречена стати «гарною» дівчинкою, а хлопець 

обов’язково має стати «сильним» чоловіком. У дівчаток не заохочується здатність логічного мислення 

(оскільки жінка, за прийнятим соціальним стандартом – це істота емоційна). А чоловік, навпаки, має логічно 

мислити, бути раціональним та не проявляти емоції.  

Однією із головних проблем статево-рольової соціалізації є те, що вона обмежує особистість, не 

даючи їй можливості бути цілісною, проявляти спонтанність у відносинах зі світом, іншими та самою 

собою.  

Загальна ідея чоловічого сценарію – розвиток свого Дорослого. Ігнорування свого Маля (Дитини), 

зокрема її спонтанних проявів та ігнорування свого Дбайливого Батька [243; 24]. 
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Загальна ідея жіночого сценарію – безпорадність. Безпорадність реалізується завдяки «вилученню» 

такої складової особистості як Дорослий із життя жінки. Натомість присутній надмірний розвиток 

Дбайливого Батька.  

Спільним для жіночих та чоловічих сценаріїв є заборона на прояв своєї Природної дитини, що 

уособлює спонтанність та безпосередність. Така заборона блокує здатність людини відчувати те, чого вона 

насправді хоче. 

У даній статті зупинимось на жіночих життєвих сценаріях, які були виділені Х. Вікофф у межах 

теорії транзакційного аналізу. Загалом дослідниця виділила 11 сценаріїв, які притаманні жінкам.  

Класичні жіночі сценарії: «Матуся Хаббард», «Штучна жінка», «Жінка за спиною чоловіка», «Я 

бідолаха», «Неприваблива красуня», «Медсестра», «Товста жінка», «Вчителька», «Демонічна жінка», 

«Сильна жінка», «Королева бджіл». Описи зазначених сценаріїв та їх сценарного процесу представлені у 

праці Клода Штайнера «Сценарії життя людей», в останніх розділах якої акцентується увага на ґендерно 

зумовлених сценаріях, які виявила Ходжі Вікофф [24].  

«Матуся Хаббард» (жінка на службі у родини). Життєвий план такого сценарію полягає у 

наступному. Жінка проводить своє життя, піклуючись про всіх, окрім себе. Вона хронічно віддає більше, 

ніж отримує навзаєм, і приймає це, тому що відчуває, що за важливістю вона остання в сім’ї [24]. Для цього 

сценарного переконання властиво те, що цінність такої жінки визначається тим, що вона робить для інших. 

Цю нерівність підтримують ЗМІ (телебачення, жіночі журнали), вихваляючи образ ідеальної дружини, 

матері і домогосподарки. 

Погладжування і значущість ніколи не даються їй за її особисті якості і за те, що вона робить, а 

тільки за її сім’ю, дітей і чоловіка. Вона обирає свій сценарій тому, що це забезпечує їй безпеку. Такий 

сценарій допомагає уникнути ризику, пов’язаного з незалежністю та повноцінним життям. Вона не 

відмовляється від свого сценарію, бо це влаштовує всіх членів сім’ї. Коли ж така жінка намагається вийти за 

межі сценарію та починає бунтувати, чоловік та діти не розуміють її та не підтримують її намагань змінити 

ситуацію.  

«Штучна жiнка». Життєвий план даного сценарiю містить таку ключову iдею: щоб отримувати 

погладжування, жiнка має виставляти напоказ красиву штучну оболонку: помiтні ювелірнi прикраси, високi 

пiдбори, одяг за останнiм словом моди, парфум, що має iнтригувати оточуючих, та драматичний макiяж.  

У такий спосiб жiнка із сценарiєм «Штучна жiнка» робить спроби набути привабливiсть та почуття 

благополуччя. Однак цього вона нiколи не досягає. Жiнка з таким життєвим сценарiєм постійно почуває, що 

не настiльки приваблива, як відомi моделi та актриси (яких вона занадто iдеалізує), що демонструються у 

модних журналах, фiльмах та рекламi. Вона отримує малу частку психологiчних погладжувань за те, що 

вмiє гарно вдягатися і здійснювати дорогi покупки. Цим заняттям вона присвячує весь свiй час. Вона 

вiдчуває себе безпечно лише у ролi споживача та вiдчуває себе сильною, коли приймає рiшення у якостi 

покупця, а також коли вона отримує те, чого хоче [24].  

З iншого боку, вона вiдчуває, що не владна над тiєю частиною свого життя, що протiкає поза 

стiнами магазинiв. Вона отримує «пiдтвердження» справедливостi обраного сценарiю, коли на неї не 

звертають уваги, якщо вона не одягнена і не нафарбована, як лялька Барбi. Оскільки вона не отримує вiд 

життя того, чого хоче насправдi (а це неможливо купити за грошi), вона намагається забутися у 

«купiвельному запої». 

«Жінка за спиною чоловіка». Життєвий план такого сценарію включає наступне. Жiнка увесь свій 

талант і усю свою енергію кладе на те, щоб допомогти зробити кар’єру своєму чоловікові, який часто може 

бути менш обдарованим, ніж вона сама. Але, у вiдповідності до сексистських стереотипiв, чоловік має бути 

бiльш успішним, нiж жiнка, особливо в контексті соціального визнання. У такої жінки, зазвичай, немає 

дітей; вона виглядає розумною і красивою на коктейлях і вечірках, вона завжди гостинна та вміє чудово 

проводити кампанії, рекламуючи свого чоловіка. Ходжі Вікофф асоціює таких жінок із Сірано де 

Бержераком у спідниці [24]. Оскільки талановита людина не може собі дозволити стати визнаною під 

власним ім’ям через вроджений недолік – стать. Оскільки, спираючись на соціальні стереотипи, жінці не 

дозволяється бути більш успішною, ніж її чоловік. Через це усю свою енергію вона спрямовує у напрямку 

допомоги своєму чоловікові. А сама залишається в тіні. Наприклад, жінка із таким сценарієм може писати за 

нього книжки, а він буде отримувати усю шану, славу та визнання. Така жінка задовольняється тим, що чує 

оплески, які адресовані її чоловіку, вважаючи, що легше вкладати сили в успіх чоловіка, ніж самій мати 

справу із жорстокими реаліями конкуренції та здобути славу «кар’єристки». 

«Я бiдолаха». Життєвий план такого сценарiю включає те, що така жiнка проводить життя в ролi 

Жертви, яка чекає свого Спасителя [24]. Її батьки робили за неї все, тому що вона дiвчинка (а дiвчатка 

вважаються безпорадними), i цим вони підірвали її впевненість, зробивши її абсолютно залежною та 

повнiстю пiдконтрольною їм. Спершу вона бореться з цим, але з часом вiдмовляється вiд боротьби та 

здається. Вона вирiшує, що батьки були праві, і що вона дійсно безпорадна. Вона виходить замiж за видатну 

людину, часто – за свого психiатра, який грає роль Татка – Спасителя маленької безпорадної дiвчинки.  
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«Неприваблива красуня». Життєвий план жiнки з таким сценарiєм включає те, що, володiючи 

класичними рисами «жiночої краси», така жiнка не цiнує себе занадто високо як особистiсть та не вiрить у 

свою привабливiсть. Навпаки, вона вважає себе непривабливою. Коли вона вдивляється у дзеркало, то у 

своєму вiдображенні не здатна побачити красу, яку помiчають оточуючi. Вона концентрується на «вадах» та 

недолiках своєї зовнiшності. Цей специфiчний прояв отримав назву «синдром гарної жiнки» [24]. Вiн 

пов’язаний з тим, що жiнка зосереджує свою увагу на певних рисах обличчя або частинах тiла, якi окремо 

виглядають менш привабливо, нiж у поєднаннi. Чоловiк, який відвiдує певнi свiтські заходи iз такою 

жiнкою, отримує психологiчне погладжування у зв’язку iз красивим придбанням, що супроводжує його у 

шикарному вбраннi.  

«Неприваблива красуня» постiйно перебуває в пошуках Прекрасного Принца. Вона покладається на 

Принца та вiдчайдушно шукає його, оскiльки лише вiн може припинити усі її нещастя та силою свого 

чарiвного кохання зможе зробити її по-справжньому привабливою. 

«Медсестра». Життєвий план цього сценарiю наступний. Жiнка – професiйний Спаситель i працює 

в органiзації, де її використовують i витягують з неї усi сили. Спочатку її бажання пiклуватися про iнших 

йшло зсередини, але скоро турбота стає обов’язком, що нав’язується ззовнi [24]. Її вчать вiдчувати та 

передбачувати потреби оточуючих людей та задовольняти їх. Через це вона очiкує вiд оточення, що вони 

вгадають, чого ж хоче вона. Оскiльки «Медсестра» думає, що iнші мають читати її думки, так само, як вона 

читає їхнi, вона несвiдомо має установки, що вони подбають про неї так само, як вона дбає про них. Однак 

цього не вiдбувається, оскiльки вона не озвучує своїх бажань та очiкувань, вона мовчить про те, чого дiйсно 

хоче. Власне через це така жiнка нiчого не отримує. 

«Товста жiнка». Життєвий план жiнки з таким сценарiєм включає наступне. Усе її життя 

обертається навколо показань терезів. Вона проводить час, лаючи себе, дотримуючись дiєт, намагаючись 

досягти душевного благополуччя через умертвiння плотi. Вона набула шкiдливих харчових звичок ще 

дитиною. За хорошу поведiнку її нагороджували їжею [24]. Крiм того, їй говорили, що вона повинна з’їсти 

все, що лежить на тарiлці, тому що викидати їжу – це грiх. Вона не вмiє висловлювати свiй гнiв та говорити 

«нi», тобто вона буквально проковтує все, що їй дають. Коли вона набирає зайву вагу, це вiдбувається тому, 

що вона хоче виглядати «солiдно». А оскільки вона не вмiє висловлювати свiй гнiв та вiдмовляти, повнота 

допомагає їй вiдлякувати чоловiків. 

«Вчителька». Життєвий план включає прийняття жiнкою рiшення вчити iнших, оскiльки для неї це 

єдиний спосiб застосувати свої знання в улюбленому предметi [24]. Її головна проблема полягає в тому, що 

вона проводить весь свiй робочий час з дiтьми, тому вона майже не спiлкується зi своїми ровесниками. 

Якщо вона замiжня, вона замкнена у в’язниці одиноких моногамних вiдносин; якщо ж вона неодружена, то 

вона не спiлкується достатньо, щоб задовольнити свою потребу в погладжуваннях. 

«Демонiчна жiнка». Така жiнка усвiдомлює владу, яку має над людьми, i використовує її, хоча вона 

i не в змозi керувати нею (в структурному вiдношенні ця влада бере початок з її Маленького Професора та 

вiд Дитини при повному виключеннi Дорослого). Вона бореться з Дорослим за чоловiків та з їх Критичним 

Батьком, користуючись своїми прихованими чаклунськими здiбностями, не маючи при цьому Дорослої 

стратегії боротьби. Незважаючи на те що їй подобається бути жiнкою, вона змагається з iншими 

представницями жiночої статi i вважає за краще дiяти індивiдуально, не спiвпрацюючи з ними. Вона вважає, 

що вiдрізняється вiд iнших жiнок, оскiльки має «особливу владу» над людьми, у першу чергу, над 

чоловiками. 

«Сильна жiнка». Життєвий план сценарію включає наступне. Батьки навчили її розраховувати лише 

на себе і нiкому не довiряти. Це пов’язано з тим, що її сiм’я перебувала у ситуації постійної боротьби за 

виживання («ми проти «цього свiту»). Багато в чому її виховували як хлопчика, навчаючи її домагатися 

успiху в конкурентній боротьбi. Вона стурбована своїм виживанням на елементарному рiвні, тому вона 

звикла iгнорувати все, що виходить за його межi (наприклад, почуття). Вона самостiйна і найчастiше 

поводиться по-чоловiчому, не емоцiйно [24]. 

«Королева бджiл». Королеву бджiл визначають як жiнку, яка зробила успiшну кар’єру: вона може 

бути юристом, лiкарем або дiловою жiнкою, яка домоглася свого в «чоловiчому свiті». Вона досягла цього 

завдяки наполегливiй працi та вклавши багато зусиль в конкурентну боротьбу. У цiй боротьбi їй довелося 

нелегко, тому вона вважає активiсток руху за звiльнення жiнок ледачими скиглійками. В душi вона 

антифемiністка, хоча i називає себе вiльною жiнкою. Її успiх вимагає сил, щоб закрiпитися на зайнятих 

позицiях, і тому вона зовсiм не хоче, щоб iнші жiнки досягли того ж дуже легко, в першу чергу, тому що 

вона не хоче мати додаткової конкуренцiї. 

Висновки. Як бачимо, життєвий шлях особистості детермінується великою кількістю факторів, які 

функціонують на індивідуальному та колективному рівнях. Одним із факторів, який спричинює розгортання 

життя людини у певному напрямку, є життєвий сценарій. Дослідженням життєвого сценарію займаються в 

межах теорії транзакційного аналізу. Особливого значення набуло питання щодо підходів до класифікації 

життєвих сценаріїв особистості, з урахуванням ґендерного фактора. 
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Представники різних теоретичних напрямків (індивідуальна психологія, аналітична теорія, 

транзакційний аналіз) підкреслюють важливість соціальних очікувань щодо осіб як жіночої, так і чоловічої 

статі. Такі очікування виводять нас до актуалізації питання впливу ґендерних стереотипів на поведінку, 

вчинки та рішення особистості. Особливого значення набуває аналіз соціальних, культурних, історичних 

чинників, які зумовлюють та підкріплюють існування тих або інших стереотипних уявлень про людину та її 

життя.  

У теорії транзакційного аналізу знаходимо приклади класифікації життєвих сценаріїв з урахуванням 

ґендерних стереотипів, зокрема, у даній статті зосереджено увагу на основних жіночих сценаріях.  

Перспективи подальших досліджень. На противагу жіночим сценаріям, теорія транзакційного 

аналізу також пропонує класифікацію та аналіз чоловічих сценаріїв. Розуміння життєвого сценарію та 

сценарного процесу дозволить більш глибоко усвідомити рівень впливу ґендерного фактора (соціальних 

очікувань) на становлення життєвого шляху особистості та надасть людині змогу вийти за межі свого 

сценарію та здобути особистісну цілісність. 
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Kostina, T. О. Gender component of a personal life script: female scripts. The article deals with a gender component 

of a personal life script. The author discusses different classifications of life-scripts from the perspective of transactional analysis, 

which was introduced by Erik Berne and his associates, Claude Steiner being one of them, as well as analyzes the conditions for 

the development of female life scripts based on the studies by H. Wikoff. 

The article considers social, cultural, and historical factors behind gender stereotypes that contribute to the development 

of life scripts, as well as the impact of social expectations on the formation of gendered life script.  

The author discusses classical female life scripts which include «Mother Hubbard», «Artificial Woman», «Woman 

Behind Man», «I am a Loser», «Unattractive Beauty», «Nurse», «Fat Woman», «Teacher», «Demonic Woman», «Strong 

Woman», «Queen Bee».  

Key words: gender, gender stereotypes, life script, female life script, transactional analysis. 

 

Відомості про автора 

Костіна Тетяна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна.  

Kostina, Tetiana Olexandrivna, PhD, Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogy, V.I. 

Vernadsky Taurida National University. Kyiv, Ukraine. 

E-mail: kostina_tanya@ukr.net 

https://humanrights.org.ua/material/gendernajia_diskriminacijia_kak_ne_nastupit_na_grabli_

