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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Дипломная работа 66 с., 1 табл., 67 источников, 2 приложения.
ИДЕНТИЧНОСТЬ, ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, Я-КОНЦЕПЦИЯ,
ТРАНСГЕНДЕРНОСТЬ, ТРАНСГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЯКОНЦЕПЦИЯ ТРАНСГЕНДЕРОВ, ИССЛЕДОВАНИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ
ТРАНСГЕНДЕРОВ.
Объект исследования: Я-концепция.
Цель: изучение Я-концепции у индивидов с трансгендерной
идентичностью.
Метод проведения работы: глубинное интервью, контент-анализ.
Исследование Я-концепции трансгендеров может быть использовано
для повышения уровня компетенции в работе с транс*людьми, так как у
трансгендеров имеются трудности с самовосприятием и самоотношением. В
исследовании принимали участие траснгендеры, проживающие в Республике
Беларусь. Все трансгендеры находятся на стадии трансгендерного перехода.
Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило
охарактеризовать Я-концепцию индивидов с трансгендерной идентичностью.
Были выявлены основные характеристики Я-концепции, по которым
проводился дальнейший анализ: телесность, черты личности и сфера
социальных отношений. Данная работа может быть использована в работе
специалистов с трансгендерами, повышения их компетенции в вопросах о
идентичности и самовосприятии трансгендеров. Также результаты
исследования могут быть использованы при чтении курса «Гендерная
психология».

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ
Дыпломная работа 66с., 1 табл., 67 крыніц, 2 дадатка.
ІДЭНТЫЧНАСЦЬ, ГЕНДЭРНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ, Я-КАНЦЭПЦЫЯ,
ТРАНСГЕНДЭРНАСЦЬ, ТРАНСГЕНДЭРНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ, ЯКАНЦЭПЦЫЯ ТРАНСГЕНДЭРАУ, ДАСЛЕДАВАННЕ Я-КАНЦЭПЦЫІ
ТРАНСГЕНДЭРАУ.
Аб’ект даследавання: Я-канцэпцыя.
Мэта: вывучэнне Я-канцэпцыі ў індывідаў з трансгендэрнай
ідэнтычнасцю.
Метад правяздення працы: глыбіннае інтэрв'ю, кантэнт-аналіз.
Даследаванне Я-канцэпцыі трансгендэраў можа быць выкарыстана для
павышэння ўзроўню кампетэнціі ў працы з транс*людзьмі, так як у
трансгендэраў маюцца цяжкасці з самаўспрыманнем і самаадносінамі. У
даследаванні прымалі ўдзел траснгендэры, якія пражываюць у Рэспубліцы
Беларусь. Усе трансгендэры знаходзяцца на стадыі трансгендэрнага
пераходу.
Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай працы, дазволіла
ахарактарызаваць Я-канцэпцыю індывідаў з трансгендэрнай ідэнтычнасцю.
Былі выяўлены асноўныя характарыстыкі Я-канцэпцыі, па якіх праводзіўся
далейшы аналіз: цялеснасць, рысы асобы і сфера сацыяльных адносін.
Дадзеная праца можа быць выкарыстана ў працы спецыялістаў з
трансгендэрамі, павышэння іх кампетэнцыі ў пытаннях аб ідэнтычнасці і
самаўспрыманні трансгендэраў. Таксама вынікі даследавання могуць быць
выкарыстаны пры чытанні курса «Гендэрная псіхалогія».

ABSTRACT OF THE THESIS
Thesis 66 p., 1 table, 67 sources 2 attachments.
IDENTITY, GENDER IDENTITY, SELF-CONCEPT, TRANSGENDER,
TRANSGENDER IDENTITY, SELF-CONCEPT OF TRANSGENDERS,
STUDY OF THE SELF-CONCEPT OF TRANSGENDERS.
Object of research: SELF-concept.
Aim of work: to study the self-concept of individuals with transgender
identity.
Method of the research: in-depth interview, content analysis.
Research of the self-concept of transgender people can be used to increase
the level of competence in working with trans*people, because transgender people
have difficulties with self-perception and self-dependence. The study involved
transgenders living in the Republic of Belarus. All transgender people are at the
transgender transition stage.
The research conducted within the framework of the thesis allowed us to
characterize the self-concept of individuals with transgender identity. The main
characteristics of the self-concept were revealed, on which further analysis was
carried out: corporeality, personality traits and the sphere of social relations. This
work can be used in the work of specialists with transgender people, increasing
their competence in matters of identity and self-perception of transgender people.
Also, the results of the study can be used when reading the course "Gender
Psychology".

