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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. В умовах економічної та політичної 

нестабільності, проблем, з якими зіштовхується суспільство, інститут сім’ї зазнає 

змін, а саме: змінюються сімейні цінності, ставлення до шлюбу тощо. Середній вік 

сімей, які розпадаються в нашому соціумі, складає п’ять років. Однією з причин 

цього є нездатність подружжя долати кризові періоди перших років спільного 

життя. Тому з’ясування чинників подружньої дезадаптації є актуальною 

психологічною проблемою, вирішення якої сприятиме гармонізації стосунків у 

дезадаптованих сім’ях. 

Проблема стосунків у сім’ї є предметом дослідження психологів, соціологів, 

медиків, демографів, педагогів та ін. У контексті психології дезадаптацію 

розглядають як порушення адаптації (Г. О. Балл, О. І. Воложин, А. А. Налчаджян, 

Ю. К. Суботін та ін.); її найнижчий рівень (А. Н. Жмирікова); як незадоволення 

будь-якою зі шлюбних сфер (фізичною, матеріальною, сексуальною, 

психологічною) чи їх сукупністю (Г. С. Васильченко, Ю. А. Решетняк та ін.) тощо. 

Подружню дезадаптацію пов’язують із порушеннями рольової взаємодії 

(І. В. Гребенніков, С. В. Ковальов, М. М. Обозов) та сумісності (Д. Майєрс, 

В. А. Семиченко), низьким рівнем задоволеності інтимними стосунками 

(С. Т. Агарков, Г. С. Васильченко, О. С. Кочарян, В. В. Кришталь), комунікативною 

некомпетентністю (О. О. Карабанова, І. А. Сємьонкіна), розбіжностями в морально-

ціннісній сфері (Г. М. Андреєва, В. Білскі, А. М. Єлізаров, В. О. Сисенко, 

Ш. Шварц), відсутністю спільного дозвілля (О. Е. Зуськова, В. П. Левкович, 

В. В. Сатір, Дж. Уайнхолд). Непорозуміння при подружньому спілкуванні та в 

різних ситуаціях сімейного життя досліджували Г. М. Андреєва, Н. М. Ануфрієва, 

Г. М. Бевз, І. В. Ващенко, А. Б. Коваленко, Н. В. Хазратова. 

 На сьогоднішній день проблема дезадаптації молодого подружжя, зокрема її 

ґенеза та чинники, є недостатньо висвітленою в науці, незважаючи на її 

беззаперечну актуальність, що й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася в межах науково-дослідної теми факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні 

аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481). Тема дисертації затверджена 

на засіданні Вченої ради факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 22 грудня 2011 року). 

Мета дослідження – теоретично дослідити і обґрунтувати модель подружньої 

дезадаптації в молодій сім’ї та емпірично виявити її соціально-психологічні 

чинники.  

  Завдання дослідження:  

1. Здійснити теоретичний аналіз наукових підходів з проблеми подружньої 

дезадаптації в молодій сім’ї.  

2. З’ясувати сфери подружнього життя молодої сім’ї, в яких виявляється 

дезадаптація та чинники, які її зумовлюють. 

3. Визначити рівні подружньої дезадаптації в молодій  сім'ї. 
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4. Емпірично виявити чинники подружньої дезадаптації в жінок і чоловіків у 

молодих та зрілих сім’ях з різних регіонів України. 

5. Розробити та апробувати програму, спрямовану на зниження рівня 

подружньої дезадаптації. 

  Об’єкт дослідження – становлення подружніх взаємин у молодих  сім’ях.  

  Предмет дослідження – соціально-психологічні чинники подружньої 

дезадаптації в молодих сім’ях. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення щодо 

психотерапії сім'ї (В. В. Сатір, E. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстіцкіс), сімейної 

дезадаптації (Г. О. Балл, О. І. Воложин, В. А. Дюк, А. А. Налчаджян, 

Ю. А. Решетняк), психології конфлікту (Л. Я. Гозман, Н. В. Гришина, І. В. Ващенко, 

В. В. Сатір, В. О. Сисенко), психології відносин (Ю. Є. Альошина, С. Кратохвіл, 

І. Ф. Дєментьєва), життєвого циклу сім’ї (І. В. Гребенніков, Е. Дюваль, 

C. В. Ковальов, Д. Лєві, М. МакГолдрік), психології комунікації (E. Берн, 

О. О. Карабанова, І. А. Сємьонкіна), психології сексуальних відносин (С. Т. Агарков, 

І. О. Бабюк, В. В. Кришталь). 

У дисертаційній роботі було використано комплекс методів, які відповідають 

завданням дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння та узагальнення; 

б) емпіричні – методика-опитувальник «Шкала сімейної адаптації та згуртованості» 

Д. Олсона (для оцінки рівня сімейної згуртованості й рівня сімейної адаптації); 

опитувальник «Задоволеності шлюбом» Г. П. Бутенко, Т. Л. Романова, В. В. Століна 

(для діагностики ступеня задоволеності/незадоволеності шлюбом), «Шкала 

сімейного оточення» Р. Х. Муса (в адаптації С. Ю. Купріянова) (для оцінки клімату 

в сім’ї); опитувальник «Міжособистісний сімейний конфлікт» О. Е. Зуськова, 

В. П. Левкович (для виявлення специфіки подружніх ускладнень); п’ятифакторний 

особистісний опитувальник П. Коста, Р. МакКрае (для діагностики особистісних 

факторів темпераменту і характеру); тест агресивності Л. Г. Почебут (для 

діагностики агресивної поведінки); в) методи статистичної обробки емпіричних 

даних: факторний, кореляційний, кластерний та однофакторний дисперсійний 

аналізи, дерева рекурсивного ділення, U-критерій Манна-Уітні, критерій Краскала-

Уоллєса, Т-критерій Вілкоксона, коефіцієнт кореляції Спірмена. 

  Наукова новизна полягає в тому, що 

 вперше:  

- визначено та проаналізовано соціально-психологічні чинники подружньої 

дезадаптації в морально-психологічній, матеріально-побутовій, інтимно-

особистісній сферах подружнього життя молодої сім’ї;  

- конкретизовано міру порушення в кожній сфері подружнього життя при 

глибокому, помірному та адаптаційному рівнях подружньої дезадаптації;  

- доведено наявність взаємозв’язку між подружньою дезадаптацією в молодій 

сім’ї та такими соціально-психологічними чинниками як відсутність щасливих 

спільних моментів, проведення спільного дозвілля; незадовільний розподіл ролей; 

незадовільний та високий рівні матеріального добробуту, незадовільний побутовий 

стан; зниження рівня спілкування після конфліктів; низький рівень задоволеності 

шлюбом, інтимними стосунками; відмінність у рівнях освіти; високий рівень 

агресивності (хоча б у одного з подружжя); конфліктність у сферах пізнання, 
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поінформованості; народження дітей; особистісні риси характеру (домінування, 

відстороненість, нездатність до співробітництва, невміння контролювати себе, 

бездіяльність, безвідповідальність, допитливість). 

конкретизовано зміст поняття «подружня дезадаптація»; 

поглиблено наукові уявлення про засоби дослідження подружньої дезадаптації 

шляхом створення діагностичного комплексу, який побудований з урахуванням 

чинників функціонування явища; 

  набуло подальшого розвитку: 

  - вивчення ознак подружньої дезадаптації в молодій сім’ї: високі рівні 

конфліктності та агресивності, низькі рівні задоволеності шлюбом та 

самоактуалізації, неможливість виконувати власні ролі; 

  - практика розробки програм, спрямованих на зниження рівня подружньої 

дезадаптації в молодій сім’ї, в якій враховано визначені чинники її формування. 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечуються 

теоретичною та методологічною обґрунтованістю вихідних положень, відповідністю 

використаних методів меті та предмету, застосуванням валідних та надійних 

психодіагностичних методик, кількісного та якісного аналізу отриманого емпіричного 

матеріалу, репрезентативності вибірки, застосуванням методів математичної 

статистики. 

 Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати та  

запропонована програма «Зниження рівня подружньої дезадаптації» можуть бути 

використані при викладанні дисциплін  «Соціальна психологія», «Психологія сім’ї 

та сімейного консультування» у вищих навчальних закладах; практичними 

психологами, соціальними працівниками в роботі з гармонізації стосунків у 

молодому подружжі, при подоланні подружньої дезадаптації; у психологічному 

консультуванні молодих сімейних пар. Окрім того, тренінгова програма може бути 

складовою курсів, що проводяться при РАГСах, соціальних центрах, спрямованих 

на допомогу парам, які знаходяться в кризовому стані. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в роботу Відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Старобільського 

районного управління юстиції у Луганській області (довідка № 638 від 26.12.2014); 

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної у м. Києві 

державної адміністрації (довідка №100/08-1778 від 28.10.2015); у навчальну та 

науково-методичну роботу Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка № 016/673 від 09.11.2015). 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Людина в модифікаціях інформаційного світу» (м. Київ, 2012); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Тенденції та інновації сучасної науки» 

(м. Краснодар, 2013); XXI Міжнародному молодіжному науковму форумі 

«Ломоносов» (м. Москва, 2014); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства» (м. Одеса, 2014). 

 Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження було опубліковано 13 

публікацій, із них: 6 статтей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 1 стаття в іноземному виданні, 3 статті в інших 
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наукових журналах, 3 – тези доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Список 

використаних джерел містить 243 найменування (із них 25 іноземною мовою). 

Основний обсяг дисертації викладено на 187 сторінках. Робота містить 33 таблиці 

(на 18 сторінках), 22 рисунки (на 13 сторінках) та 10 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено мету, 

об’єкт, предмет, завдання та методи; розкрито наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів; представлено відомості про впровадження, 

апробацію, публікації та структуру роботи. 

  У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

подружньої дезадаптації в умовах молодої сім’ї» – описано життєві цикли сім’ї та 

особливості її становлення; визначено поняття «подружня дезадаптація», 

«адаптація», «дезадаптованість», «дезадаптаційна поведінка»; проаналізовано ознаки 

та рівні подружньої дезадаптації; представлено чинники її виникнення. 

 Протягом усього існування сім’ї пара проходить закономірні, послідовні 

зміни, які сумарно в літературі прийнято називати її життєвим циклом. Під молодою 

сім’єю ми розуміємо сім’ю, яка є подружжям не більше п’яти років, а верхня межа 

віку подружжя не досягає 35 років. При проходженні кожного з етапів циклу пара 

зіштовхується з соціально-психологічними (зокрема, розподілу ролей, узгодження 

морально-ціннісної сфери, психологічної сумісності, налагодження спілкування і 

статевого життя, спільного дозвілля) та матеріально-побутовими проблемами, 

подолання яких приводить до стабільного подружнього життя та адаптації. 

Неможливість конструктивно впоратися з проблемами стає причиною виникнення 

подружньої дезадаптації. 

 Явище дезадаптації розглядається в межах медико-біологічного, 

психіатричного контексту (А. Адлер, Ю. А. Олександровський, А. Є. Лічко), 

соціально-психологічного та психолого-педагогічного (С. Т. Агарков, 

С. А. Бєлічєва, А. Л. Гройсман, І. В. Дубровіна, В. Е. Мільман, І. І. Мамайчук, 

А. А. Налчаджян, І. М. Нікіташина). 

 Існує чимало наукових праць, серед яких дезадаптацію розглядають як: 

порушення адаптації (Г. О. Балл, О. І. Воложин, А. А. Налчаджян, Ю. К. Суботін); 

самий низький рівень адаптації (А. Н. Жмирікова); непорозуміння в якійсь зі 

шлюбних сфер (фізичній, матеріальній, сексуальній, психологічній) чи їх сукупності 

(Г. С. Васильченко, Ю. А. Решетняк); конфліктність (Г. С. Васильченко, 

В. В. Кришталь, В. П. Павленко); порушення взаєморозуміння, взаємодії, 

збільшення конфліктності з довкіллям (К. Рудестам, В. В. Столін, Е. Г. Ейдеміллер, 

В. В. Юстіцкіс), втрата звичних умов життя та пристосування до нових (Т. Г. Дічєв). 

У нашому дослідженні подружня дезадаптація розглядається як неможливість 

адаптуватися, що супроводжується порушенням у одній чи кількох сферах 

подружнього життя. 
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 Основною причиною негармонійного шлюбу вважаються відсутність поваги 

до партнера, нездатність до емпатії, до самовідкриття (К. Роджерс). Передумовою 

порушення подружніх стосунків є дисгармонійне доповнення потреб (Н. Акерман). 

Початком подружніх розладів є рольовий конфлікт, коли виникає розрив між 

рольовими очікуваннями подружжя та програванням ролей (Е. Берн). 

Більш глибоке дослідження подружньої дезадаптації дало змогу з’ясувати її 

ознаки та рівні. Ознаками дезадаптації є відчуття втоми та фізичної слабкості, 

тривожні сни тощо (Ю. А. Олександровський); тривожність, загальна слабкість, 

головні болі, пригніченість настрою, порушення зору (І. М. Нікіташина); зниження 

бажання займатися творчістю та проявляти самостійність (Н. В. Ядов); спотворення 

інтелектуальних, психологічних, емоційних та інших зв’язків із навколишнім світом 

(Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан) тощо. 

Серед рівнів подружньої дезадаптації виокремлюють патогенний, 

психосоціальний, соціальний (С. А. Бєлічєва), соціально-психологічний, соціальний, 

психологічний та анатомо-фізіологічний (В. В. Кришталь, Н. К. Агішева) тощо. І до 

сьогодні вчені не дійшли спільної думки щодо виокремлення чинників подружньої 

дезадаптації. Зокрема, йдеться про основний чинник дезадаптації (дисгармонії), як 

неправильна сексуальна поведінка подружжя (А. М. Свядощ); розбіжність їхніх 

сексуальних експектацій (Г. С. Васильченко, Г. Ф. Дейнега); подружні конфлікти 

(С. Шнабель); порушення спілкування (Я. Кохен); недостатня підготовленість до 

подружнього життя (Д. П. Топалов), порушення загальної комунікації та 

невідповідність сексуальної поведінки (І. А. Семьонкіна) тощо. 

Проте, недостатньо розробленою залишається проблема виникнення чинників 

подружньої дезадаптації в сучасних молодих сім’ях. За результатами теоретичного 

аналізу визначено вихідні позиції для створення методичної бази дослідження 

соціально-психологічних чинників подружньої дезадаптації в молодій сім'ї. 

  У другому розділі – «Емпіричне дослідження соціально-психологічних 

чинників подружньої дезадаптації в молодих сім’ях» – розроблено модель 

дослідження чинників подружньої дезадаптації; описано етапи та методи; з'ясовано і 

розкрито зміст чинників дезадаптації в молодій сім’ї та здійснено їх порівняльний 

аналіз в молодих і зрілих сім’ях, сім’ях із різних регіонів України. 

Емпіричне дослідження проводилося протягом 2012–2015 рр. i здійснювалося 

в три етапи. На першому етапі (2012–2013 рр.) проведено теоретичний аналіз 

проблеми та перший етап емпіричного дослідження, внаслідок чого виокремлено 

сфери подружнього життя та переінтерпретовано концепцію подружньої адаптації 

С. В. Ковальова. Це дозволило виділити три сфери подружньої взаємодії, які є 

визначальними в подружньому житті (морально-психологічну, матеріально-

побутову, інтимно-особистісну). 

На другому етапі (2013–2014 рр.) виокремлено чинники подружньої 

дезадаптації, характерні для молодих сімей; емпірично досліджено чинники 

дезадаптації молодих та зрілих сімей, сімей з різних регіонів України. 

На третьому етапі (2014-2015 рр.) здійснено комплексний аналіз результатів 

емпіричного дослідження. Запропоновано та впроваджено програму, спрямовану на 

зниження рівня подружньої дезадаптації. 
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Сукупну вибірку дослідження склали 670 осіб. На першому етапі в 

дослідженні взяли участь 250 окремих респондентів, з них 40% – чоловіки, 60% – 

жінки віком від 18 до 50 років. На другому етапі – 420 респондентів (210 сімей), з 

них 71,4 % склали молоді сім’ї (150 сімей), 28,6 % (контрольна вибірка) – зрілі сім’ї 

(60 сімей – сім’ї, які прожили разом від 5 до 34 років). Дослідження проводилося в 

різних областях України (м. Київ та область, м. Луганськ та область, м. Івано-

Франківськ та область). 

 У ході емпіричного дослідження було виокремлено наступні чинники 

подружньої дезадаптації в молодій сім’ї. 

Відсутність у пари щасливих спільних моментів має вияв: у жінок через 

низький рівень задоволеності шлюбом (p=0,001) та сексуальними стосунками 

(p=0,01), високий рівень конфліктності у сферах подружніх ролей (p=0,006) та 

поінформованості в справах чоловіка (p=0,006); у чоловіків – високий рівень 

конфліктності у сфері матеріального добробуту (р=0,004), низький рівень 

задоволеності шлюбом (p=0,001) та зниження бажання жити в шлюбі до кінця життя 

(р=0,004). Нездатність пари згадати щасливі моменти свідчить про наявність 

дезадаптації в трьох сферах подружнього життя, яка виявляється в низькому рівні 

задоволеності шлюбом та сексуальними стосунками, неможливості розвитку, 

високому рівню конфліктності та агресивності, зниженні бажання прожити в шлюбі 

до кінця життя, незадоволеності розподілом ролей. 

Відсутність спільного дозвілля зумовлює зменшення рівня задоволеності 

шлюбом у жінок (р=0,007) та чоловіків (р=0,045), призводить до порушення 

самоактуалізації чоловіка (p=0,001) та дружини (p=0,049). Спільне проведення 

вільного часу навпаки, сприяє підвищенню задоволеності шлюбом, збільшенню 

рівня згуртованості, веде до зниження рівня емоційної агресії в жінок та зниження 

рівня конфліктності в сферах пізнання, поінформованості (у дружин), культури 

спілкування (у чоловіків). Було з’ясовано чинники, які спонукають пару проводити 

вільний час разом. До них відносяться поінформованість у справах один одного та 

відсутність емоційної агресії в дружини. 

Відмова від спілкування при конфліктах призводить до зниження рівня 

задоволеності сексуальними стосунками в чоловіків (р=0,005), зменшення 

важливості власної врівноваженості (р=0,008). Отже, відсутність бажання 

спілкуватися після конфлікту впливає на формування дезадаптації в інтимно-

особистісній сфері. Була виявлена наступна закономірність: коли жінці притаманний 

високий рівень урівноваженості, то після конфлікту в сім’ї спілкування не 

припиняється.  

Незадовільний розподіл ролей (жінка вважає себе головою сім’ї) стає причиною 

підвищення конфліктності в сферах господарчих ролей (р=0,007), пізнання (р=0,001), 

матеріальних потреб у жінок (р=0,003) та у сфері емоційного комфорту в 

чоловіків (р=0,008). Це призводить до зниження рівня задоволеності сексуальним 

життям і шлюбом (р=0,005), зниження рівня прояву сексуальної впевненості в 

чоловіків (р=0,001). Для того, щоб жінка вважала чоловіка головою сім’ї, для неї 

важливим є задоволення матеріальним добробутом, часом проведення спільного 

дозвілля та низький рівнь агресії в чоловіків. 
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Народження дітей зменшує задоволеність шлюбом у чоловіків (p=0,048), 

причиною чого є неготовність до зміни статусу подружжя та необхідність брати на 

себе новий спектр ролей, що призводить до збільшення конфліктів між подружжям. 

У таких сім’ях знижується рівень виконання подружньої (р=0,027) та гендерної 

(р=0,012) ролей, рівні пізнання (р=0,016) та поінформованості (р=0,035), зростає 

частота конфліктів (p=0,01), особливо у сферах головування в сім’ї (р=0,016), 

матеріальних потреб (р=0,022), дозвілля (р=0,019) та підтримки (р=0,044). У жінок 

знижується рівень пізнання (р=0,032), якість та кількість проведеного разом з 

чоловіком дозвілля (р=0,009), рівень підтримки (р=0,022) та емоційного комфорту 

(р=0,044).  

Незадовільний рівень матеріального добробуту є причиною збільшення 

конфліктності дружини у сферах господарчої ролі (p=0,048), поінформованості 

(p=0,014), збільшення рівня порушення самоактуалізації чоловіка (p=0,023).  

Високий рівень матеріального добробуту сприяє зростанню прагнення до 

пошуку вражень у чоловіків (p=0,042), збільшенню рівня контроля (p=0,005). У 

жінок призводить до збільшення рівня конфліктності в сприйнятті свого чоловіка у 

сфері дозвілля (p=0,049), підвищення орієнтації на досягнення (p=0,027).  

Незадовільний рівень побутового добробуту є причиною зниження рівня 

згуртованості сім’ї (p=0,018). Жінки з сімей, які проживають спільно з батьками, є 

схильними до пошуку нових вражень (p=0,027), у них вища загальна агресивність 

(p=0,047).  

Відмінності в рівнях освіти. Вища освіта жінки призводить до зростання 

конфліктності в сприйнятті чоловіком своєї дружини у сферах головування в 

сім’ї (p=0,002) та культурі спілкування (p=0,003). Жінки з вищою освітою мають 

більш конфліктне сприйняття чоловіка у сфері гендерних ролей (p=0,013). Наявність 

середньої спеціальної освіти в жінок сприяє підвищенню незадоволеності шлюбом 

(p=0,021). 

На основі аналізу сфер подружнього життя, з використанням методу 

факторного аналізу виокремлено чотири групи показників дезадаптації.  

Фактор 1 розкриває 16% сумісної дисперсії. Він містить 2 суперечливих явища: 

задоволеність шлюбом та загальна агресивність подружжя. При низьких значеннях 

фактора виявлено задоволеність шлюбом обох членів сім’ї, при високих – прояви 

агресивності. 

 Фактор 2 розкриває 13% сумісної дисперсії. Змістовно він є фактором високої 

конфліктності дружини у сферах пізнання, поінформованості та дозвілля. 

 Фактор 3 розкриває 12% сумісної дисперсії. Це фактор конфліктності чоловіка 

у сферах поінформованості, пізнання та подружньої ролі. 

 Фактор 4 розкриває 10% сумісної дисперсії та відображає сексуальну 

задоволеність партнерів один одним. 

За допомогою кореляційного аналізу, було виявлено особистісні риси чоловіків 

та жінок, які здатні впливати на виникнення дезадаптації в сім’ї (при p≤0,001). 

Особистісними рисами чоловіка виявлено: домінування, холодність у стосунках, 

нездатність до співробітництва, невміння контролювати себе, бездіяльність, 

безвідповідальність, у жінок – допитливість. 
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Отримані емпіричним шляхом дані свідчать, що існують відповідні групи 

чинників, які зумовлюють виникнення подружньої дезадаптації в молодій сім’ї. 

Зокрема, у морально-психологічній сфері такими чинниками виявилися відсутність 

у пари щасливих спільних моментів, відсутність спільного дозвілля, висока 

конфліктність у сферах пізнання та поінформованості в справах один одного, 

незадовільний розподіл ролей, зниження рівня спілкування після конфліктів, 

низький рівень задоволеності шлюбом. У матеріально-побутовій – незадовільний та 

високий рівні матеріального добробуту, незадовільний побутовий стан, 

неспівпадіння рівня освіти, народження дітей. В інтимно-особистісній – низький 

рівень задоволеності інтимним життям, високий рівень агресивності, особистісні 

риси (домінування, відстороненість, нездатність до співробітництва, невміння 

контролювати себе, бездіяльність, безвідповідальність, допитливість). 

Для визначення типів дезадаптованих сімей, їх кількісного та якісного 

відокремлення від сімей, які не мають ознак дезадаптації використовувався метод 

кластерного аналізу. Для цього виміряно потенційну конфліктність, яка може 

проявлятися в кожній зі сфер подружнього життя. Потенційна конфліктність 

трактується як перевага очікувань від партнера над оцінкою партнера по кожній із 

запропонованих сфер. Основна характеристика кластера визначається за середніми 

значеннями показників кластеризації (сфери конфліктності), додаткова –  

грунтується на розбіжностях між кластерами за всіма іншими показниками. У 

характеристиках кластерів було виокремлено три рівні дезадаптації в молодих 

сімя’х: глибокий (незадоволеність та конфліктність виявляється в трьох сферах), 

помірний (незадоволеність та конфліктність виявляється в двох сферах), адатпивний 

(cім’ї з низьким рівнем конфліктності та незадоволеності). Міра прояву дезадаптації 

залежить від кількості сфер, які порушені в сімейному житті (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Рівні подружньої дезадаптації в молодій сім’ї 

 

 Глибокий рівень дезадаптації (кластер 1) виявлено в сім’ях з високою 

конфліктністю в трьох сферах. У таких сім’ях найнижчими є показники: 

задоволеності шлюбом, наближеності шлюбу до ідеалу, бажання жити в цьому 
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шлюбі до кінця життя, оцінки наявності традицій у сім’ї, оцінки згуртованості, 

організованості сімейного життя, вміння відверто висловлювати невдоволення, 

відкритості в сексуальних стосунках. 

 Адаптаційний рівень (кластер 2) виявлено в сім’ях із низьким рівнем 

конфліктності. Чоловікам та жінкам таких сімей притаманні високі оцінки: 

задоволеності шлюбом, відповідності шлюбу ідеалу, оцінки згуртованості сім’ї, 

бажання жити в шлюбі до кінця життя, відкритості у вияві почуттів та агресії, 

організованості сім’ї, відкритості в сексуальних стосунках. 

  Помірний рівень дезадаптації (кластер 3) зумовлюється кофліктністю в двох 

сферах подружнього життя: спілкування та гендерної ролі в жінок, 

поінформованості та гендерної ролі в чоловіків. У цих сім’ях жінки та чоловіки 

взаємно незадоволені мужністю та жіночністю одне одного, жінки страждають від 

браку спілкування, чоловіки – від браку поінформованості.  

 З’ясовано, що дезадаптація може проявлятися як у молодих, так і в зрілих 

сім’ях. Разом з тим, виявлено чинники подружньої дезадаптації, які більшою мірою 

властиві певному типу сім’ї в трьох сферах подружнього життя. 

Морально-психологічна сфера. Чинником дезадаптації в цій сфері є відсутність 

спільного дозвілля. Жінки зі зрілих сімей демонструють вищу конфліктність у сфері 

дозвілля (U=905,5; p=0,029), зрілі подружні пари проводять вільний час разом у 

56,41 % випадків, молоді – у 88,89 % (χ²=9,8; p=0,002).  

Чинник розподілу ролей (коли головною вважає себе жінка). Чоловіки молодих 

подружніх пар схильні бачити себе головними в подружжі, меншою мірою 

орієнтовані на спільне головування. Жінки зі збільшенням стажу подружнього 

життя частіше вважають себе головою сім’ї. Більш конфліктною в молодого 

подружжя виявилася сфера господарчої ролі (U=820; p=043). Для зрілих сімей 

конфліктність виявляється в сфері подружніх (U=974; p=004) та батьківських ролей 

(U=700; p=0,025).  

У сім’ях не розрізняється чинник відмови від спілкування після конфлікту (χ² = 

0,7; p=0,509), хоча прояв відвертості більше цінують жінки з молодих сімей 

(U=455,5; p=0,009). 

Чинник низького рівня задоволеності шлюбом. Незадоволеність шлюбом може 

виявлятися в молодих і в зрілих сім’ях, разом із тим з віком зростає рівень 

згуртованості (U=719,5; p=0,039) та адаптованості (U=729; p=0,048). У зрілих сім’ях 

чоловіки вище оцінюють підтримку дружини та більше їх очікують. Жінки з 

молодих сімей більше очікують від своїх чоловіків на прояви культури в 

спілкуванні.  

Ще одним важливим чинником, який є причиною формування дезадаптації є 

високий рівень конфліктності. У зрілих сім’ях у жінок вища конфліктність 

сприйняття подружньої ролі чоловіка (U=974; p=0,004). У молодих подружніх парах 

конфліктність більше виявляється у сфері господарчої ролі (U=820; p=043). 

Загальний рівень конфліктності в молодого подружжя вищий (U=1073; р=0,021). З 

роками загострюється конфліктність у сфері подружньої ролі, а значущість 

господарчої ролі, навпаки, зменшується.  

Такий чинник як відсутність щасливих моментів впливає на виникнення 

дезадаптації в молодих сім’ях і в зрілих.  
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Матеріально-побутова сфера. У зрілих сім’ях чоловіки вище оцінюють 

господарчу роль жінки (U=991,5; p=0,002), чоловіки (U=946; p=0,009) та жінки 

(U=905; p=0,03) мають вищі очікування щодо своїх матеріальних потреб. 

Незадовільне матеріальне становище суттєво знижує рівень адаптації в зрілих 

сім’ях. Молоді сім’ї менше звертають увагу на матеріальне становище, оскільки 

вони компенсують це іншими чинниками, які їх задовольняють.  

Чинник різниці в рівнях освіти стає причиною дезадаптації як в молодих, так і в 

зрілих сім’ях, а чинник народження дітей значущо відрізняється залежно від віку 

сім'ї (χ²=15,4; p=0,001). У молодих сім’ях народження дітей стає причиною 

виникнення конфліктів через потребу перебудови подружніх відносин.  

Інтимно-особистісна сфера. Чинник зниження рівня задоволеності інтимним 

життям у молодих та зрілих сім’ях статистично значимих відмінностей не показав 

(U=970; p=0,979). 

З часом загальний рівень агресивності не відрізняється між молодими та 

зрілими сім’ями. Відмінності виявляються у формі вияву агресії. Чоловіки зі зрілих 

сімей більше схильні до предметної агресії (U=514,5; p=0,001), жінки – до емоційної 

та самоагресії. 

З'ясовано зміну рис характеру залежно від стажу сімейного життя. У молодих 

сім’ях вищим є показник експресивності (U=1208; p=0,044) та допитливості 

(U=1232,5; р=0,036), у зрілих сім’ях – самоконтролю (U1210; р=0,022). Отже, 

особистісні риси молодого подружжя призводять до виникнення дезадаптації, з 

роками подружжя вчиться контролювати себе. 

 Також чинники дезадаптації мають специфіку залежно від регіону 

проживання (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Прояв дезадаптованості в різних регіонах України (n=340) 

Чинники подружньої дезадаптації І.-Ф. Київ Луганськ Н p 

Адаптованість (реальна) (Ч) 68,15 60,61 64,43 3,32 0,044 

Адаптованість (ідеальна) (Ч) 75,85 66,77 68,07 8,33 0,016 

Згуртованість (ідеальна) (Ж) 40,62 42,03 44,52 4,66 0,023 

Задоволеність шлюбом (Ж) 63,85 70,26 55,11 6,41 0,041 

Суворі критерії оцінки партнера (Ч) 7,78 5,95 5,23 6,98 0,03 

Ревнощі (Ч) 6,2 3,8 4,3 4,77 0,003 

Вишуканість (Ч) 6,43 4,31 7,05 17,7 0,001 

Господарча роль (конфлікт) (Ч) 0 0,23 0,16 4,96 0,014 

Культура спілкування (конфлікт) (Ч) 0,16 0,1 0,29 5,62 0,026 

Культура спілкування (конфлікт) (Ж) 0,1 0,31 0,34 3,72 0,046 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 0,03 0,01 0,23 3,99 0,036 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 0,07 0,12 0,18 5,99 0,05 

Незалежність (ШСО) (Ч) 40,15 46,97 43,18 3,29 0,048 

Контроль (ШСО) (Ч) 49,08 44 48,02 6,19 0,045 

Незалежність (ШСО) (Ж) 38,92 44,19 44,82 4,15 0,038 

Примітка. * – у таблиці представлено Критерій Крускала-Уоліса; відмінності значущі при 

р<0,001, p<0,05. 
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 У мешканців центральної України спостерігається найвища вірогідність 

конфліктного сприйняття чоловіком своєї дружини у сфері господарства, 

найнижчий ідеал адаптованості (H=8,22; p=0,016) та нижча оцінка контролю в сім’ї 

(H=6,19; p=0,045); у жінок виявляється найвища задоволеність шлюбом. 

 У чоловіків західної України вірогідність конфліктного сприйняття своєї 

дружини у сфері господарства є найнижчою (H=6,54; p=0,038), найвищий ідеал 

адаптованості сім’ї (H=8,33; p=0,016), більш виражена емоційна лабільність 

(H=6,46; p=0,039); жінки мають найвищу характеристику самоконтролю (H=7,28; 

p=0,026). 

  У жінок східної України є найнижчим рівень вираженості риси самоконтролю 

поведінки (H=8,77; p=0,012) та задоволеності шлюбом (H=6,41; p=0,041), 

найбільшою мірою виявляється конфлікт у сфері підтримки (H=5,99; p=0,05), 

чоловікам найменшою мірою властива експресивність (H=7,49; p=0,024). 

Жінки порівняно з чоловіками мають більш проблемними сфери: головування 

(U=1556; p=0,037), матеріальних потреб (U=1585,5; p=0,012), дозвілля (U=1337,5; 

p=0,011), поінформованості (U=1494; p=0,027), емоційного комфорту (U=1289; 

p=0,029). У цих сферах очікування жінок від чоловіків переважають реальне 

виконання ними ролі. 

Отже, проаналізувавши чинники дезадаптації можна зробити висновок, що зі 

зростанням стажу подружнього життя ризики формування дезадаптації не 

зменшуються. Тому доцільно їх виявляти і корегувати на ранніх етапах життя 

подружжя, що сприятиме усвідомленню парою важливості збереження рівня 

відвертості у сфері спілкування, проведення разом вільного часу. 

 Третій розділ – «Психологічні детермінанти зниження рівня подружньої 

дезадаптації в молодій сім’ї» – містить опис програми, спрямованої на зниження 

рівня подружньої дезадаптації й результати її впровадження. 

Програма «Зниження рівня подружньої дезадаптації молодого подружжя» 

складається з шести етапів: 1) інформаційна частина та вправи, метою яких є 

знайомство учасників між собою, підвищення рівня довіри та створення позитивної 

атмосфери в групі, аналіз ускладнень, з якими зіштовхнулося подружжя; 

2) налагодження конструктивного спілкування, підвищення рівня емпатійного та 

активного слухання; 3) розвиток безоціного висловлювання та вміння слухати; 

4) підвищення сімейної згуртованості, аналіз сімейних цінностей та цілей 

подружнього життя; 5) вироблення навичок долання конфліктних ситуацій; 

6) підвищення рівня відкритості, аналіз потреб та бажань партнера. 

 Тренінгові заняття проводилися в м. Києві та м. Старобільську (Луганська 

область). Пари обиралися за результатами тестів, які вони проходили на початку 

дослідження. Увага зверталася на пари з помірним рівнем дезадаптації. Групові 

заняття проводилися в групах із 10–12 чоловік. Увесь курс тривав 24 години (два 

рази на тиждень, протягом трьох тижнів). Тривалість одного заняття складала 4 

години. Для оцінки ефективності тренінгового заняття, до початку тренінгу, після 

його проходження та через два місяці пара заповнювала опитувальник 

«Міжособистісний сімейний конфлікт» О. Е. Зуськова і В. П. Левкович, та анкету 

«Ефективність тренінгового заняття». 
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Зазнали змін після тренінгових занять показники, які представлено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Показники конфліктності після проходження тренінгової програми 

«Зниження рівня подружньої дезадаптації в молодій сім’ї» (n=38)  
Чинники дезадаптації ЕГ до ЕГ після T p 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 48,93 47,58 52 0,102 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 49,06 46,39 56 0,042 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 56,67 54,06 56 0,042 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 52,15 51,2 50 0,147 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 57,51 56,35 44 0,365 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 62,21 55,66 62 0,007 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 49,9 46,7 63 0,005 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 65,73 65,39 43 0,413 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 60,53 59,56 49 0,175 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 50 49,6 41,5 0,477 

Подружня роль (конфлікт) (Ч) 52,2 51,28 47 0,24 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 47,7 40,1 66 0,001 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 53,92 47,89 63 0,005 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 49,58 42,06 65 0,002 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ч) 46,7 43,1 59 0,023 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 56,69 56,32 42 0,465 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 63,55 60,71 57 0,032 

Батьківська роль (конфлікт) (Ч) 47,49 46,89 45 0,32 

Примітки: * р<0,001; ** p<0,05. 

ЕГ – експериментальна група. 

 

 Отже, відбулося зниження рівня конфліктності у сфері пізнання в жінок та 

чоловіків (T=56; p<0,042), покращився показник спілкування в жінок (T=62; 

p<0,007) та чоловіків (T=63; p<0,005), підвищився рівень задоволеності у сфері 

дозвілля в жінок (T=66; p<0,001) та чоловіків (T=63; p<0,005), знизився рівень 

конфліктності у сфері емоційного комфорту в жінок (T=65; p<0,002) та чоловіків 

(T=59; p<0,023), зазнала змін сфера поінформованості в чоловіків (T=57; p<0,032). 

Конфліктність у сферах господарчих та подружніх ролей суттєво не змінилася. 

Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок про наявність 

позитивного впливу програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації» на якість і 

кількість спілкування між подружжям, на задоволеність спільно проведеним 

дозвіллям, на рівень емоційного комфорту, міру задоволеності подружнім життям, 

збільшення рівня згуртованості сім’ї. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено узагальнені результати теоретико-

емпіричного доcлідження соціально-психологічних чинників подружньої 

дезадаптації в молодій сім’ї, що дало змогу дійти наступних висновків. 

1. Проаналізовано та узагальнено напрямки досліджень подружньої 

дезадаптації, в рамках яких подружня дезадаптація розглядається як порушення 
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процесів адаптації; як найнижчий рівень адаптації; як незадоволення будь-якою зі 

шлюбних сфер (фізичною, матеріальною, сексуальною, психологічною) чи їх 

сукупністю; як високий рівень конфліктності. Подружня дезадаптація розуміється 

нами як порушення процесів адаптації, незадоволення будь-якою зі шлюбних сфер 

(морально-психологічною, матеріально-побутовою, інтимно-особистісною). 

 2. Виявлено три сфери подружнього життя (морально-психологічна, 

матеріально-побутова, інтимно-особистісна), в яких може виявлятися дезадаптація. 

У морально-психологічній сфері чинниками подружньої дезадаптації є відсутність у 

пари щасливих спільних моментів, спільного дозвілля, висока конфліктність у 

сферах пізнання та поінформованості в справах один одного, незадовільний 

розподіл ролей, зниження рівня спілкування після конфліктів, низький рівень 

задоволеності шлюбом. У матеріально-побутовій – незадовільний та високий рівні 

матеріального добробуту, низький рівень побутового добробуту, відмінності в рівні 

освіти, народження дітей. В інтимно-особистісній – низький рівень задоволеності 

інтимним життям, високий рівень агресивності, особистісні риси (домінування, 

відстороненість, нездатність до співробітництва, невміння контролювати себе, 

бездіяльність, безвідповідальність, допитливість). 

3. Визначено рівні подружньої дезадаптації: глибокий, помірний та 

адаптаційний. Глибокий рівень дезадаптації характеризується незадоволеністю та 

конфліктністю в трьох сферах подружнього життя. Його характеризують негативні 

соціально-психологічні ознаки, які виявляються в низьких оцінках задоволеності 

шлюбом, відкритості в сексуальних стосунках, згуртованості, відкритості у виявах 

почуттів, відповідності шлюбу ідеалу, відсутності традицій та бажання жити в 

шлюбі до кінця життя, низькому рівні врівноваженості. Для помірного рівня 

дезадаптації характерні незадоволеність та конфліктність у двох сферах 

подружнього життя. Ознаками помірного рівня дезадаптації є низький рівень 

поінформованості в справах партнера, проблеми у сфері спілкування, високий 

рівень незадоволеності мужністю та жіночністю один одного. Адаптаційний рівень 

виявляється в cім’ях із низьким рівнем конфліктності та незадоволеності. 

Головними ознаками є пристосування до можливостей та бажань один одного, 

високі рівні задоволеності шлюбом, згуртованості, відкритості у вияві почуттів, 

агресії та у сексуальній сфері, організованості сім’ї, відповідності шлюбу ідеалу, 

бажання жити в шлюбі до кінця життя.  

4. Виявлено відмінності в прояві чинників подружньої дезадаптації в молодих 

та зрілих сім’ях. Зрілі сім’ї більше схильні до високого рівня конфліктності у сферах 

батьківських та подружніх ролей, дозвілля. Молоді сім’ї виявляють нижчий рівень 

згуртованості та адаптованості. 

   Щодо регіонів проживання подружжя, то сім’ї зі сходу України мають 

нижчий рівень задоволеності шлюбом та найвищий рівень конфліктності у сфері 

підтримки. У центральному регіоні найвищий рівень задоволеності шлюбом, 

високий рівень конфліктності у сфері господарства та найнижчий рівень бажаної 

адаптованості, нижча оцінка контролю в сім’ї в чоловіків. У західному регіоні 

України найнижчий рівень конфліктності в господарській сфері та найнижчий прояв 

такої риси характеру, як контроль поведінки в жінок, найвищий ідеал адаптованості 

та найбільш строгими є критерії оцінки партнера в сексуальній сфері.  
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  Жінки порівняно з чоловіками мають більш проблемними такі сфери: 

головування, матеріальних потреб, дозвілля, поінформованості, емоційного 

комфорту. У цих сферах очікування жінок від чоловіків вищі, ніж реальне виконання 

ними подружньої ролі.  

5. Розроблено та апробовано програму зниження рівня подружньої 

дезадаптації, яка спрямована на формування навичок конструктивної взаємодії зі 

шлюбним партнером. Програма допомагає подружжю проаналізувати чинники 

виникнення подружньої дезадаптації з урахуванням виявлених закономірностей, 

навчитися слухати та розуміти повідомлення партнера, глибше пізнати та відкритися 

один одному. Результати впровадження програми свідчать про її ефективність та 

відповідність поставленим завданням. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Розпізнавання подружньої дезадаптації та її корегування ускладнені через 

недостатнє дослідження цієї проблеми, відсутність систематичності, а також через 

відсутність достатньої кількості методик для її діагностики. Тому подальшої 

розробки потребують методи діагностики явища «подружня дезадаптація». 
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АНОТАЦІЯ 

Ганкевич О. В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації 

в молодій сім’ї. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 

2015. 

 Дисертація присвячена вивченню соціально-психологічних чинників 

дезадаптації в молодій сім’ї, її емпіричній перевірці в молодій та зрілій сім’ї, у 

сім’ях із різних регіонів України. 

  Конкретизовано зміст поняття «подружня дезадаптація». Встановлено три 

сфери подружнього життя (морально-психологічна, матеріально-побутова, інтимно-

особистісна), в яких може виявлятися дезадаптація. У морально-психологічній сфері 

чинниками подружньої дезадаптації є відсутність у пари щасливих спільних 

моментів; відсутність спільного дозвілля; висока конфліктність у сферах пізнання та 
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поінформованості в справах один одного; незадовільний розподіл ролей; зниження 

рівня спілкування після конфліктів; низький рівень задоволеності шлюбом. У 

матеріально-побутовій – незадовільний та високий  рівні матеріального добробуту, 

низький рівень побутового добробуту, відмінності в рівні освіти, народження дітей. 

В інтимно-особистісній – низький рівень задоволеності інтимним життям, високий 

рівень агресивності, особистісні риси (домінування, відстороненість, нездатність до 

співробітництва, невміння контролювати себе, бездіяльність, безвідповідальність, 

допитливість).  

 Встановлено, що на дезадаптацію страждають як молоді пари, так і пари, які 

прожили більше п’яти років. Але спостерігаються певні особливості перебігу 

подружньої дезадаптації: зрілі сім’ї більше схильні до високого рівня конфліктності 

у сферах батьківських та подружніх ролей, дозвілля; молоді сім’ї виявляють нижчий 

рівень згуртованості та адаптованості. 

Розроблено та апробовано програму, спрямовану на зниження рівня 

подружньої дезадаптації в молодій сім’ї, в якій враховано визначені чинники її 

виникнення. 

Ключові слова: сім’я, подружня дезадаптація, чинники дезадаптації, молода 

сім’я, зріла сім’я, задоволеність подружнім життям, рівень самоактуалізації. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ганкевич А. В. Социально-психологические факторы супружеской 

дезадаптации в молодой семье. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной 

работы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению социально-психологических факторов 

дезадаптации в молодой семье и их эмпирической проверке в молодой и зрелой 

семьях, семьях из разных регионов Украины. 

Конкретизировано содержание понятия «супружеская дезадаптация». 

Выделено три сферы семейной жизни (морально-психологическая, материально-

бытовая, интимно-личностная), в которых может проявляться дезадаптация. В 

морально-психологической сфере факторами супружеской дезадаптации являются: 

отсутствие у пары счастливых совместных моментов жизни, отсутствие совместного 

досуга, высокая конфликтность в сферах познания и осведомленности в делах друг 

друга, неудовлетворительное распределение ролей, снижение уровня общения после 

конфликтов, низкий уровень удовлетворенности браком. В материально-бытовой: 

неудовлетворительный уровень материального и бытового благополучия, различия 

в уровне образования, рождение детей. В интимно-личностной: низкий уровень 

удовлетворенности интимной жизнью, высокий уровень агрессивности, личностные 

черты (доминирование, отстраненность, неспособность к сотрудничеству, неумение 

контролировать себя, бездействие, безответственность, любопытство). 

Установлено, что на дезадаптацию страдают как молодые пары, так и пары, 

которые прожили более пяти лет. Но наблюдаются определенные особенности 

динамики супружеской дезадаптации: зрелые семьи больше склонны к высокому 
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уровню конфликтности в сферах родительских и супружеских ролей, досуга; 

молодые семьи проявляют низкий уровень сплоченности и адаптированности. 

Семьи с восточной части Украины имеют несколько большую 

неудовлетворенность браком. У женщин наблюдается наибольший конфликт в 

сфере поддержки и самая низкая удовлетворенность браком. В центральной части 

Украины самая высокая вероятность конфликтного восприятия мужем своей жены в 

сфере хозяйства, низкий уровень адаптированности семьи и удовлетворенности 

браком у женщин. В западной части Украины самая низкая вероятность 

конфликтного восприятия мужем своей жены в сфере хозяйства. 

При сравнении факторов дезадаптации у мужчин и женщин выявлено, что для 

женщин более проблемными сферами являются: главенства, материальных 

потребностей, досуга, осведомленности, эмоционального комфорта.  

Разработана и апробирована программа, направленная на снижение уровня 

супружеской дезадаптации в молодой семье, в которой учтены определенные 

факторы ее возникновения. Программа «Снижения уровня супружеской 

дезадаптации молодых супругов» состоит из шести этапов: 1) информационная 

часть и упражнения, целью которых – знакомство участников между собой, 

повышение уровня доверия и создания позитивной атмосферы в группе, анализ 

осложнений, с которыми столкнулись супруги; 2) налаживания конструктивного 

общения, повышения уровня эмпатийного и активного слушания; 3) развитие 

безоценочного высказывания и умения слушать; 4) повышение семейной 

сплоченности, анализ семейных ценностей и целей супружеской 

жизни; 5) выработка способов преодоления конфликтных ситуаций; 6) повышение 

уровня открытости, анализ потребностей и желаний партнера. 

В семьях, которые посещали тренинговые занятия, отмечены изменения в 

отношениях: повышение желание жить в семье, снижение конфликтности. К 

положительным результатам программы относится оптимистическое 

прогнозирование семейной жизни, расширение репертуара поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: семья, супружеская дезадаптация, факторы дезадаптации, 

молодая семья, зрелая семья, удовлетворенность супружеской жизнью, уровень 

самоактуализации. 

 

ANNOTATION 

Hankevich O. V. Social and psychological characteristics of marital 

maladjustment in a young family. – The manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Psychological Sciences in specialty 

19.00.05 – Social psychology; Psychology of social work. –Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The current work is devoted to the study of the psychosocial maladjustment factors 

among young families and empirical verification maladjustment factors in young and 

mature families, couples from different regions of Ukraine. 

Therefore has been concretized the concept of "marital exclusion". Also revealed 

three areas of marriage which can manifest exclusion: moral, psychological, material and 

household intimate personal. The psychological factors desadaptation are In the field of 
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moral are: lack of happy couple shared moments; lack of joint leisure, high conflict areas 

in knowledge and awareness in the affairs of each other's, roles unsatisfactory (especially 

when female member is head of the household), reducing communication after conflicts, 

low levels of the marriage satisfaction. As for the social field – absence of satisfaction 

regarding the level of material and household welfare, differences in educational level, 

how they look on having children question etc. Therefore in the intimate and personal - 

low level of satisfaction with intimate life, high levels of aggression, personality traits 

(dominance, detachment, inability to cooperate, inability to control thenselfs, inaction, 

irresponsibility, overvalued curiosity). 

There are also where established the exclusion affects young couples and couples 

who have lived over than five years. But there are certain peculiarities of marital 

maladjustment, mature families are more prone to high levels of conflict in the areas of for 

instance: marital and parental roles leisure; young families exhibit lower levels of 

cohesion and adaptability etc. 

We developed and tested program aimed at reducing adaptation break down of a 

young family in general, which takes into account certain factors of its occurrence also. 

Key words: family, marital exclusion, features, factors, signs of maladjustment, 

young family, mature family, marriage satisfaction, the level of self-actualization. 
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