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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, СОВЛАДАНИЕ, 

КОПИНГ, ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГЕНДЕР, ГЕЙМИНГ, 

ГЭМБЛИНГ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ. 

Целью магистерской диссертации является выявление гендерных 

особенностей применения стратегий совладающего поведения игроков 

интеллектуальных игр.  

Объектом исследования является совладающее поведение (копинг-

поведение) игроков интеллектуальных игр. 

Предметом исследования являются гендерные особенности совладающего 

поведения игроков интеллектуальных игр.   

В процессе работы были получены следующие результаты: выявлены 

гендерные особенности в эмоционально-ориентированном копинге игроков 

со статистически значимыми различиями; установлено, что игроки женского 

пола используют стратегии эмоционально-ориентированного копинга 

достоверно более выражено, чем мужского; в использовании стратегий 

проблемно-ориентированного копинга между игроками обоих полов 

достоверных различий не обнаружено; установлено, что специфика игрового 

процесса предполагает выраженность андрогинных характеристик 

полоролевого поведения у игроков обоих полов. 

Новизна полученных результатов заключается в том, что подобный вид 

деятельности ещё не анализировался на предмет выявления гендерных 

характеристик совладающего поведения.  

Структура магистерской диссертации представлена двумя главами, в 

которых изучается теоретическая часть проблематики, а затем на основании 

теоретического базиса проводится эмпирическое исследование посредством 

4 методик. 

Полный объем работы составляет 83 страницы. Работа содержит 4 рисунка, 

14 таблиц, 60 источников, 12 приложений. 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

/ И.А. Беспалов / 



РЭФЕРАТ 

Ключавыя словы: САЎЛАДАЮЧЫЯ ПАВОДЗІНЫ, САЎЛАДАННЕ, 

КОПІНГ, ГЕНДЭРНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ, ГЕНДЭР, ГЕЙМІНГ, 

ГЭМБЛІНГ, ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫЯ ГУЛЬНІ. 

Мэтай магістарскай дысертацыі з'яўляецца выяўленне гендэрных асаблівасцяў 

ужывання стратэгій саўладаючых паводзін гульцоў інтэлектуальных гульняў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца саўладаючыя паводзіны (копінг-паводзіны) 

гульцоў інтэлектуальных гульняў. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца гендэрныя асаблівасці саўладаючых 

паводзін гульцоў інтэлектуальных гульняў. 

У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: былі вызначаны гендэрныя 

асаблівасці ў эмацыйна-арыентаваным копінге гульцоў са статыстычна значнымі 

адрозненнямі; устаноўлена, што гульцы жаночага полу выкарыстоўваюць 

стратэгіі эмацыйна-арыентаванага копінга пэўна больш выражана, чым 

мужчынскага; у выкарыстанні стратэгій праблемна-арыентаванага копінга паміж 

гульцамі абодвух палоў дакладных адрозненняў не выяўлена; устаноўлена, што 

спецыфіка інтэлектуальных гульняў прадугледжвае выяўленасць андрагінных 

характарыстык паводзінаў у гульцоў абодвух палоў. 

Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што падобны від дзейнасці яшчэ 

не аналізаваўся на прадмет выяўлення гендэрных характарыстык саўладаючых 

паводзін. 

Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена двума раздзеламі, у якіх 

вывучаецца тэарэтычная частка праблематыкі, а затым на падставе тэарэтычнага 

базісу праводзіцца эмпірычнае даследаванне з дапамогай 4 методык. 

Поўны аб'ём работы складае 83 старонкi. Работа змяшчае 4 малюнка, 14 табліц, 

60 крыніц, 12 прыкладанняў. 

Аўтар работы пацвярджае, што работа выканана самастойна і разлікова-

аналітычны матэрыял, які прыведзены ў ёй, правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае 

стан даследчага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

/ І.А. Бяспалаў / 

 



ABSTRACT 
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Purpose of the master thesis is to identify gender peculiarities of the use of coping 

strategies of the players of intellectual games. 

Object of the present study is a coping (coping behavior) of the players of 

intellectual games. 

Subject of the study is gender peculiarities of the players’ coping. 

The following results were obtained: gender peculiarities of the emotionally-

oriented coping of the players were identified with statistically significant 

differences; it was found that female players use emotionally-oriented coping 

strategies significantly greater than male players; significant differences in the use 

of strategies of problem-oriented coping among players of both sexes were not 

found; it was found that the specificity of the gameplay involves the expression of 

androgynous characteristics of sex-role behavior of the players of both sexes. 

The novelty of these results lies in the fact that this type of activity has not been 

analyzed in order to identify gender characteristics of coping behavior. 

Master thesis structure includes two chapters. In the first chapter the theoretical 

part of the problems was reviewed and then on the theoretical basis the empirical 

study was carried out in the second chapter by the means of 4 methods. 

The total quantity of pages is 83. Master thesis includes 4 figs., 14 tabs., 60 

references and 12 annexes. 

By this I certify that the present master thesis was completed on my own and 

the analytical materials set out in the study reflect the state of the process under 

review correctly and objectively, as well as all the theoretical and methodological 

principles borrowed from the literature and other sources are accompanied by the 

appropriate references to their authors. 

 

 

/ I.A. Bespalov / 


