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ВСТУП 

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 
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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. 

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, 
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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;  
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- 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, 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 
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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 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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В УМОВАХ 

МОЛОДОЇ СІМ’Ї 

 

1.1. Підходи до психологічного дослідження молодих сімей 

 

Сім’я – невелика соціальна група людей, основою якої є подружні узи, 

кровна спорідненість. Сім’я виконує такі функції: моральна та матеріальна 

взаємодопомога, побудова спільного побуту, народження дітей, виховання [35, 

c. 4].  

Кожна сім’я характеризується такими властивостями: статева 

гетерогенність; вікові особливості партнерів; наявність ціннісних орієнтацій; 

чітке розмежування стосунків (уявлення про оптимальний вік створення сім’ї, 

стосунки між батьками та подружжям, розподіл обов’язків між подружжям, 

санкції та заохочення, які можна застосовувати в сім’ї); чітко окреслені межі 

сім’ї; чітко визначена поліфункціональність; вплив досвіду сімейного життя 

пари; умови проходження певних стадій сімейного життя (етапи залицяння, 

одруження, народження дітей); чітка окресленість емоційності стосунків [35].  

Протягом усього існування сім’ї пара проходить закономірні, послідовні 

зміни, які сумарно в літературі прийнято називати життєвим циклом сім’ї. При 

проходженні кожного етапу життєвого циклу пара зіштовхується з певними 

проблемами, завданнями, які характеризує певна динаміка змін. Дослідженням 

життєвого циклу сім’ї займалися Е. К. Васильєва, І. В. Гребенніков, Е. Дюваль, 

Е. Картер, C. В. Ковальов, Д. Лєві, М. Макголдрік, Г. А. Навайтіс, 

В. О. Сисенко, О. В. Черніков. В основу своїх періодизацій різні автори 

закладають різні критерії. 

Так, Д. Лєві вважає, що протягом життєвого шляху сім’я проходить 

декілька етапів розвитку, до яких відносяться створення сім’ї, народження 

нових її членів, вихід із сім’ї [20, с. 81].  

Е. М. Дюваль запропонував періодизацію, яка враховує кількість дітей, їх 



 10 

вік. Вчений виділяє вісім стадій життєвого циклу сім’ї. На першій стадії 

подружня пара вступає до шлюбу; закінчується життєвий цикл сім’ї смертю 

подружнього партнера чи розірванням шлюбу [98, с. 25]. Схожу періодизацію 

пропонує Е. К. Васильєва. Дослідниця також пов’язує етапи життєвого циклу з 

появою дітей в сім’ї та їх вихованням. Автор виокремила п’ять стадій: 

зародження сім’ї (сім’я, яка проживає без дітей); народження дітей та їх 

виховання; припинення виховних функцій; проживання дітей з батьками; діти 

створюють власні сім’ї [41].  

Наступні стадії сімейного циклу представлено в класифікації Е. Картера та 

М. Макголдріка. Вченими було запропоновано шість етапів, які проходить 

сім’я: пара, яка ще не створила сім’ю; молоде подружжя; поява маленьких 

дітей; сім’я з підлітками; дорослі діти покидають сім’ю; пізня стадія розвитку 

[145, с.63; 221].  

П’ять етапів життєвого циклу сім’ї виділяє Г. А. Навайтіс:  

1) спілкування пари до укладення шлюбу (відбувається часткове 

відсторонення від батьківської сім’ї в матеріальному та 

психологічному плані); 

2) медовий місяць (дистанціювання від батьківських сімей, 

налагодження інтимності та первинних сімейних ролей);  

3) молода сім’я (постановка питання про продовження роду, народження 

дитини та відвідування нею дошкільного закладу);  

4) зріла сім’я (зміна батьківських ролей, виконання всіх сімейних ролей 

та функцій);  

5) сім’я похилого віку (перегляд сімейних функцій, відновлення 

подружніх відносин) [20, с. 81-82].  

С. В. Ковальов бере за основу життєвого циклу динаміку сім’ї і 

виокремлює такі стадії: молоді, середні, зрілі сім’ї. До молодих сімей вчений 

відносить сім’ї, які прожили в шлюбі не більше дев’яти років. Завданням таких 

сімей є облаштування спільного побуту, тут головним є ставлення одне до 

одного. Основу середніх сімей становлять сім’ї, які перебувають у шлюбі від 
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десяти до дев’ятнадцяти років. Ознакою цих сімей є налагодження стабільних 

сімейних стосунків, усталений розподіл ролей, виховання та піклування про 

дітей. Зрілі сім’ї – це сім'ї, які прожили разом понад двадцять років. В описаних сім'ях 

увагу звертають на цінність подружніх стосунків, взаємовідносини між 

партнером, оскільки діти стають самостійними і незалежними [106].  

В. О. Сисенко пропонує класифікацію сімей за тривалістю сімейного 

життя, але автор використовує термін «шлюб»:  

1) зовсім молоді шлюби (сім’ї, які від початку становлення 

шлюбних відносин прожили спільно разом до чотирьох років);  

2) молоді шлюби – (сім’ї, які проживають разом як подружжя від 

п’яти до дев’яти років);  

3) середні шлюби (вік середніх шлюбів коливається від десяти до 

двадцяти років);  

4) літні шлюби – (подружні пари, які проживають разом понад 

двадцяти років) [20; 181, с. 33;].  

Щоб розглянути більш детально межі молодої сім’ї, доцільно звернутися 

до закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні», в якому вік кожного з партнерів в молодій сім'ї не перевищує 

тридцяти п’яти років [48].  

І. В. Гребенніков розглядає молоду сім’ю як сім’ю, яка проживає разом не 

більше п’яти років, вступила до шлюбу вперше та може бути з дітьми чи без 

дітей [110].  

Зовсім молоді (вік яких складає до чотирьох років подружнього життя) та 

похилі шлюби виділяє О. О. Добриніна. Вік похилих шлюбів складає понад 

двадцять років спільного життя [19, с.101].  

З огляду на вищесказане, можна підсумувати, що коли за основу беруть вік 

подружжя, то виокремлюють молоде подружжя, подружжя середнього віку, 

подружжя зрілого та похилого віку. Різниця між молодою сім'єю та зрілою 

полягає в тому, що основний аспект відносин знаходиться в тривалості 

подружніх стосунків. Нами було виділено два види сімей: молода та зріла. З 
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огляду на погляди І. В. Гребеннікова та В. О. Сисенко, 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. До зрілих сімей ми віднесли сім’ї, які прожили 

разом більше п’яти років. Протягом усього життєвого циклу пара вирішує 

завдання та проблеми, конструктивне розв’язання яких допомагає їй успішно 

пройти період адаптації (рис. 1.1). 

 

Молоде подружжя                                                                   Зріле подружжя 

 

 

 

 

 

 

                     вирішення проблем                                вирішення проблем         
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Рис.1.1 Життєвий цикл подружжя 

 

Отже, вік молодого подружжя складає до п’яти років спільного життя, а 

подружні пари, які перебувають у шлюбі більше п’яти років, ми віднесли до 

зрілого подружжя. При цьому верхня межа віку обох партнерів не перевищує 

тридцять п’ять років. Молоді та зрілі подружні пари протягом спільного життя 
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зіштовхуються з різними завданнями та проблемами, конструктивне подолання 

яких приводить до стабільного подружнього життя та адаптації. Неможливість 

конструктивно впоратися з проблемами приводить до виникнення дезадаптації. 

Взаємодію в сім’ї можна уявити у вигляді певного континууму між 

максимальною адаптивністю з одного боку та максимальною 

дезадаптивністю – з іншого.  

Розглянемо типові проблеми, з якими зіштовхуються сім’ї протягом 

подружнього життя. Ю. Є. Альошина наводить такий перелік проблем між 

подружжям, які часто зустрічаються в молодих сім’ях, останні дві мають 

особливу специфіку в молодій сім’ї: 

 конфлікти з приводу незадовільного розподілу ролей;  

 конфлікти через неспівпадіння поглядів (на ведення побуту, 

виховання, міжособистісні взаємини);  

 проблеми в сексуальній сфері; 

 непорозуміння з батьками;  

 проблеми розподілу владних повноважень;  

 проблеми спілкування, відсутності близькості та довіри;  

 фізична чи психічна хвороба члена подружжя [12].  

  С. Кратохвіл розділяє проблеми подружжя на внутрішні та зовнішні. До 

внутрішніх увійшли: незадовільний розподіл сімейного бюджету та обов’язків; 

незадоволеність спільним дозвіллям; різні погляди та правила виховання дітей; 

незадоволеність статевим життям. Зовнішніми факторами, які можуть стати 

причиною незадоволеності, є: вплив батьків та близьких родичів, друзі та 

знайомі, позашлюбні зв’язки [117].  

До проблем подружжя, на думку М. Стукалової, відносяться: відсутність 

спільних інтересів; відсутність власного простору для активності; небажана 

поведінка партнера (різні види залежностей); авторитарний характер відносин; 

матеріальні проблеми; сексуальна незадоволеність; активне втручання батьків 

та родичів [173]. Психологічні проблеми перших років молодого подружжя 

досліджено також у роботах І. Ф. Дєментьєвої. Вчена наголошує на важливості 
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формування структури сім’ї, забезпечення її єдності; розподілі ролей; 

формуванні спільних цінностей [68]. Наступні причини подружніх конфліктів 

пропонує виділити С. І. Голод: проблеми побутового характеру (проблеми 

побуту, фінансові проблеми), складні відносини з близькими родичами, 

виховання дітей, комунікативні складнощі, ревнощі, незадоволеність 

сексуальними стосунками, алкогольна залежність, різність інтересів [106, 

с. 113]. 

Причиною виникнення конфліктних ситуацій, на думку К. Левіна, є висока 

ступінь особистісного напруження в одного з подружжя. Серед причин 

напруження він виокремлює такі: 

1) Ступінь задоволення потреб особистості. При незадоволенні потреб 

суб’єкт постійно знаходиться в стані напруження, що може стати 

причиною виникнення конфліктних ситуацій. Особливо це трапляється, 

коли не задовольняються базові потреби. 

2) Розмір вільного простору особистості. Чим менше простору, чим 

більше партнери втручаються до приватного життя одне одного, тим 

більшим є рівень напруження. 

3) Зовнішні перешкоди (рівень свободи при подоланні перешкод). Якщо 

суб’єкт почуває себе вільним, він може подолати неприємні ситуації, а 

якщо ступіть свободи низький, то виникає напруження внаслідок 

неможливості впоратися з труднощами [126]. 

Про взаємозв'язок між конфліктом та задоволенням потреб також говорить 

В. О. Сисенко. Дослідник запропонував типологію, в основу якої покладено 

його вчення про незадоволені потреби. До них автор відносить: незадоволені 

потреби в прийнятті власного «я»; незадоволені сексуальні потреби; 

незадоволені потреби в теплих та позитивних емоціях; надмірні або 

перебільшені потреби, які призводять до даремних витрат сімейного бюджету 

(азартні ігри, вживання алкоголю тощо); незадоволені потреби в матеріальному 

забезпеченні та розподілу внесків обох партнерів; незадоволені потреби 

подружжя в забезпеченні продуктами харчування, одязі, в перебудові оселі; 
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незадоволені потреби в допомозі по господарству, взаємній підтримці, 

проведенні спільного дозвілля та реалізації хобі [181, с. 12]. 

А. П. Егидес причиною сімейних конфліктів називає боротьбу за владу 

[78]; Л. Я. Гозман [58] та В. Сатір [166] причиною подружніх конфліктів бачать 

бажання змінити свого партнера; О. О. Карабанова називає причиною 

конфліктів порушення комунікації [98]. На думку О. Е. Зуськової та 

В. П. Левкович, причинами непорозумінь в молодих сім’ях є високий рівень 

очікувань, які після одруження не співпадають з дійсністю [127]. 

Як правило, конфлікти породжуються комплексом причин. Інколи 

причини конфлікту не знаходяться на поверхні, а можуть бути завуальованими. 

Наприклад, через відсутність культури обговорювати проблеми в сексуальному 

житті подружжя починає сваритися на побутовому рівні. При цьому істинна 

причина незадоволення партнерами може не усвідомлюватися.  

Проведений нами аналіз психологічної літератури дав можливість 

виокремити такі групи проблем: 1) соціально-психологічні проблеми 

(неможливість налагодження конструктивного спілкування; проблема 

психологічної сумісності; незадовільний розподіл ролей; розбіжності в 

морально-ціннісній сфері; проблеми у статевому житті; проблеми проведення 

спільного дозвілля); 2) матеріально-побутові проблеми (будівництво власного 

побуту; фінансові проблеми; житлові проблеми). Вирішити наведені вище 

проблеми виходить не у кожного – це ускладнює взаємодію між подружжям, 

пара зіштовхується з відсутністю розуміння, виникають конфлікти, які 

переростають у подружні сварки та, навіть, розлучення. Гострота зазначених 

проблем вимагає їх детальнішого аналізу. 

1. Соціально-психологічні проблеми. Як першу проблему, що може стати 

причиною подружньої дезадаптації, розглянемо комунікативну компетенцію 

подружжя. Дезадаптація розвивається завдяки внутрішньоособистісному та 

міжособистісному конфлікту. На думку І. А. Сємьонкіної [168], загальний 

механізм розвитку комунікаційної форми дезадаптації – порушення відносин 

подружжя, причиною чого виступає дискомфорт. Дослідниця вивела таку 
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закономірність: чим молодша подружня пара та чим менший досвід спільного 

життя, тим частіше у них зустрічається комунікативна дезадаптація. 

На думку О. О. Карабанової [98, с. 93], у процесі комунікації беруть участь 

низка образів, які несуть у собі орієнтуючу та регулюючу функції. Дослідниця 

називає такі образи: образ «інший моїми очима», образ «Я», образ «Я очима 

іншого», образ «наші відносини», образ «наші відносини для іншого», образ 

«наші відносини для мене очима іншого». Висока насиченість комунікації 

образами стає причиною перевантаження комунікаційного каналу, що може 

призвести до порушення комунікації.  

Психологи пропонують такі види порушень міжособистісної комунікації 

сім'ї: суперечливість вербальної та невербальної комунікації (при розмові 

партнер повідомляє одне, але при цьому його міміка чи поза можуть виражати 

протилежні почуття); виникнення комунікативних бар'єрів (через індивідуальні, 

фізіологічні, особистісні розбіжності; непорозуміння на тлі релігійних, 

соціальних, політичних, професійних відмінностей); маніпулювання партнером 

у процесі комунікації, зловживання комунікацією (полягає в цілеспрямованому 

впливі на співрозмовника для досягнення власних цілей (Е. Берн [30])), 

порушення і спотворення передачі почуттів (співрозмовник, який хоче 

задовольнити певну потребу, не може адекватно її передати (В. Сатір [165])); 

«відхилена» комунікація (односторонній процес, при якому один член 

подружжя ізолюється від іншого, тобто займає позицію мовчазної відмови від 

спілкування (Г. Ейдеміллер і В. В. Юстіцкіс [213])); парадоксальна комунікація 

(передача одночасно двох повідомлень, що суперечать одне одному, при чому 

обидва повідомлення мають сприйматися партнером як істинні; до цього 

додається ще і заборона помічати або коментувати таке протиріччя); 

«замаскована» комунікація – містифікація (спрямована на маскування якихось 

проблем або почуттів у родині, що постійно супроводжується суперечливими 

думками (Р. Леінг [213, с. 166])); боротьба за комунікаційний канал (один із 

співрозмовників намагається проявляти домінуючу позицію по відношенню до 

партнера, яка виражається у формі «останнього слова» в усіх справах 
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(П. Вацлавік, Д. Бівін [213, с. 165])); «подвійний зв'язок» (співрозмовник 

відправляє два різних за змістом повідомлення, які часто взаємовиключають 

одне одного, але обидва повідомлення сприймаються партнером як достовірні).  

В. Сатір [166] називає чотири патерни хибної комунікації, перший з яких 

полягає у спробі перенесення уваги з предмету обговорення на щось інше, що 

перериває природність комунікації. Другий патерн – аналітичний, до якого 

відноситься відсутність емоцій та відсутність спонтанності при спілкуванні. 

Слід зазначити, що комунікації при цьому передують логічні умовиводи та 

інтерпретації. Той, хто говорить або реагує таким чином, уникає як своїх 

відчуттів і переживань, так і почуттів свого партнера. Третім способом є 

заспокоєння. Головною ознакою цього патерну є відсутність суперечок, що 

може спровокувати непорозуміння. Четвертий – пошук винного, засуджування. 

Партнер, коли його засуджують при ініціації спілкування, дуже скоро починає 

уникати спілкування, при цьому звинувачуючи в усьому себе. П’ятий – 

відвертість. Партнери, які здатні бути відвертими, чесними і безпосередніми, 

можуть бути дуже щасливі в шлюбі. Коли партнери щирі один до одного, то їх 

метакомунікація виражає ті ж відчуття, що і їх слова, тобто вербальні та 

невербальні повідомлення співпадають. 

Т. Гордон вважав, що причинами труднощів можуть бути вислови, які є 

неефективними при спілкуванні. До таких висловів вчений відносить 

постановку діагнозів; накази та надання інструкцій, прогнозів, застережень; 

читання нотацій та моралізаторство; пряма негативна оцінка та навішування 

ярликів; інтерпретація поведінки; підозри, допитливі розпитування; спроба 

уникнути проблеми; також сюди увійшли логічна аргументація, втіха, 

заспокоєння та похвала [61]. 

Аналіз поглядів учених у контексті проблеми порушення комунікації 

дозволяє підсумувати, що комунікація є невід’ємною частиною життя 

подружжя. Часто міра задоволення потреб одного партнера безпосередньо 

залежить від іншого. І чим більше ці потреби будуть задовольнятися, тим 

вищий буде показник задоволеності спільним життям. Формування 
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внутрішньосімейної комунікації – це запорука урегулювання подружніх 

відносин, адже для підвищення міри задоволеності шлюбом треба весь час 

працювати та вдосконалювати навички комунікації. Оскільки труднощі в сім’ї 

виникають протягом життя, накопичуються, закріплюються та стають стійкими 

та руйнівними, то непорозуміння в сімейному житті приводить до замкнутості 

та відчуження. Тому дуже важливо навчитися відверто висловлювати свої 

образи та формулювати партнеру свої очікування від нього. 

Другою проблемою, що може стати причиною подружньої дезадаптації, 

виступає психологічна та соціальна сумісність подружжя. Пару можна назвати 

сумісною, коли подружжю комфортно, вони близькі, розуміють одне одного; їх 

погляди на життя взагалі та на конкретні питання є подібними; вони або 

взаємодоповнюють одне одного, або ж їхні звички не є антагоністичними. 

Життя шлюбу залежить від сумісності партнерів, яка виявляється на багатьох 

рівнях: духовному, емоційному, моральному, сексуальному. Чим більше сфер 

співпадіння, у яких сім’я відчуває себе комфортно, тим вищий рівень 

сумісності; чим менше – тим тьмяніше та одноманітніше життя подружжя. 

Отже, адекватність взаєморозуміння, ідентифікація як співпадіння власної 

оцінки з оцінкою партнера є показниками взаєморозуміння в подружній парі.  

Подружню сумісність досліджували різні вчені (А.Н. Волкова, С. Гільд, 

А. Кемпінський, Д. Майєрс, М. М. Обозов, А. Н. Обозова, Ю. Орлов, 

В. А. Семиченко, С. Хрустальов. 

М. М. Обозов наголошує, що сумісність – це взаємодія, характеристикою 

якої є суб’єктивний рівень задоволеності партнером та відчуття себе як цілісної 

особистості з партнером. Він пише, що розбіжності між подружжям за такою 

якістю, як домінантність, а також подібність за якостями довірливості, 

комунікабельності, самостійності – залог подружньої сумісності. М. М. Обозов 

визначив рівні сумісності подружньої пари: психофізіологічний, 

психологічний, родинно-рольовий, духовний [147, с. 103]. А. Н. Волкова 

вважає, що сумісність є набором певних характеристик групи, які допомагають 

виконувати спільну роботу найефективніше. Дослідниця зазначає, що 
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сумісність пари складається з двох аспектів. До першого увійшла особистісна 

сумісність, до другого – сумісність щодо реалізації власних функцій, до котрої 

відноситься узгодженість розподілу ролей, функцій та сімейного устрою. У 

своїх роботах автор зазначає, що у сумісного подружжя подібними є 

характеристики, які опосередковані умовами розвитку та вихованням, а 

контрастними є спадкові характеристики [53].  

Оригінальні підходи до трактування сумісності пропонують Ю. Орлов, 

С. Гільд і С. Хрустальов [149]. У першому підході критеріями сумісності 

виступають два набори властивостей – комплементарні та спільні. Наприклад, 

бажання одного партнера займати домінуючу позицію сполучається з бажанням 

іншого підкорюватися, а наявність таких рис характеру, як спокій та 

розсудливість, у обох членів подружжя сприяє їхньому взаєморозумінню. 

Аналогічну позицію відстоює Р. Вінч [106, с. 156], який вважає, що особистісні 

особливості кожного члена подружжя мають доповнювати іншого. У другому 

підході сумісність описується як прагнення пари до встановлення гармонійних 

стосунків (що прогнозує успішність шлюбних відносин) та здійснення певних 

вчинків (що гарантує успішність шлюбних відносин).  

Інший погляд на трактування подружньої сумісності представлений у 

роботах Д. Майєрса [133, с. 243], який вважає, що вибір партнера здійснюється 

за критерієм подібності його потреб своїм власним, та за критерієм подібності 

особистісних особливостей. Тому він зазначає, що гіпотеза про бажання знайти 

партнера, який буде доповнювати власні особистісні особливості та 

задовольняти некомпенсовані потреби, є суперечливою. Проте існує і інша 

точка зору, яку запропонував А. Кемпінський. Вчений навпаки вважає, що 

причинами конфліктів та емоційного відсторонення від партнера є схожість 

особистісних особливостей подружжя [53]. Взаємозв’язок особливостей 

темпераменту та подружньої сумісності вивчали Т. В. Андреєва та 

А. В. Толстова. Вчені визначили, що у пар, темпераменти яких протилежні, 

стабільність шлюбу та задоволеність подружнім життям зростає [19].  

С. Кратохвіл, Г. А. Навайтіс, А. Н. Обозова, М. М. Обозов у своїх роботах 
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акцентують увагу на впливі морально-ціннісних орієнтацій на рівень сумісності 

подружжя [117, 141, 146]. Так, М. М. Обозов як критерій сумісності виділяє 

міру задоволеності подружнім життям. Для сумісності, як задоволеності 

відносинами, головним елементом виступає симпатія [147, с. 37].  

А. Н. Обозова виокремила чотири аспекти сумісності подружжя [146]. До 

першого аспекту входить сумісність у духовній сфері, яка складається з 

узгодженості ціннісних орієнтацій, потреб, установок, думок та суджень. 

Другий аспект – сумісність на персональному рівні. Основу цього рівня 

складають емоційно-вольова сфера, темперамент, характер. Третій аспект 

складається з сімейно-побутової сумісності до якої входить узгодженість 

рольових очікувань, уявлень про сімейні функції. Четвертий аспект – 

фізіологічна сумісність. Головними ознаками цього аспекту є задоволеність від 

близькості, тілесного контакту, втіх [163]. 

Психологічна сумісність подружньої пари не є сталою даністю, а 

набувається та переживає певну динаміку. Як зазначила А. Н. Волкова [53], 

існують певні закономірності психологічної динаміки в стабільному шлюбі: 

так, у перші п’ять років між партнерами спостерігається спрямованість до 

взаємного зближення. 

Отже, на формування подружньої сумісності впливає час, що проведений 

разом. Зі зростанням часу, що проведений подружжям разом, змінюються 

звички та цінності, відбувається процес взаємопристосування одне до одного, 

зростає рівень сумісності. Тому, певну дисгармонію, що може мати місце на 

початку сімейного життя, не обов'язково вважати відхиленням. Подружжя 

повинно знати, що гармонійні відносини досягаються шляхом плідної 

психологічної праці, роботою як над самим собою, так і над партнером. 

Причинами психологічної несумісності може бути небажання подружжя 

змінювати свій спосіб життя, небажання зрозуміти свого партнера та 

об’єктивно оцінити власну поведінку. Атмосфера в сім’ях, які не можуть 

досягти сумісності, є напруженою – їм важко спілкуватися одне з одним, важко 

відкритися та поділитися власними страхами. 



 21 

Із вищесказаного видно, що подружня сумісність складається зі 

співпадіння темпераментів, характерів, поглядів та задоволеності в інтимній 

сфері. Деякі відмінності є можливими, вони можуть, навіть, згуртувати сім’ю. 

У реальному житті повна сумісність зустрічається рідко, частіше вона 

зустрічається в деяких сферах, але цього може вистачити для гармонійних 

відносин. Звичайно, чим в більшій кількості сфер подружжя сумісне один з 

одним, тим щасливіше буде їх життя. Протягом життя сумісність може 

зростати, завдяки можливості пристосування один до одного.  

Третя проблема, що може стати причиною подружньої дезадаптації,– 

незадоволеність рольовим розподілом молодого подружжя. Життя подружжя 

будується на розподілі ролей. Однією з функції сім’ї, особливо в перші роки 

подружнього життя, є завдання домовитися, хто бере на себе яку 

відповідальність. Але перед розподілом ролей варто звернути увагу на 

можливості та бажання кожного з подружжя, щоб виконання певної ролі не 

викликало напруження. Головною метою першого періоду подружнього життя 

є погодження ролей. Важливою умовою для позитивної адаптації є те, що вся 

сукупність ролей, які виконує людина, повинна забезпечувати задоволення її 

потреб та відповідати можливостям того, хто їх виконує – актора.  

До виникнення подружньої дезадаптації при певних умовах може 

призвести відхилення статево-рольової поведінки. Можливі два напрямки 

порушення статево-рольової поведінки: перший напрямок полягає у 

трансформації поведінки чоловіків у фемінінну, а жінок – у маскулінну; другий 

напрямок – гіперрольовий, який має місце при гіпермаскулінній поведінці у 

чоловіків і гіперфемінінній у жінок. Подружня дезадаптація виникає при 

несприятливому поєднанні порушень в парі [138].  

Так, С. В. Ковальов виокремлює систему сімейних ролей відповідно до 

найважливіших сімейних функцій, вважаючи, що функціонально-рольова 

узгодженість подружжя є основою стабільності і благополуччя сімейного 

союзу. До таких ролей він включає: забезпечення матеріального благополуччя 

сім'ї; забезпечення господарчої діяльності (прибирання в оселі, забезпечення 
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продуктами тощо); забезпечення соціальних зв'язків (традиції, спілкування з 

близькими); забезпечення родинної субкультури (формування культурних 

цінностей, захоплень); забезпечення розважальної діяльності (організація 

дозвілля); забезпечення психотерапевтичної підтримки (допомога членам сім’ї 

при вирішенні ускладнень, проблем); забезпечення сексуальних потреб 

(передбачає прояв активності в інтимній сфері); забезпечення належного 

догляду за немовлям; виховання особистості дитини [106, с. 154–155].  

Т. С. Яценко [106, с. 186] виділяє чотири ролі, які члени пари грають одне 

до одного: друг, заступник, опікун, сексуальний партнер. Саме ці ролі пов'язані 

з задоволенням найбільш значущих потреб шлюбних партнерів: сексуальної, в 

емоційній теплоті, у стосунках, у захисті, в опіці, у сфері виконання побутових 

функцій. Компоновка цих ролей і визначає характер подружніх стосунків. Для 

нормального подружнього життя необхідна присутність усіх цих ролей, але 

пара виокремлює кілька головних. Для гармонійного виконання ролей важливо, 

щоб подружжя могло задовольняти потреби партнера та бути при цьому 

конгруентним.  

І. В. Гребенніков пропонує виділити три типи розподілу ролей: 

централістичний (влада належить одному з подружжя); автономний 

(відбувається розподіл ролей, при якому партнер не втручається в справи 

іншого); демократичний (головні питання пара вирішує сумісно) [63].  

Залежно від розподілу ролей, О. О. Карабанова виокремлює традиційну 

сім’ю, егалітарну, демократичну та двокар’єрну. Основою традиційної сім’ї є 

одноосібне головування одного члена при традиційному розподілі ролей. Сім’я, 

в укладі якої відсутнє чітке розподілення ролей,– егалітарна. При 

демократичному типі розподілення обов’язків є рівноправним. Основою 

двокар’єрної сім’ї виступає демократична сім’я, в якій головною 

спрямованістю є бажання збудувати кар’єру [98].  

Отже, функціонально-рольова поведінка молодого подружжя залежить від 

моделі шлюбного союзу, яку вони прагнуть створити з урахуванням особистих 

установок, своїх уявлень про ролі та функції кожного в родинному союзі. 
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Міцність, стабільність подружніх відносин у подальшому залежатиме від збігу 

їх рольових очікувань і відповідних до них особливостей рольової поведінки 

шлюбного партнера. 

Четвертою проблемою, що може стати причиною подружньої дезадаптації, 

виступає статеве життя молодого подружжя. Велика кількість розлучень 

відбувається через незадоволення у сексуальній сфері, через відсутність вміння 

організувати сексуальне життя, яке буде задовольняти обох членів подружжя. 

Це невміння відбувається через відсутність належного сімейного виховання та 

знань.  

Життя сімейної пари відбувається на кількох рівнях: професійна праця, 

відпочинок, сімейне життя, інтимне чи статеве життя. Перевага певної сфери 

залежить від віку подружньої пари. Інтимне життя подружньої пари тісно 

пов’язане з усіма сторонами їх спільного життя, інколи воно впливає на 

працездатність, на організацію дозвілля та відпочинку, на гармонію в сім’ї та на 

її клімат. Важливість інтимного життя для різних людей різна та залежить від 

різних факторів: спадковості (статевої конституції), стосунків між партнерами, 

індивідуального розвитку, статевого виховання. 

Кожна людина перед початком інтимного життя формує притаманні їй 

норми поведінки, межі дозволеного. Причини сексуальних конфліктів 

подружжя ґрунтуються в низькому рівні сексологічних знань та відсутності 

статевого виховання, що мало би починатися з дитячого віку. У кожній 

сімейній парі міра дозволеного в інтимному житті своя, і те, що може бути 

припустимим чи бажаним в одному подружжі, може виявитися неприроднім 

для інших. На формування міри дозволеного в інтимному житті суттєвий вплив 

здійснює сукупність генетичних, нервових, гормональних та інших 

властивостей подружньої пари, також це залежить від типів особистості та умов 

виховання. У перші роки подружнього життя пара проходить період адаптації, 

завданням якого є досягнення сексуальної відповідності. Задоволення 

інтимною сферою полягає не тільки у фізіологічній сумісності, а і у співпадінні 

моральної-ціннісної сфери. 
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Сексуальна адаптація подружжя міцно пов’язана зі сексуальним здоров’ям 

пари. На думку Д. Р. Макка, Р. Х. Баннермана та Дж. Бартона, до складової 

сексуального здоров’я входить три компоненти [183]:  

а) прагнення людини до задоволення, вміння контролювати сексуальну, 

репродуктивну поведінку згідно зі соціальними та особистісними нормами; 

б) уміння відійти від страху, провини, відчуття сорому, хибних припущень, 

які можуть стати причиною негативної сексуальної взаємодії; 

в) позбавлення чи відсутність органічних розладів, недоліків, хвороб, які 

здатні впливати на сексуальні та репродуктивні функції. 

В. В. Кришталь [120] не згоден з такою трактовкою сутності явища 

сексуального здоров’я, оскільки воно не стосується такого важливого, на думку 

автора, поняття, як рівень адаптації сексуальних партнерів. Вчений дає своє 

тлумачення поняттю сексуального здоров’я. На його думку, сексуальне 

здоров’я – інтегральний комплекс взаємопов’язаних компонентів 

сексуальності – фізіологічного, психологічного, соціально-психологічного, 

сексуально-поведінкового,– що забезпечує можливість оптимальної 

сексуальної адаптації та досягнення сексуальної гармонії згідно з нормами 

соціальної та особистісної моралі. 

Як складову сексуальної адаптації подружжя вчені виділяють сексуальну 

гармонію. В. В. Кришталь визначає сексуальну гармонію подружньої пари як 

взаємну сексуально-поведінкову та сексуально-фізіологічну адаптацію 

подружжя, що характеризується відповідністю статевого бажання та статевої 

активності, типу статевої конституції та темпераменту обох членів подружжя, 

що приводить до оптимальної сумації їх еротичних відчуттів, оргазму та 

повному психосексуальному задоволенню [7, 40].  

3. Старовіч називає серед причин розвитку сексуальної дисгармонії 

порушення міжособистісної комунікації; зникнення привабливості в очах 

партнера та прояв негативних емоцій одне до одного; неправильна поведінка 

партнерів; суперечки за розподіл влади; саботаж чи відмова в інтимній 

близькості; примус до статевого життя; відсутність активних сексуальних 
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проявів [175]. 

Проблемою сексуальної дисгармонії займався І. О. Бабюк [25]. На його 

думку, сексуальна дисгармонія є проявом первинного ураження однієї з трьох 

складових сексуальної сфери людини – біологічної, психологічної чи 

соціальної,– або вторинним ураженням двох інших складових.  

Г. С. Васильченко досліджував вплив сексуальної мотивації на рівень 

гармонії в сім’ї. Автору вдалося обґрунтувати неспівпадіння сексуальної 

мотивації чоловіка та жінки [42]. І. А. Сємьонкіна [168] звертає увагу на те, що 

чинники сексуальної дезадаптації подружжя полягають у різному діапазоні 

відповідності, відсутності прагнення до оптимізації технік статевого акту, 

оптимізації чи видозміненні заключного періоду, розбіжностях між 

очікуваннями та бажаннями партнера, сексуальною поведінкою іншого. 

С. Кратохвіл [116] називає два типи патогенетичних механізмів 

сексуальної дисфункції та подружньої дисгармонії. Перший тип виявляється на 

початку статевого життя. Дисгармонію поглиблюють невпевненість у собі, 

страх невдачі, надмірна здатність до самоаналізу, а невдача при статевому акті 

викликає невпевненість у собі, що призводить до утворення кола. Другий тип 

дисгармонії виникає поступово, при часто виникаючих конфліктах, коли 

відбувається знецінення партнера. 

Сексуальна несумісність – одна з причин подружньої дисгармонії. Для 

В. В. Кришталя [118], сексуальна сумісність – відповідність поведінки 

партнерів в інтимній сфері, враховуючи соціальні, психологічні, біологічні та 

соціально-психологічні аспекти. Залог гармонійної сумісності у сфері 

сексуальних відносин складає міра та результат соціалізації та ступінь 

сексуальної культури кожного члена подружжя. Психологічна сумісність 

залежить від співпадіння у подружжя особистісних особливостей, що 

визначають прояв їхньої сексуальності, сексуальну взаємодію, побудову 

соціальних ролей, маскулінні та фемінінні стереотипи.  

С. Т. Агарков наголошує, що гармонія не є станом подружжя, який 

з’являється на початку, натомість вона виробляється шляхом поетапної 
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взаємної адаптації подружжя. Автором було виокремлено три етапи 

становлення сексуального стереотипу: первинна адаптація, етап прогресуючої 

адаптації, етап стабільної адаптації; останній – оптимальна реалізація 

конституційного та особистісного потенціалу кожного з подружжя [3].  

Отже, правильно організоване статеве життя в сімейній парі – залог 

щасливого та гармонійного життя і здоров’я подружжя, сприяє покращенню 

настрою, зниженню рівня незадоволеності партнером і роздратованості. 

П’ята проблема, що може стати причиною подружньої дезадаптації,– 

розбіжності в морально-ціннісній сфері подружжя. Неспівпадіння ціннісних 

ієрархій подружжя суттєво порушує процес адаптації. Кожного дня перед 

подружжям постають питання: як проводити час, чим зайнятися на вихідних, як 

розпорядитися коштами, хто має право приходити в гості, в яких зустрічаються 

системи цінностей кожного з членів пари.  

Не завжди в подружніх відносинах високе матеріальне благополуччя є 

запорукою гармонійних відносин у сім’ї, оскільки одним із важливих чинників 

адаптації та задоволення подружжя виступає близькість ціннісних орієнтацій. 

Коли зустрічаються дві людини, то у свої взаємовідносини вони вносять свою 

систему цінностей, погляди, власні ідеї; тому, в перший період спільного 

життя, відбувається взаємна адаптація, розуміння та пристосування до системи 

цінностей партнера. 

Проблемою дослідження ціннісних установок та моральних якостей 

подружжя займалися такі дослідники: Г. М. Андреєва, А. І. Антонов, 

В. А. Борисов, В. Білскі, Л. С. Виготський, А. М. Елізаров, С. Кратохвіл, 

Н. Г. Макаровська, М. Маккері, Дж. Мід, Г. А. Навайтіс, А. М. Обозова, 

П. В. Сімонова, В. О. Сисенко, Л. В. Смагіна, В. Я. Титаренко, Ш. Шварц тощо. 

У дослідженнях В. Білскі та Ш. Шварца [240] було виділено десять 

основних цінностей: гедонізм, влада, стимуляція, досягнення, універсалізм, 

самостійність, доброта. Також, як цінність, В. Білскі та Ш. Шварц виокремлено 

традиції. Усередині функціонуючої сім’ї присутні всі перелічені цінності, але 
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різні цінності виконують домінуючу роль залежно від статусу та призначення 

кожного з партнерів.  

А. М. Елізаров наголошує на впливі ціннісних орієнтацій подружжя на 

загальний рівень задоволеності життям. Вченим було доведено залежність 

благополучних взаємин від наявності спільних духовних цінностей у обох 

членів подружжя [89]. С. Кратохвіл, Г. А. Навайтіс, А. М. Обозова [20] 

зазначають, що рівень сумісності подружжя тісно пов’язаний з подібністю 

світогляду подружньої пари, важливою є також подібність ціннісно-

орієнтаційних аспектів. Оскільки багато пар перед одруженням намагаються 

пізнати одне одного якнайкраще, узгодити взаємні уподобання та ціннісні 

орієнтації, то конфлікт у морально-ціннісній сфері може з’явитися при нових, 

складних обставинах (наприклад, важка хвороба близьких) або при переході 

сімейної пари на нову сходинку розвитку. 

Вплив ціннісних орієнтацій на задоволеність шлюбом вивчали М. Маккері 

і Дж. Мід. Вчені досліджували сім’ї з різним віком подружнього життя. За 

результатами досліджень було визначено, що схожість ціннісних орієнтацій 

між подружжям має позитивну кореляцію із задоволеністю шлюбом [20].  

На думку Л. В. Смагіної [20], ціннісні орієнтації сучасного подружжя 

змінилися порівняно з минулим. В минулому сім’ї звертали свою увагу на 

соціальну рівність, наявність моральних цінностей та ідей, почуття обов’язку, 

на відміну від сучасного подружжя. Сучасне подружжя звертає увагу на 

розподіл ролей та сімейних обов’язків, внесок кожного у виховання дітей, 

виконання подружніх обов’язків та якість інтимних стосунків. Бажання одного 

з подружжя задовольняти власні духовні потреби, не звертаючи увагу на сім’ю, 

може приводити до виникнення конфліктів і навіть кризи. Такої точки зору 

дотримуються А. І. Антонов, В. А. Борисов, Н. Г. Макаровська [21].  

Як бачимо, важливою умовою сімейного благополуччя, на думку деяких 

авторів, є близькість духовно-ціннісних орієнтацій подружжя та їхня важлива 

роль. Низький рівень значущості духовно-ціннісних орієнтацій може привести 

до незадоволення подружнім життям. 
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Г. М. Андреєва зазначає, що плацдармом для появи ціннісних орієнтацій є 

зустріч певного рівня потреб із певним рівнем ситуацій, при яких ці потреби 

задовольняються. Тому при класифікації ціннісних орієнтацій деякі дослідники 

спираються на класифікації людських потреб [16].  

Аналізом духовно-ціннісних орієнтацій займався В. О. Сисенко. Протягом 

перших років подружнього життя, на думку психолога, відбувається 

формування та узгодження ціннісних орієнтацій. На цьому етапі життя 

відбувається злиття власних Я обох членів подружжя; формуються інтереси, 

наміри та потреби. Чим більше загальних потреб та інтересів пара зможе 

вибудувати за цей час, тим гармонічнішим буде життя пари. Важливо, щоб за 

цей період пара навчилася відверто обговорювати проблеми та досягати 

компромісу. Конфліктними відносини можуть стати тоді, коли пара не 

впоралася з завданням вироблення загальних інтересів, їхні бажання та власне 

«Я» носять автономний характер [181].  

Часто цінності носять комплементарний характер – цінності одного 

партнера можуть взаємодоповнювати цінності іншого. Таким чином, можуть 

згладжуватися розбіжності в ціннісній сфері партнерів. Залежно від віку, 

актуальних життєвих подій та етапу розвитку особистості, кількість та самі 

ціннісні орієнтації також можуть змінюватися і займати різні позиції.  

Залежно від ціннісних орієнтацій можлива навіть побудова класифікації 

особистості: так, індивід, в якого зростання соціального статусу та кар’єрного 

становища не викликають задоволення, виміщає своє незадоволення на 

партнері, постійно перебуває у пошуку нових вражень та навіть у пошуку 

нового партнеру; спонтанно-імпульсивна особистість спрямована насамперед 

на задоволення власних егоцентричних спонукань, а не на слідування 

морально-ціннісним нормам поведінки, постійно знаходиться в боротьбі з 

нормами та законами; до ригідного типу належать особистості, важливими 

рисами характеру яких є впевненість у власній правоті, охайність, 

організованість, принциповість та ревнощі, тривожний тип особистості 

схильний прислуховуватися до думок інших людей; гіперсоціальний тип 
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характеризується прискіпливим ставленням до правил, до різних дрібниць, 

намагається уникати проблем, проявляє високий рівень вимогливості до 

оточуючих. Гармонійність та надійність подружніх відносин залежать від рівня 

співпадіння наведених вище типів особистості в подружній парі. Високий 

рівень спрямованості на підвищення власної гідності за рахунок партнера є 

головною причиною непорозумінь [184].  

Отже, адаптація подружжя формується на основі узгодження морально-

ціннісної сфери партнерів, норм поведінки та правил, які будуть доречними 

саме в цій сім’ї. Чітка окресленість меж дозволеного дає можливість почувати 

стабільність у такій сім’ї та надає їй стійкості. Перехід з одного етапу розвитку 

на інший вимагає перегляду правил та узгодження нових.  

Перед укладанням шлюбу дуже важливо дізнатися про вподобання та 

цінності партнера, спробувати зрозуміти, які його цінності є близькими до 

власних, з якими власними цінностями партнер зможе змиритися чи прийняти 

їх. Адже, як відмічав К.-Г. Юнг, загальний світогляд, що базується на 

цінностях, забезпечує внутрішній міжгенераційний зв’язок, робить сім’ю 

довговічною. Але, на думку автора, довговічні цінності можна зберегти тільки 

при свободі окремої людини, оскільки філософію не можна нав’язати 

примусово [184].  

Життя подружжя складається з постійного вибору між тим, що є 

важливим. Вибір відбувається завдяки певній системі цінностей, які присутні у 

кожної людини та сформувалися протягом усього життя. Для одних людей 

цінністю можуть бути діти, тоді понад усе вони будуть ставити потреби дітей. 

Для інших людей цінністю може бути сімейне благополуччя, їх власне здоров'я, 

матеріальний добробут, кохання тощо. На різних етапах життя цінності можуть 

посилюватися чи послаблюватися залежно від провідних цілей особистості. 

Для гармонійних взаємин подружжя повинно не показувати партнеру 

егоїзм, необхідна постійна внутрішня робота над собою, партнери мають 

розвиватися духовно. Дуже важливо, щоб подружня пара не зупинялася у 
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своєму розвитку, постійно удосконалювала власні духовні цінності, оскільки в 

перспективі вони мають бути трансльовані дітям.  

Шоста проблема, що може стати причиною подружньої дезадаптації, – 

організація спільного дозвілля. 

Сучасні вчені-дослідники проводять тісний взаємозв'язок між сімейним 

дозвіллям та сімейним благополуччям. При цьому питання впливу спільного 

дозвілля на рівень задоволеності подружнім життям не є широко висвітленим. 

Внесок у дослідження цього питання зробили: О. Е. Зуськова, В. П. Левкович, 

Дж. Макдауелл, В. В. Сатір, В. О. Сисенко, Дж. Уайнхолд, Л. С. Шилова. 

Наявність взаємозв'язку між задоволеністю подружніми стосунками та 

потребами, що присутні у кожного члена подружньої пари, відмічали 

О. Е. Зуськова і В. П. Левкович [127]. Дослідники відзначають взаємозв'язок 

задоволеності подружніми стосунками з задоволенням загальних потреб 

людини, таких як потреба в проведенні спільного дозвілля, спілкуванні, 

пізнанні, розумінні та захисту.  

В. О. Сисенко [181, с. 13] наголошує, що на стабільність шлюбу суттєвий 

вплив справляє позитивно спрямоване спілкування, а на емоційно-психологічну 

стабільність шлюбу впливають міра задоволеності потреб у психологічній 

підтримці, взаєморозумінні, відчутті власної важливості та значимості, 

взаємодопомозі, повазі власних почутті та повазі власної гідності.  

Протягом подружнього життя пара проходить різні етапи, на яких 

партнери то стають ближче одне до одного, то намагаються збудувати власний 

простір; залежність одне від одного то збільшується, то зменшується; 

відрізняється час, який подружжя проводе разом. Коли залежність 

зменшується, то подружжя починає активніше займатися власними справами та 

інтересами, проводити дозвілля окремо одне від одного. Бажання проводити 

час окремо Дж. Уайнхолд пояснює як перехід на певний етап життя. Дослідник 

з’ясував стадії розвитку сім’ї, на яких подружжя може мати різні бажання та 

цілі. До них відносить: співзалежність, протизалежність, незалежність, 

взаємозалежність [187, с. 38–40].  
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На взаємозв’язок між характером проведення спільного дозвілля та 

задоволеністю шлюбом звернула увагу у своїх дослідженнях 

Л. С. Шилова [208]. Задоволена шлюбом пара разом проводить набагато більше 

часу, має сумісне коло друзів, а незадоволені пари найчастіше мають окремі 

кола спілкування та інтересів. 

Об’єктом дослідження О. А. Добриніної були чинники стабільності 

шлюбу [75]. Головними такими чинниками для жінок є спільний відпочинок з 

партнером, чесний розподіл обов’язків по дому, гарні стосунки з дітьми, 

сексуальна задоволеність, спілкування, прихильність, сприятлива психологічна 

атмосфера. Чинниками стабільності шлюбу для чоловіків є спільні інтереси з 

урахуванням інтересів дітей.  

З тим, що сімейне дозвілля суттєво впливає на міру задоволеності 

подружнім життям, погоджуються Р. Б. Забріскі и В. П. Маккормік [243].  

Сумісне сімейне дозвілля надає можливість парі зміцнити емоційний 

зв'язок між собою, більш конструктивно вирішувати проблеми та зміцнювати 

свої стосунки. Недавні дослідження визначили переваги, які сім’я отримує, 

проводячи разом вільний час. До них відноситься: підвищення комунікативних 

навичок, ефективне подолання проблем, розвиток життєвих та соціальних 

навичок, задоволеність сімейним життям. Також сумісне дозвілля позитивно 

корелює із сімейною згуртованістю, здатністю сім'ї до пристосування та 

загальним рівнем функціонування сім'ї [241].  

У дослідженнях, які провели Р. А. Джонсон та Р. Б. Забріскі [230], автори 

дійшли висновку, що пари, які проводять дозвілля разом, більше задоволені 

проведеним часом, ніж ті пари, які проводять відпочинок окремо. Проте слід 

відмітити, що проблема дослідження взаємозв'язку між спільним дозвіллям і 

задоволеністю подружнім життям досліджена не повністю.  

На важливості власного простору наголошувала В. Сатір [165]. Вона 

зазначає, що кожна людина повинна мати право на власні інтереси, 

самостійність кожної людини треба поважати.  
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Підводячи підсумки аналізу наукових джерел, можна зазначити, що на 

міру задоволеності подружнім життям вплив має безліч чинників, зокрема 

проведення спільного дозвілля. Чим більше пара проводить разом часу, тим 

більше часу вони мають можливостей для пізнання одне одного, зміцнення 

емоційного зв’язку, узгодження ціннісної сфери; відповідно відбувається 

адаптація подружжя одне до одного. Дуже важливо для подружжя мати спільні 

інтереси, адже спільна справа згуртовує людей. Але треба завжди залишати 

партнеру можливість самому вільно обирати той вид діяльності, який буде 

йому цікавий, залишати можливість мати власний простір та хобі. Важливо 

зазначити, що у різний період подружнього життя кількість часу, що 

проводиться разом, може змінюватися. Пара може починати з того, що більше 

уваги приділяє власним потребам та цінностям, ніж усталені сім’ї.  

2. Матеріально-побутові проблеми. При укладенні шлюбу пара повинна 

замислитися над будівництвом власного побуту, вирішити питання житла, 

урегулювати фінансові проблеми. Урегулювання цих питань допоможе парі в 

адаптації до нових ролей в якості подружжя. 

До важливих проблем, які потребують урегулювання, відносяться 

проблеми пов’язані з житлом (де проживати і з ким), проблеми 

працевлаштування, проблеми влаштування дитини до дошкільного закладу та 

підтримання належного рівня фінансування. 

В. М. Шахрай у своїх дослідженнях називає такі проблеми молодих сімей 

України: незадовільний матеріальний рівень та невлаштований побут; низький 

рівень прибутків; відсутність вільного часу; незадовільні житлові умови; 

труднощі, що виникають при народженні дитини та її вихованні [206].  

Аналіз бюджету молодих сімей, що був проведений латиським соціологом 

В. І. Зацепіним, свідчить про те, що студентські сім’ї, незважаючи на 

матеріальну допомогу батьків, живуть гірше, ніж молоді сім’ї, які мають роботу 

[87, c. 98].  

Складні економічні умови впливають по-різному на сімейну пару. 

Зрозуміло, що на шляху подружнього життя виникають не тільки матеріально-
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побутові проблеми, а і багато інших, але достатній рівень матеріального 

добробуту – фундамент, який дає можливість парі отримати все необхідне для 

належного існування [210, с.123].  

На жаль, тільки високе матеріальне положення не може бути запорукою 

стабільної сім’ї. Існує тенденція, що в складні часи сімейна пара може досягти 

високого рівня згуртованості, а зі зростанням добробуту, навпаки, розлучитися 

[35, с. 52].  

Отже, різні сім’ї по-різному сприймають складне матеріальне становище. 

Одні пари можуть згуртуватися та почати разом долати проблеми, для інших це 

може стати руйнівним. Незважаючи на матеріально-побутові проблеми, пара 

може залишатися разом через інші причини: стримувати їх можуть почуття 

поваги, любові, обов’язку перед партнером, відповідальності. Як себе поведе 

партнер у складній ситуації, залежить лише від його моральних якостей, 

культури, виховання. 

Із вищеобґрунтованих нами проблем (неможливість налагодження 

конструктивного спілкування, проблема психологічної сумісності, 

незадовільний розподіл ролей, розбіжності в морально-ціннісній сфері, 

проблема статевого життя, проведення спільного дозвілля, матеріально-

побутові проблеми), які виникають у молодого подружжя, видно, що майже 

кожна сімейна пара зіштовхується з цими труднощами, оскільки стосунки в 

сім’ї мають емоційно забарвлений характер, що потенційно може призводити 

до виникнення конфліктів. Конфлікти, особливо в перші роки подружнього 

життя, – є нормальним явищем. У період адаптації подружжя намагається 

побудувати свій власний простір, якого буде досить для задоволення власних 

потреб та при цьому не заважати задоволенню потреб іншого; пара намагається 

узгодити правила поведінки в сім’ї, визначити лідера та встановити власні 

позиції; але головне не те, що вони є, а те, який характер вони носять і як 

вирішуються. Головним завданням подружньої пари – навчитися домовлятися 

одне з одним, спілкуватися при вирішенні проблем, не замикатися одне від 

одного. Адже загострення перелічених проблем відбувається через невміння 
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пари відверто поговорити про те, що не влаштовує обох. Часто навіть побутові 

конфлікти можна вирішити, пояснивши причини незадоволення своєму 

партнеру, розповівши про почуття та складнощі, які не дають можливості 

вирішити їх. Якщо пара зможе конструктивно вирішити соціально-психологічні 

та матеріально-побутові проблеми, то сімейне життя гармонійно переходить на 

нові стадії – таке подружжя можна назвати адаптованим,– але якщо пара не 

знайде конструктивного вирішення, то у житті подружжя буде переважати 

дезадаптація.  

Розглянемо проблеми, з якими зіштовхується зріле подружжя. 

У період зрілості пара вже досягла такого моменту, коли всі правила 

сформовано, ролі розподілено та нічого нового, що могло б це змінити, не 

відбувається. Навіть, якщо в подружжя з’являється друга дитина, то ця подія не 

є принципово новою, оскільки подружжя вже має досвід спілкування з 

дитиною. Переглядати свої погляди пара буде вимушена через виникнення 

нормативних кризових станів. Неможливість пари подолати кризові стани, 

неможливість передивитися цінності приводить до виникнення вторинної 

дезадаптації. Найбільш яскраво вона виявляється в емоційно-чуттєвій сфері. 

Вторинна дезадаптація виявляється в знебарвленні та послабленні 

інтенсивності почуттів, що у свою чергу переростає у звичку та байдужість.  

У літературі зустрічається низка кризових станів, з якими може 

зіштовхнутися зріле подружжя. На думку дослідників, проблеми, що 

призводять до виникнення вторинної дезадаптації, можуть бути такими: 

рольовий конфлікт, який виникає при спробі поєднати виконання професійних 

та подружніх обов'язків; подолання першої вікової кризи; проблеми, які пара 

повинна вирішити з початком шкільного дитинства; «криза середини життя», 

що припадає на вік 37–40 років через втрату романтичності; проблемою можуть 

бути також ревнощі або зрада; переструктурування сім'ї (виконання ролі 

прабатьківської сім'ї та підтримка зв'язку між членами розширеної сім'ї); 

настання клімактеричного періоду; залишення дітьми батьківської сім'ї та 
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створення ними власних сімей; вихід на пенсію; статеві зміни у функціонуванні 

організму подружжя [148]. 

М. М. Посисоєв [150] описує проблеми, які можуть проявитися в сім’ї з 

дитиною, яка іде до школи, та в сім'ї з підлітками:  

Сім'я з дитиною дошкільного віку повинна переглянути обов'язки та ролі, 

які пов'язані з новою роллю дитини в якості учня; переглянути межі сім'ї та 

режим дня; перебудувати фізичний простір. 

Сім'я з підлітками повинна зосередити увагу на перерозподілі автономії та 

рівні контролю за підлітком; змінити власну поведінку; перебудувати 

відносини між собою та з прабатьками; підготуватися до тієї події, коли 

підліток покидає домівку [150]. Розглянемо пробеми молодих та зрілих сімей 

(рис. 1.2) 
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Рис. 1.2 Проблеми на шляху подружнього життя, які приводять до 

дезадаптації 

Нездатність пари впоратися з переліченими проблемами та з кризовими 

станами є причиною порушення подружніх відносин. У цей період 

характерними є розлади з самим собою, які викликають почуття 

незадоволеності; оскільки часто внутрішнє джерело незадоволеності не 

усвідомлюється, то відбувається проекція його причин на партнера, у 

результаті чого створюється критична атмосфера. Через зміну життєвих цілей, 

стосунки у шлюбі, що складалися протягом багатьох років, перестають 

влаштовувати і можуть змінитися на протилежні. 

Отже, перші п’ять років пара вирішує проблеми пристосування одне до 

одного, до подружньої ролі, налагодження комунікації, вироблення методів 

конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, вироблення загальних цілей 

подружнього життя, проблем сумісності з партнером (на основі спільності 

поглядів та інтересів), вирішення проблем сексуальної сумісності, узгодження 

морально-ціннісної сфери, зниження очікувань від партнера. При переході на 

зрілий етап (перехід від молодої сім’ї до зрілої) пара повинна передивитися 

правила, устої та налаштуватися на укладання нових правил. Для досягнення 

адаптації як молоде так і зріле подружжя повинно позитивно впоратися з 

вирішенням перелічених проблем. У протилежному випадку пара 

зіштовхнеться з подружньою дезадаптацією. 

 

1.2. Сутність змісту понять «дезадаптація» та «адаптація» 

 

Явище психологічної дезадаптації традиційно розглядалося переважно в 

межах медико-біологічного та психіатричного підходів (А. Адлер, 
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Ю. А. Олександровський, А. Є. Лічко [5, 8 та ін.]), але згодом, процес 

дезадаптації почали досліджувати також у соціально-психологічному та 

психолого-педагогічному аспектах (С. Т. Агарков, Е. М. Олександровська, 

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

І. І. Мамайчук, А. А. Налчаджян, І. М. Нікіташина [3,71, 132, 142, 144 та ін.]).  

Залежно від підходу, у межах якого вивчається термін «дезадаптація», 

зустрічається різне його тлумачення. Причиною є виникнення цього поняття в 

межах зарубіжної науки, що відбулося у 1950-х роках.  

Розглянемо трактування цього терміну різними авторами. У своїх роботах 

термін «дезадаптація» використовують А. П. Авцин, Г. Н. Загородніков [84]; 

Т. Г. Дічєв і К. Є. Тарасов разом з терміном «дезадаптація» використовують 

термін «деадаптація» [73].  

А. О. Сєвєрний розкриває дефініцію поняття «дезадаптація», звертаючись 

до семантичного аналізу. Латинська приставка dis- означає зворотній стан 

певного явища. Таким чином, як визначає А. О. Сєвєрний, соціальна 

дезадаптація – «порушення взаємодії індивіда з середовищем, характеристикою 

якої є неможливість здійснення власної позитивної соціальної ролі, що 

відповідала би його запиту і можливостям» [172, c. 92-93].  

Існує різне тлумачення явища дезадаптації: дезадаптація розглядається як 

низький рівень адаптації; як порушення взаємодії; як порушення процесу 

адаптації; як протилежність поняттю «адаптація»; як зниження адаптаційного 

бар’єра; як підвищена конфліктність; як неможливість особистості 

пристосуватися тощо. 

У літературі найчастіше дезадаптація представляється як порушення 

адаптаційного процесу (Г. О. Балл, О. І. Воложин, Ю. К. Суботін та ін. [52]. 

Схожу точку зору висловлюють В. А. Дюк та А. А. Налчаджян [142]. В. А. Дюк 

співвідносить з психічною дезадаптацією низький рівень адаптації чи взагалі 

неможливість індивіда адаптуватися до умов середовища. Також автор називає 

форми дезадаптації. До них відносить алкоголізм, неврози та невротичні 

реакції, психопатії (легкі форми), психічний інфантилізм.  

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
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П. Делор розглядав дезадаптацію, як неможливість особистості 

пристосовуватися до умов оточуючого середовища. Вчений бачив головною 

проблемою соціальної дезадаптації невідповідність умов та способу життя 

умовам формування людини, як біологічного виду. Стан людини, який не дає 

можливості особистості задовольняти власні потреби, не дає можливості 

втілювати поставлені цілі і прагнення, стан, який може стати причиною 

напруженої атмосфери з оточуючими та привести до конфліктних ситуацій, 

П. Делор називає соціальною дезадаптацією [139, 224]. У соціальному вимірі 

Е. Гюан і А. Дюссе також розглядали явище дезадаптації як непристосованість 

до умов існування. Непристосованість – це хвороба, яка може виражатися в 

агресивній ейфорії, втраті людиною своєї індивідуальності та соціологічному 

напруженні [139].  

Наведемо ще кілька поглядів на трактування явища «дезадаптація». На 

думку А.Н. Жмирікова, дезадаптація – найнижчий рівень адаптації [82]. 

Підтримують таку точку зору А. Г. Амбрумова, Л. А. Бергельсон та 

А. А Тихоненко [14]. Вони не пов’язують дезадаптацію з хворобою, а вважають 

дезадаптацію поняттям, що протилежне адаптації. Згідно з точкою зору, що 

представлена в роботах Д. А. Андреєвої, І. С. Кона, Р. П. Мільруда, 

А. В. Петровского [17, 178], дезадаптація – порушення адаптації особистості чи 

зниження «адаптаційного бар'єру» внаслідок неможливості вільно реагувати на 

життєві події, чи неможливість перебудувати особистісну систему через 

негативні впливи середовища, які можуть значно перевищувати адаптаційні 

можливості особистості. Не залишився осторонь цієї проблеми і С. Б. Сємічов, 

згідно з поглядами якого, до психічної дезадаптації можна віднести виключно 

ті стани, при яких труднощі адаптації можуть переходити у хворобливий стан; 

при цьому реакції дезадаптації є більшими за тривалістю, вираженістю чи 

частотою прояву, ніж реакції адаптації у нормі [169]. 

К. Е. Рудестам, В.В. Столін, Е.Г. Ейдеміллер, В.В. Юстіцкіс [178] 

розглядають дезадаптацію як порушення взаєморозуміння, взаємодії, 

підвищення конфліктності з оточуючим світом, що, у свою чергу, зумовлює 
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зміни в самосприйнятті, рефлексивності та самооцінці. Дезадаптацію як 

ускладнення в стосунках у сферах подружнього життя (фізичній, матеріальній, 

сексуальній, психологічній – окремо або у комбінаціях) з партнером 

визначають Г. С. Васильченко та Ю. А. Решетняк [43].  

С.В. Алієва у своїй статті зазначає, що дезадаптація на соціальному рівні – 

це порушення процесів взаємодії людини з соціальним середовищем у цілому. 

На її погляд, дезадаптацію характеризують три процеси: перебігу, специфіки 

прояву і результату [13].  

Як процес перебігу, дезадаптація характеризується зниженням 

адаптаційних можливостей людини. Це виявляється в умовах середовища її 

життєдіяльності, в соціальних інститутах, з якими вона взаємодіє (наприклад, у 

сім'ї, у дитячому садочку, у класі). У подружжя дезадаптація зазвичай має 

затяжний хронічний характер, внаслідок чого багато подружніх функцій не 

виконуються. 

Як соціальний прояв, дезадаптація виявляється у вигляді зовнішньої 

характеристики будь-якого неблагополуччя людини. Цей прояв неблагополуччя 

може знаходити вираження в нетипових результатах діяльності чи нетиповій 

поведінці людини.  

Результат дезадаптації – стан, який є нетиповим для цієї людини, не 

відповідає умовам її середовища [13].  

Для більш глибокого розуміння подружньої дезадаптації В. В. Солодніков 

акцентує увагу на важливості аналізу функцій сім’ї, оскільки соціально-

дезадаптована сім’я не в змозі ефективно виконувати основні функції [172, с. 

81].  

Р. Браун, Д. Кілер, М. І. Кобзар, Дж. Коттлет, І. С Кон, Ю. А. Конатоєв, 

В. К. Мягер [112,] переконані, що подружня дезадаптація і розпад багатьох 

шлюбів обумовлені психологічною і сексологічною неосвіченістю подружжя, 

яка заважає йому встановити взаєморозуміння, правильно вирішувати 

виникаючі конфлікти і пристосовуватися одне до одного. 

Думку про те, що дезадаптація подружжя тісно пов’язана з конфліктами, 
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висвітили Г.С. Васильченко, В.В. Кришталь, В.П. Павленко [42, 118].  

Явище «дезадаптації» розглядали і зарубіжні дослідники. К. Роджерс [236] 

виділяє основну причину негармонійного шлюбу – відсутність поваги до 

партнера, нездатність до емпатії, до саморозкриття. Н. Акерман [219] основою 

порушення подружніх відносин бачить дисгармонійне доповнення потреб. 

Теорія ролей виокремлює початком подружньої дисгармонії рольовий 

конфлікт: дисгармонія виникає при розриві між рольовими очікуваннями 

подружжя та програванням ролей.  

Окрім поняття «дезадаптація», в психологічній літературі йдеться про такі 

категорії, як «дезадаптивна поведінка» та «дезадаптованість». На думку таких 

вчених як С.Т. Агарков, К.К. Баздирєв, А.Н. Волкова, А.Б. Добровіч, Н.Т. Зунг, 

C.B. Ковальов, А.І. Лібіна, В. Сатір, дезадаптована поведінка подружніх пар є 

складним фрустрованим процесом, що пов'язаний з конфліктними відносинами, 

які носять тривалий характер [178]. У свою чергу, дезадаптована особистість не 

здатна до встановлення і підтримання контактів, до вибудовування перспектив 

особистісного і професійного зростання. У такого типу особистості в емоційній 

сфері спостерігається перевага негативних емоцій, що виражаються в грубості, 

агресивності, депресії. 

Дезадаптованість, на думку І. В. Дубровіна, А. І. Захарова, І. М. Кічанова, 

Г. І. Козирєва, Б. Г. Херсонського [178] – показник порушення властивостей 

особистості, що характеризується неможливістю задоволення власних потреб. 

Причиною цього є наявність конфлікту між близькими та самим собою. 

Визначаючи поняття «дезадаптованість» та «дезадаптація», дослідники 

наголошують, що зміни при дезадаптації відбуваються і у психічному стані 

особистості, що виявляється у вигляді негативних проявів.  

Аналіз поглядів вчених у контексті окресленого питання дозволяє 

підсумувати, що подружня дезадаптація – багаторівневий, складний, цілісний 

процес, який супроводжується порушенням в одній чи кількох сферах та 

призводить до відсутності задоволення подружнім життям. 

Оскільки в літературі зустрічається така думка, що дезадаптація – це 
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зворотній процес адаптації, – то для більш глибокого виявлення сутності 

«дезадаптації» розглянемо таке психологічне явище, як «адаптація».  

На думку відомих дослідників, таких як В. Сатір, П. А. Сорокін, 

А. І. Тащєва [178], на процес адаптації впливають внутрішні (суб'єктивні) та 

зовнішні (об'єктивні) чинники. Має бути гармонізація, рівновага факторів, що у 

свою чергу забезпечує конструктивну взаємодію з оточуючими. Якщо 

відбувається порушення цієї умови, то спостерігається дезадаптація, яка 

виявляється у вигляді зниження адаптаційного бар'єру та утрудненні інтеграції 

особистості в оточуючий світ.  

На етапі адаптації пара повинна домовитися та узгодити одне з одним ролі, 

які має виконувати кожен; займається формуванням сімейних норм та устрою; 

узгоджує прийнятний стиль спілкування між собою; окреслює межі 

дозволеного у стосунках з оточуючими (хто з близьких і як близько може 

долучатися до сімейної системи), виробляє стилі та прийоми вирішення 

конфліктних ситуацій та розбіжностей. Нездатність подружжя впоратися та 

узгодити перелічені аспекти життя може привести до виникнення дезадаптації. 

Оскільки адаптація передбачає взаємодію, рівноправність суб’єктів, їхній 

взаємозв’язок між собою, взаємну спільну діяльність подружжя чи його взаємні 

впливи, то дезадаптація полягає у роз’єднанні, у виникненні психологічного 

напруження, неузгодженості, що, у свою чергу, приводить до збільшення 

відчуття психологічної невпевненості, дискомфорту а згодом – і до конфлікту.  

Адаптація – багаторівневий процес, який включає психологічну адаптацію 

(на рівні індивідуальної взаємодії людей), культурну адаптацію (на рівні 

засвоєння культурних цінностей та норм поведінки) соціальну, або 

інституційну адаптацію (на рівні взаємодії особистості і соціальних інститутів). 

Саме таке визначення соціальної адаптації дозволяє визначити підходи до 

розуміння терміну «родинна адаптація», яку розглядають як процес адаптації 

людини до своєї родинної ролі, встановлення культурно-ціннісних стосунків з 

іншими членами сім'ї і всім суспільством в цілому, його соціальними 

інститутами зокрема, а також створення позитивних умов, що сприяють 



 42 

розвитку особистості. Наявність яких-небудь деформацій на цих трьох рівнях і 

формують умови для прояву родинної дезадаптації. Отже, порушення адаптації, 

що може викликатися порушенням у будь-якій сфері життя подружжя, 

приводить до дезадаптації сім’ї. У цей період подружжя не здатне вирішувати 

складнощі та завдання, які ставить перед ним життя [169]. 

Сімейна адаптація – показник того, наскільки швидко та гнучко, чи, 

навпаки, ригідно здатна родинна система пристосовуватися до життєвої 

ситуації, змінюватися при дії на неї стресорів. При адаптації подружжя набуває 

спільних характеристик, схожими стають думки та погляди на подальше життя; 

подружжя немов би уподібнюється одне одному. Адаптація проходить у різних 

сферах: адаптація до статусу та ролі подружжя, узгодження прикладів 

поведінки поза родиною, інтеграція у коло родинних зв’язків тощо. 

Розглянемо різні напрямки адаптації. До матеріально-побутового напрямку 

С. В. Ковальов відносить потребу подружжя пристосовуватися до ведення 

домашніх справ, сімейних обов’язків, спільних правил, розподілу бюджету; до 

морально-психологічного напрямку відносить потребу пристосовуватися до 

морально-ціннісної спрямованості партнера, його світогляду, інтересів та 

захоплень; інтимно особистісний напрямок передбачає пристосування до 

партнера, зростання задоволення від інтимних стосунків з ним та підвищення 

сексуальної гармонії [106].  

Категорія «адаптація», на переконання В. О. Сисенко, є основною 

категорією в сімейних стосунках [181]. Дослідник виділив два рівні, на яких 

відбувається адаптація – біологічний та психологічний. До першого рівня 

відноситься здатність організму пристосовуватися до умов фізичного 

середовища, які мають властивість змінюватися. До другого – пристосування 

особистості до навколишнього світу, до взаємодії з суспільством, її намагання 

одночасно відповідати нормам суспільства та задовольняти власні потреби.  

Є. В. Бургес і Л. В. Коттрелл [113] вважали, що головною складовою 

сімейної адаптації є сполучення певних факторів: схожість поглядів з важливих 

питань, наявність почуття довіри, усвідомлення себе не самотнім у шлюбі, 
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наявність спільних інтересів, мала кількість скарг, що пов'язані зі шлюбом. Такі 

параметри подружньої адаптації, як привабливість шлюбу, контроль над 

сексуальністю, психосексуальну стимуляцію та сексуальну мотивацію визначав 

Френкен [113]. На думку В. Шутца [113], для успішної адаптації пара має 

задовольнити потребу в любові та прихильності, мати власний простір та 

самостійність, не бути обділеною взаємною увагою.  

Наступні аспекти подружньої адаптації виокремлює C. Schaap [241]. Такі 

чинники як: міра згуртованості та задоволеності потреб, задоволеності 

шлюбом. 

Питанням сімейної адаптації цікавився також В. О. Сисенко [181]. За 

критеріями міри та рівня адаптації автор виокремлює високоадаптованих, 

середньоадаптованих, низькоадаптованих та дезадаптованих особистостей. У 

роботі також описано особливості, що сприяють адаптації: здатність до 

самоконтролю, здатність до самопізнання, схильність до конструктивного 

спілкування та прислухання до інших людей, можливість співпрацювати з 

оточуючими та емоційно і раціонально розуміти їх тощо. На думку автора, 

залежно від рівнів можна запропонувати такі види подружньої адаптації: 

фізіологічна та сексуальна адаптація; адаптація до характеру та темпераменту; 

адаптація до розподілу обов'язків, виконання сімейних ролей, прав; адаптація 

до цінностей подружжя, сенсу життя; адаптація до звичаїв, потреб та інтересів. 

[98, с. 28; 181, с. 33] 

У дослідженнях соціальної перцепції також розглядаються характеристики 

подружньої адаптації. Дослідники виділяють зміни у сприйнятті партнера у 

молодого подружжя та більш зрілого. На вибір партнера впливає образ 

ідеального чоловіка та дружини, який був сформований оточуючим 

середовищем.  

Через певний проміжок часу подружжя може зіштовхнутися з 

виникненням вторинної негативної адаптації, що виявляється у трьох сферах. В 

інтелектуальній сфері ми її зустрічаємо у вигляді зменшення або повній втраті 

інтересу до партнера. Причиною такої втрати інтересу може бути багаторазове 
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повторення оцінок, міркувань, думок при спілкуванні. Вторинна негативна 

адаптація в моральній сфері відбувається через зниження рівня поваги до 

партнера. Проявом сексуальної вторинної негативної адаптації є зниження 

сексуальної привабливості партнера [106].  

На порушення сімейної адаптації впливає психологічна несумісність 

партнерів, неспроможність пари долати напруження, неадекватність вибору 

партнера для подальшого життя. 

Деякі автори ототожнюють поняття «адаптація» з такими поняттями, як 

«гармонія», «сумісність». Зустрічається ототожнення поняття «гармонія» з 

поняттям «подружня адаптація». Гармонійні відносини залежать, як відмічає 

В. В. Кришталь [120], від того, наскільки самооцінка одного члена подружжя 

співпадає з оцінкою партнера. Такі характеристики, як відвертість у 

спілкуванні, взаємна довіра, інтимність, конструктивність, любов до партнера, 

емпатія, присутність спільних потреб (фізіологічних та соціально-

психологічних), співпадіння ціннісних орієнтацій, рольової поведінки 

подружжя та його ставлення до подружнього обов’язку сприяють зміцненню 

стосунків. 

Поєднанням типів сімейної дисгармонії з розмитістю сімейних меж 

займався О. С. Кочарян [113]. На його думку, розмитість меж може призводити 

до порушення автономності в сім’ї. Дослідником було виокремлено два типа 

порушення меж: розмита та роз’єднана, що тісно пов’язані з типами сімейної 

диcгармонії.  

Важливим аспектом є питання сумісності подружжя. Вчені ставлять собі 

запитання, що є первинним: сумісність чи адаптація. На думку 

Л. Б. Шнейдера [210], «сумісність – це умова адаптації, також і є її 

результатом». Автор описує її як багаторівневий динамічний процес. Під 

сімейною сумісністю автор розуміє узгодження парою власних дій, прагнення 

до оптимізації стосунків при виконанні спільної діяльності в різних сферах. 

Зустрічається інтерпретація сумісності як однієї з важливих умов стабільності 

та благополуччя сімейної пари [146].  
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Звідси слід констатувати, що із представленої вище теоретичної та 

емпіричної бази дослідження явища «подружня дезадаптація» видно, що різні 

автори звертали увагу на різні аспекти подружньої дезадаптації. Але загальним 

у багатьох авторів є те, що у своїх роботах вони розглядають дезадаптацію як 

зворотну сторону адаптації.  

Проаналізувавши погляди низки дослідників, ми поділяємо позиції 

Г. С. Васильченка, В. А. Дюка, А. А. Налчаджяна, Ю. А. Решетняка стосовно 

визначення подружньої дезадаптації як порушення процесів адаптації, 

незадоволення по якомусь із шлюбних факторів (фізичному, матеріальному, 

сексуальному, психологічному – окремо або у поєднанні), але ці автори не 

враховували такі компоненти, як сексуальна задоволеність, можливість 

розвитку та спілкування між партнерами. На ці показники свою увагу звертали 

Р. Браун, Д. Кілер, І. С. Кон, Ю. А. Конатоєв, М. І. Кобзар, Дж. Коттлет, 

В. В. Кришталь, В. К. Мягер, В. П. Павленко.  

На жаль, як відмічалося багатьма авторами, проблема дезадаптації 

досліджена недостатньо. Розпізнавання дезадаптації та її корегування 

ускладнені через недостатність досліджень цієї проблеми, брак 

систематичності, а також через відсутність достатньої кількості методик для 

діагностики. 

 

1.3. Концепція подружньої дезадаптації в контексті різних наукових 

підходів 

 

Для більш глибокого дослідження подружньої дезадаптації були 

виокремлені ознаки, що її супроводжують. З цього приводу свою думку 

висловив Ю. А. Олександровський. Психоемоційні зсуви, які можуть мати 

широкий спектр прояву від негативних переживань до клінічно виражених 

психопатологічних симптомів, і є, на думку вченого, суб’єктивним вираженням 

дезадаптації. Симптомами прояву дезадаптації можуть бути відчуття нудоти, 



 46 

холодні кінцівки рук і ніг, головні болі та шлункові дисфункції, відчуття втоми 

та фізичної слабкості, тривожні сни тощо [9].  

І. М. Нікіташина запропонувала виділяти такі ознаки дезадаптації: 

тривожність, загальна слабкість, головні болі, пригніченість настрою, 

порушення зору [144]. У цей період відбувається зниження здатності 

прогнозувати власні вчинки; можуть посилюватися егоцентричні наміри; може 

зростати незадоволення професійною сферою; людина не бачить майбутніх 

перспектив. Такі ознаки, як спотворення інтелектуальних, психологічних, 

емоційних та інших зв’язків із навколишнім світом виокремили Ю. М. Антонян 

та В. В. Гульдан [23].  

Особливу увагу на дослідження ознак дезадаптації звернув Н. В. Ядов. 

Автор вважає, що у людей, які страждають на дезадаптацію, спостерігається 

зниження бажання займатися творчістю та проявляти самостійність [217].  

Ознаки соціально-дезадаптованої сім’ї виділив М. С. Мацковській. До 

першої ознаки вчений відніс функціонування сім’ї в соціальному контексті (тут 

важливу роль відіграє суспільна думка у межах позитивного/негативного). 

Друга ознака – юридичний контекст життєдіяльності (соціальна допомога, 

захист інтересів подружжя). М. С. Мацковській переконаний, що рівень 

соціальної дезадаптації залежить від кількості прояву наведених вище 

ознак [136].  

Аналіз поглядів учених дозволяє підсумувати, що дезадаптація особистості 

має фізіологічні та соціально-психологічні ознаки. У цілому, вона виявляється в 

обмеженні можливості виконувати соціальні функції; зниженні соціального 

статусу, зниженні можливості вибудовувати перспективи особистісного і 

професійного зростання, займатися творчістю; неспроможності до 

встановлення і підтримання контактів, відстороненості подружжя одне від 

одного, бажанні розлучитися. В емоційній сфері спостерігається перевага 

негативних емоцій, що виражаються в грубості, агресивності, депресії, 

психологічній напруженості, переважає пригнічений емоційний фон. 
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Спостерігаються проблеми зі здоров’ям. Присутність однієї чи кількох з 

перелічених ознак свідчать про дезадаптацію подружжя.  

Дезадаптація має три фази розвитку. На першій фазі пара спілкується 

формально, загальна атмосфера є напруженою, в інтимних стосунках домінує 

почуття обов'язку. На другій фазі виявляється помірна форма дезадаптації. 

Міжособистісні і сексуальні відносини набувають негативного характеру, пара 

відчуває загальне незадоволення одне одним. На третій фазі має місце глибока 

форма дезадаптації. Подружжя не спілкується між собою, спостерігається 

відсутність можливості розвитку, негативне ставлення поширюється на життя в 

цілому, відбувається відмова від сексуальних контактів.  

Аналіз наукової літератури з проблеми подружньої дезадаптації дозволив 

виявити особливості прояву дезадаптивної поведінки у чоловіків і жінок 

(С. Т. Агарков, Н. Акерман, Д. С. Валлерстайн та ін. [3; 219]). Чоловіки, в яких 

спостерігаються ознаки дезадаптації, відкладають прийняття рішень, мають 

низький рівень толерантності, особливо в ситуації фрустрації. Їхній настрій 

песимістичний, такі чоловіки займають агресивно-захисну позицію, при цьому 

активно звинувачують усіх оточуючих; для них характерна дратівливість, вони 

часто виражають незадоволеність собою та близькими, часто бувають 

ревнивими. Мають вкрай обмежений репертуар рольового реагування та 

схильні до непродуктивного, нав'язливого аналізу мотивів поведінки 

оточуючих. Таких чоловіків супроводжують затяжні депресивні стани, їхній 

сімейний устрій має переважно традиційно-патріархальний характер. 

Свої особливості поведінки при дезадаптації є і у жінок. У цей період 

жінки відрізняються високим рівнем тривожності; інфантильно, дратівливо та 

нетерпляче реагують на стресові ситуації внаслідок високої емоційної 

лабільності. Жінки схильні до тривалої непродуктивної фіксації на 

психотравмуючих обставинах, при цьому звинувачують близьких та оточуючих 

у своїх негараздах та намагаються уникати власної відповідальності за те, що 

трапилося. Для них важливо, щоб усе було стабільно, у справах вони керуються 
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«прописними істинами», не бажають змін, вкрай насторожені до нових ідей, 

прагнуть громадської підтримки, відрізняються конформністю у взаєминах.  

Через гендерні відмінності може посилюватися і негативна адаптація. 

Причиною цього може бути особлива чутливість чоловіків до незручностей в 

матеріально-побутовій сфері, а жінки особливо чутливі до прояву уваги, 

любові, поваги з боку партнера. 

Такі дослідники як Б. С. Братусь, Т. Б. Карцева, H. A. Коваль, 

Р. П. Мільруд намагалися виокремити особистісні властивості, які можуть 

привести до виникнення дезадаптивної поведінки. До цих властивостей автори 

віднесли: тривожність, агресивність, скритність, егоїзм, залежність, впертість 

тощо. Унаслідок переважання таких рис особистість зазнає труднощів при 

адаптації, спостерігаються складнощі у стосунках з оточуючими, що негативно 

впливає на характер взаємодії і породжує дезадаптацію в поведінці [178]. 

Дезадаптація формується поступово, спочатку спостерігається порційні 

прояви, наявність одного чи кілька симптомів, які ще не складаються в цілісний 

синдром. Може спостерігатися зникнення певних симптомів після відпочинку 

чи перемикання уваги на якусь діяльність, але згодом цей синдром може 

перерости у хворобливі стани [18].  

С. А. Бєлічєва займалася виділенням рівнів дезадаптації: патогенний 

(психопатії, фобії, психози, дурні звички тощо), психосоціальний (акцентуації 

характеру, зниження емпатійності, низька пізнавальна активність тощо), 

соціальний (порушення внутрішньої системи регуляції, соціальних установок, 

референтних та ціннісних орієнтацій, порушення моральних норм та правил, 

деформація процесу соціального розвитку та соціалізації) [71].  

Згідно з критеріями оцінки сексуальності Н. К. Агішевої та В. В. Кришталя 

[119], виокремлюють такі рівні дезадаптації подружжя: соціально-

психологічний, соціальний, психологічний, та анатомо-фізіологічний (через 

сексуальну дисфункцію, гіпо- чи гіперфункцію, анатомічне неспівпадіння 

статевих органів). 
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На основі вивчення наукових джерел з досліджуваної проблеми, нами 

запропоновані такі рівні прояву дезадаптації: дезадаптація на персональному 

рівні, у мікро- та макроколі. 

Дезадаптація на персональному рівні виявляється в неспроможності  

особистості пристосуватися до власних ролей; психологічній незрілості; 

відсутності бажання розвиватися. 

Дезадаптація у мікроколі (між подружжям) обумовлена неспівпадінням 

рольових очікувань та виконання ролей; неспроможністю налагодження 

конструктивної комунікації, низьким рівнем згуртованості сім’ї.  

Дезадаптація у макроколі відбувається на соціальному рівні. При 

дезадаптації у макроколі знижується якість дозвілля, порушуються соціальні 

відносини. 

Чинники виникнення подружньої дезадаптації 

Крім тлумачення поняття «дезадаптація», дослідники намагалися висвітлити 

чинники виникнення цього явища. Незважаючи на те, що чинники дезадаптації 

подружжя давно і детально вивчали різні вчені, їхні думки з цього питання 

вкрай суперечливі. Так, одні дослідники, зокрема А.М. Свядощ [167], вважають 

основним чинником дезадаптації (дисгармонії) неправильну сексуальну 

поведінку подружжя, інші – Г.С. Васильченко, Г.Ф. Дейнега [42] – розбіжність 

їх сексуальних експектацій, треті – подружні конфлікти (С. Шнабель) [238], 

порушення спілкування (Я. Кохен [223]), недостатню підготовленість до 

подружнього життя (Д.П. Топалов [185]). 

У психологічній науці існує низка підходів (психоаналітичний, 

когнітивний, біхевіористський, гуманістичний), які пояснюють чинники 

дезадаптивної поведінки особистості.  

Згідно з психоаналітичним підходом, чинниками дезадаптивності виступає 

фрустрація, що виникає через конфлікт людини з соціальним середовищем. 

Захисні механізми маскують причини виникнення дезадаптації та можуть 

частково нейтралізувати процес дезадаптації. Аналізуючи погляди З. Фройда, 

можна зазначити, що дезадаптація – боротьба внутрішніх потеб із зовнішніми 
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перешкодами, які відображаються в свідомості індивіда, при цьому мають 

емоційно забарвлене та суб’єктивне відображення в свідомоcті. [15].  

Інший підхід – біхевіористський,– в якому деструктивні реакції 

особистості і є прикладом дезадаптивної поведінки .  

У когнітивному підході дезадаптивна поведінка – емоційний розлад, в 

основі якого лежать почуття тривоги, безсилля, що обумовлені помилковим 

приписуванням особистістю певних подій та поведінки . 

Причиною дезадаптивної поведінки в межах гуманістичного підходу 

вважаються різні уявлення про «реальнє Я», життєвий досвід, розбіжності між 

«реальним Я» та «ідеальним Я» .  

С. Т. Агарков виділив два підходи до трактовки поняття подружньої 

дезадаптації – соціально-психологічний та сексуальний. Кожен з цих підходів 

має свої чинники та механізми розвитку [3]. 

Соціально-психологічний підхід трактує дезадаптивну поведінку як 

нездатність особистості виконувати необхідні соціальні ролі, неготовність 

приймати рішення стосовно способу життя та вибору ціннісних орієнтацій, що 

виявляється в неадекватних взаєминах у сім'ї, а надалі виявляється в 

дезадаптивній поведінці і за її межами. 

До чинників дезадаптації відносять біологічні (генетичні, конституційні, 

соматогенні) та соціально-психологічні (рівень набутих особистісних 

можливостей, психогенії та ін.) фактори, чи невідповідність соціально-

психологічного статусу в якійсь значимій ситуації [132].  

Найбільш частими чинниками соціально-психологічної дезадаптації 

подружньої пари називають відсутність взаємних почуттів любові та поваги. 

Часто чинниками дезадаптації є негативне ставлення до партнера як до 

чоловіка, та до партнерші як до жінки, дружини. У деяких випадках чинниками 

дезадаптації може стати невідповідність матеріально-побутового стану сім’ї 

потребам кожного її члена.  

У літературі наводять таку класифікацію чинників дезадаптації: внутрішні 

(особистісно-типологічні, генетичні особливості, соматичні стани та ін.) та 
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зовнішні (черепно-мозкові травми, інтоксикація). Тут мається на увазі, що 

чинники дезадаптації можуть бути як об’єктивного, так і суб’єктивного ґенезу, 

а інколи носять суб’єктивно-об’єктивний характер. Наприклад, об’єктивним 

чинником може бути економічна ситуація, а суб’єктивним – особистісний 

дисонанс. 

Т. Г. Дічєв та К. Е. Тарасов пов’язують виникнення особистісної 

дезадаптації «з відходом від звичних умов життя та звиканням, пристосуванням 

до інших [73, с. 68].  

В. А. Петровський розглядає дезадаптивність у контексті активності 

особистості, яка не забезпечує її адаптації в ситуації тривоги, сюрпризів, 

напруженості. У таких випадках розвивається «надситуативна активність», що 

спричинює шкоду оточуючим людям і тій групі, в якій діє людина. Такий вид 

активності, на думку дослідника, можна назвати дезадаптивною активністю, а 

сама поведінка людини, за своєю сутністю, також є дезадаптивною [152].  

На думку Ю. А. Олександровського, стан дезадаптації виникає в результаті 

прориву адаптаційного бар’єру як індивідуального для кожного індивіда 

функціонально-динамічного утворення. Адаптаційний бар’єр складається з 

двох шарів: біологічного та соціального. Ці шари розділяються тільки 

схематично. Біологічний шар обумовлює природні можливості для 

функціональної активності індивіда, а соціальний – стимулює чи гальмує 

генетично обумовлений розвиток індивіда. Виникнення стану дезадаптації 

можливе при порушенні функціональних можливостей всієї адаптаційної 

системи [8].  

Найбільш частими чинниками соціально-психологічної дезадаптації 

подружньої пари, які зустрічаються в літературі, є: 

1) відсутність, втрата чи підміна взаємних почуттів пошани та любові; 

подружні зради; дезадаптивний тип любові [193, 101, 239];  

2) переважання негативних рис характеру партнера, з якими складно 

примиритися іншому; наркотична, алкогольна чи геймерна 

залежність; прояв насильства (психологічного, фізичного, 
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вербального) [117, 176, 203];  

3) різні інтереси, морально-ціннісні установки; відсутність підготовки 

до подружнього життя [80];  

4) невідповідність у статеворольовій сфері; гендерні чинники; 

невідповідність партнера чи сценарію подружнього життя 

очікуванням іншого; рольовий конфлікт; неспівпадіння очікувань 

щодо власної ролі та реальності; гендерні чинники; невідповідність 

партнера чи сценарію подружнього життя очікуванням іншого [42, 

113, 224];  

5) незадоволеність у сексуальній сфері: конституційна несумісність; 

неспівпадіння сексуальних очікувань та поглядів; девіації 

статеворольової поведінки чи психосексуальної орієнтації; первинні 

та вторинні форми дисфункцій; низький рівень статевого виховання 

[42, 109, 228]; 

6) високий рівень конфліктності: деструктивні конфлікти; 

конфліктогенність як особистісна риса; особистісний конфлікт, 

самоприйняття [36]; 

7) вторинна дезадаптація: відсутність привабливості у сфері 

сексуальних відносин та особистісної сфери; рутинність життя 

подружжя [106]; 

8) порушення міжособистісної комунікації [98]; 

9) економічно-побутові негаразди: незадовільний розподіл сімейного 

бюджету, неузгодженість сімейних витрат, маніпулювання грошима.  

Отже, у психології виділяються основні підходи до трактування чинників 

дезадаптації особистості, які доповнюють один одного. Крім того, існують різні 

погляди щодо чинників подружньої дезадаптації. Одні дослідники чинниками 

дезадаптації вважають дію зовнішніх факторів, інші вбачають їх в надмірному 

відчутті тривоги та безсилля, невідповідності між реальним та ідеальним «Я», 

відсутністю взаємних почуттів любові та поваги.  

З огляду на проаналізовані наукові надбання, можна представити модель 
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виникнення подружньої дезадаптації в молодій сім’ї (див. рис. 1.3). 

 

Чинники виникнення подружньої дезадаптації 
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Рис. 1.3. Модель виникнення подружньої дезадаптації в молодій сім’ї 

 

Отже, адаптація характеризується: наявністю прийомів вирішення 

конфліктних ситуацій; гармонійним розподілом подружніх ролей; стійкістю 
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морально-ціннісних установок; можливістю самоактуалізуватися; 

задоволеністю сексуальною сферою та подружнім життям, а наявність яких-

небудь деформацій на цих рівнях і формують умови для прояву подружньої 

дезадаптації.  

Надалі в нашому дослідженні дезадаптація характеризується наявністю 

постійних затяжних конфліктів, відсутністю конструктивного спілкування, 

низькою задоволеністю шлюбом, незадоволеністю в сексуальній сфері, 

неможливістю розвиватися, неможливістю виконувати свої ролі. 

Високу оцінку за методикою задоволеності шлюбом ми розглядаємо як 

ознаку вирішення завдань, що постають у період адаптації: функції або ролі 

між чоловіком та жінкою розподілені та узгоджені; структура сім'ї має чіткі 

межі; вироблені сімейні цінності; сформовані загальні цілі в тих межах, які 

задовольняють обох членів подружжя. Будівництво молодої сім'ї – складний, 

тривалий та кропіткий процес, який вимагає адаптації до всіх сімейних 

функцій. Адаптація подружжя – не просто пристосування, але і фізіологічна 

перебудова організму, засвоєння нових ролей в сім'ї, її формування як єдиного 

організму. Натомість, під дезадаптацією ми розуміємо патологію у сім’ї, яка 

містить у собі широкий континуум станів та носить хронічний характер. 

Процес адаптації супроводжується взаємодією та взаємозв’язком подружжя 

між собою; можливістю розвитку кожного з них; гармонійними стосунками в 

сексуальній сфері; чітким розподілом ролей та можливістю пари 

взаємозамінювати один одного; навпаки, дезадаптація – це протилежний 

адаптації процес, характерним станом якого є напруження між партнерами; 

розлад міжособистісних зв'язків і відносин; порушення контактів з партнером 

та з оточуючими; високий рівень конфліктів, які можуть носити хронічний 

характер та внаслідок яких починають формуватися пристосувальні реакції в 

поведінці. 

Отже, узагальнення поглядів вчених, стосовно питання подружньої 

дезадаптації, дає можливість сформулювати низку положень:  
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Багато дослідників зазначали, що початок подружнього життя є вразливим 

та вирішальним для подальшого існування шлюбу. На початковій стадії 

подружнього життя пара повинна вирішити безліч питань, розв’язання яких 

буде суттєво впливати на атмосферу в сім’ї. Пара узгоджує правила поведінки в 

сім’ї, узгоджує систему цінностей, формує загальну систему цінностей, 

створює власні стереотипи спілкування. Від вирішення цих питань буде 

залежати подальше життя подружжя.  

У перші роки подружнього життя відбувається інтенсивна адаптація 

подружжя на всіх існуючих рівнях. 

Стан дезадаптації – порушення процесів адаптації, що супроводжується 

порушенням у одній чи кількох сферах подружнього життя. Головними 

чинниками виникнення дезадаптації є зниження задоволеності подружнім 

життям та сексуальною сферою, неможливість чи відсутність бажання 

розвиватися, незадоволеність подружжя розподілом виконуваних ролей, 

високий рівень конфліктності, яка може носити хронічний характер. 

 

Висновки до першого розділу  

 

1. Аналіз напрямів психологічного дослідження подружньої дезадаптації 

дав можливість виокремити напрямки вивчення цього явища, серед яких: 

порушення процесів адаптації; низький рівень адаптації; непорозуміння по 

якомусь із шлюбних факторів (фізичному, матеріальному, сексуальному, 

психологічному – окремо або у поєднанні); порушення взаєморозуміння, 

взаємодії, зростання конфліктності у відношеннях з оточуючим світом; також 

дезадаптація розглядається у взаємозв’язку з конфліктами.  

2. Узагальнюючи проаналізовані нами дослідження проблеми дезадаптації, 

можна виділити перелік основних її чинників, які представлені в науковій 

літературі: неспроможність подружньої пари конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації, невміння пари відверто спілкуватися, різні погляди на 
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сімейні цінності та на сімейні ролі, незадоволеність інтимним та подружнім 

життям. 

3. У ході наукового пошуку було виокремлено такі проблеми: соціально-

психологічні (неможливість налагодження конструктивного спілкування, 

психологічна несумісність, незадовільний розподіл ролей, розбіжності в 

морально-ціннісній сфері, незадоволеність статевим життям; відсутність 

спільного дозвілля); матеріально-побутові (незадовільні житлові умови, 

фінансові проблеми). 

4. Аналіз поглядів учених дає можливість зробити висновки, що 

дезадаптація особистості має фізіологічні та соціально-психологічні ознаки 

(обмеження можливості виконувати соціальні функції; зниження соціального 

статусу, зниження можливості вибудовувати перспективи особистісного і 

професійного зростання; неспроможність встановлювати і підтримувати 

контакти, відстороненість подружжя одне від одного, бажання розлучитися, 

переважання негативних емоцій, проблеми зі здоров’ям). 

5. З огляду на існуючі в літературі підходи, було запропоновано 

трактування поняття «молода сім’я». Молода сім’я – сім’я, тривалість шлюбу 

якої має бути не більше п’яти років, у шлюбні стосунки подружжя має 

вступити вперше, верхня межа віку подружжя – до 35 років. Зріла сім’я – сім’я, 

яка прожила разом більше п’яти років. 

6. Аналіз стану вирішення проблеми подружньої дезадаптації дав змогу 

зробити висновки про те, що дослідники вивчали різні аспекти подружньої 

дезадаптації, що ускладнює дефініцію цього явища. Також, попри велику 

кількість наукових праць, що присвячені вивченню подружньої дезадаптації, 

досі недостатньо висвітлено проблему подружньої дезадаптації в молодій сім’ї, 

та поза увагою лишився негативний взаємозв’язок між наявністю спільних 

щасливих моментів та виникненням подружньої дезадаптації. 
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В 

МОЛОДИХ СІМ’ЯХ 

 

2.1. Обґрунтування моделі емпіричного дослідження, опис 

інструментарію та вибірки 

 

У даній роботі досліджуються чинники подружньої дезадаптації, ознаки та 

рівні її виникнення. Виокремлено сім’ї, що схильні до дезадаптації; увага при 

цьому була зосереджена на молодих сім’ях, які прожили в шлюбі не більше 

п’яти років. Оскільки дуже часто молоді сім’ї виявляються неспроможними 

впоратися з такою кількістю проблем, як налагодження соціальних контактів з 

оточуючими, пристосування до нової ролі, налагодження психологічної та 

сексуальної сумісності, пристосування до темпераменту одне одного, вони й 

були обрані для нашого дослідження. В якості контрольної вибірку було 

досліджено сім’ї, які прожили у шлюбі більше п’яти років – зрілі сім’ї (далі у 

роботі для позначення цих сімей ми будемо використовувати саме поняття 

«зрілі сім’ї»). 

Емпіричне дослідження проводилося протягом 2012–2015 рр. i 

здійснювалося в три етапи. На першому етапі проведено теоретичний аналіз 

проблеми та перший етап емпіричного дослідження. Метою такого аналізу було 

розкриття поняття «подружня дезадаптація», аналіз поглядів учених на ознаки 

та чинники подружньої дезадаптації, формування плану подальшого 

емпіричного дослідження, у пошуку джерельних підтверджень нашого 

припущення щодо структури об’єкту дослідження. Внаслідок першого етапу 

емпіричного дослідження виокремлено сфери подружнього життя та 

переінтерпретовано концепцію подружньої адаптації С. В. Ковальова. Для 

досягнення цієї мети досліджуваним був запропонований авторський 

Опитувальник «Чинники задоволеності подружнім життям» (див. Додаток А), 

по ходу роботи з яким вони мали оцінити різні ознаки, що є найважливішими в 
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їх подружньому житті, та виставити оцінку від 1 до 10. Такі ознаки були нами 

виокремлені на основі опрацювання даних соціологічних опитувань.  Це 

дозволило виділити три сфери подружньої взаємодії, які є визначальними в 

подружньому житті (морально-психологічну, матеріально-побутову, інтимно-

особистісну). 

Сукупну вибірку дослідження склали 670 осіб. Термін проведення першого 

емпіричного етапу – квітень-травень 2013 року. Вибірка складалася з 250-ти 

окремих респондентів, з яких 40 % чоловіки та 60 % – жінки з різним рівнем 

освіти, та різні за віком. Вік досліджуваних коливався від 18 до 50 років. 

Вибіркова сукупність випадкова. Емпіричне дослідження проводилося в різних 

регіонах України (м. Київ та Київська область, м. Луганськ та Луганська 

область, м. Івано-Франківськ та Івано-Франківська область). 

Методичний інструментарій першого емпіричного етапу:  

– соціально-демографічне анкетування (вік, освіта, сфера професійної 

зайнятості, шлюбний стаж подружжя, місце проживання); 

– Опитувальник «Чинники задоволеності подружнім життям» (див. 

Додаток А); 

– факторний аналіз, кореляційний аналіз Спірмена, рангові кореляції. 

За результатами першого етапу дослідження було: 

– виділено три сфери подружнього життя (морально-психологічна, 

матеріально-побутова, інтимно-особистісна), порушення в одній з яких чи 

в декількох приводить до подружньої дезадаптації; 

– виокремлено найбільш значущі чинники, що впливають на виникнення 

дезадаптації в подружній парі; 

– порівняно значення показників для різних регіонів України. 

Другий етап дослідження проводився з жовтня 2013 року по березень 

2014 року. На цьому етапі дослідження взяли участь 420 респондентів 

(210 сімей), що за обсягом визначається як велика та випадкова вибіркова 

сукупність. У даній вибірці 71,4 % склали молоді сім’ї (150 сімей), 28,6 % – 

зрілі сім’ї, які прожили разом більше п’яти років (60 сімей, що виступили 
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контрольною вибіркою). У дослідженні брали участь сімейні пари з тривалістю 

сімейного життя від 5 місяців до 5 років (емпірична вибірка) та від 5-ти до 

34 років (контрольна вибірка). Емпіричне дослідження проводилося в різних 

регіонах України (м. Київ та Київська область, м. Луганськ та Луганська 

область, м. Івано-Франківськ та Івано-Франківська область). Таким чином, 

вибіркова сукупність відповідає умовам репрезентативності. 

Формування комплексу методик емпіричного дослідження визначалося 

метою, завданнями дослідження та результатами отриманих даних першого 

емпіричного етапу. Нами було підібрано низку психодіагностичних методик, 

що спрямовані на аналіз сімейного та особистісного профілів учасників 

дослідження. 

Особливості сім’ї як цілісної системи: 

– Шкала сімейної адаптації та згуртованості Д. Олсона, що оцінює 

рівень сімейної згуртованості (ступінь емоційного зв'язку між 

членами сім'ї) і рівень сімейної адаптації (характеристика того, 

наскільки гнучко або, навпаки, ригідно здатна сімейна система 

пристосовуватися чи змінюватися при впливі на неї стресорів). 

– Опитувальник задоволеності шлюбом Г. П. Бутенко, 

Т. Л. Романова, В. В. Століна, що діагностує ступінь 

задоволеності – незадоволеності шлюбом, а також ступінь 

узгодженості – неузгодженості задоволеності шлюбом між 

партнерами.  

Особливості морально-психологічної та ціннісної сфери подружжя як 

потенційного джерела сімейних конфліктів: 

– Шкала сімейного оточення Р. Муса (в адаптації С. Ю. Купріянова), 

що призначена для оцінки психологічного клімату в сім’ї. 

Показники відносин дозволяють виявити ставлення подружжя одне 

до одного: міру згуртованості, експресивності, конфліктності. 

Показники особистісного зростання дозволяють оцінити напрям 

розвитку особистості в межах мікрогрупи (сім'ї): незалежність, 
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орієнтація на досягнення, інтелектуально-культурна орієнтація, 

орієнтація на активний відпочинок, морально-етичні аспекти. 

Показники управління сімейною системою визначають структуру 

сім'ї як автономної системи за шкалами організації та контролю. 

– Опитувальник «Міжособистісний сімейний конфлікт» 

О. Е. Зуськова і В. П. Левкович, що дає можливість виявити 

специфіку подружніх ускладнень. В основі методики – п’ятибальне 

оцінювання, вона складається із 168 пунктів, зміст яких охоплює 

такі сфери життєдіяльності сім'ї: 1) сімейні ролі; 2) потреба у 

спілкуванні; 3) пізнавальні потребі; 4) матеріальні потребі; 

5) потреби в захисті «Я-концепції»; 6) культура спілкування; 

7) взаємна інформованість; 8) рівень моральної мотивації; 

9) проведення дозвілля; 10) частота конфліктів і способів їх 

вирішення; 11) суб'єктивна оцінка задоволеності шлюбом кожного 

члена подружжя. 

Матеріально-побутова сфера подружнього життя досліджувалася за 

допомогою соціологічної анкети. 

Інтимно-особистісна сфера подружнього життя:  

– П'ятифакторний особистісний опитувальник П. Коста і Р. Маккрае, 

що діагностує особистісні фактори темпераменту і характеру. 

– Тест агресивності Л. Г. Почебута, що спрямований на діагностику 

агресивної поведінки. 

– Для виявлення проблем у сексуальній сфері подружжя було 

використано соціологічне опитування.  

Вибір методів статистичної обробки здійснено після перевірки типу 

розподілення результатів. З цією метою використовувався критерій Шапіро-

Уїлка, який дозволяє перевірити гіпотезу про відмінність розподілення від 

нормального (відповідно, знайдені відмінності вважаються значущими, коли 

розподілення відрізняється від нормального). Більшість розподілень показників 

відрізняється від нормального, тому перевага віддається непараметричним 
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методам статистики та зваженому відносно медіани середньому 

арифметичному, що підвищує точність результатів (див. табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Методи статистики та їх призначення у роботі 

Назва метода Позначення Мета застосування 

Критерій Манна-

Уїтні 
U 

Порівняння показників емпіричної та 

контрольної групи. 

Критерій 

Крускала-Уоліса 
H 

Непараметричний аналог однофакторного 

дисперсійного аналізу, використовується для 

виявлення впливу багаторівневого чинника на 

чисельну змінну. 

Т-критерій 

Уїлкоксона 
Т 

Порівняння показників у залежних вибірках 

(чоловіки та жінки) 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена 

r Пошук взаємозв’язків між показниками. 

Факторний 

аналіз 
- Згортання розмірності масиву даних. 

Кластерний 

аналіз 
- Диференціація вибірки. 

Дерева 

рекурсивного 

ділення 

- 
Селекція найбільш важливих показників та їх 

впорядкування з метою полегшення аналізу. 

 

На третьому емпіричному етапі було проведено апробацію розробленої 

нами тренінгової програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації». Після 

проведення програми було здійснено контрольний зріз з метою перевірки її 

ефективності. З цією метою було проведено статистичний аналіз даних 

методики «Міжособистісний сімейний конфлікт» О. Е. Зуськова і 

В. П. Левкович та проаналізовано дані Анкети ефективності тренінгового 

заняття. 

Методологічні основи дослідження подружньої дезадаптації 

Вивчаючи підходи до визначення явища подружньої дезадаптації, її 

чинників та рівнів, ми сформулювали уточнене визначення поняття 

«дезадаптація». За допомогою аналізу теоретичної бази та першого етапу 

дослідження нами були виділені сфери взаємодії подружжя та чинники 
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подружньої дезадаптації. За допомогою аналізу чинників подружньої 

дезадаптації та сфер взаємодії подружжя, в яких ці чинники проявляються, ми 

маємо змогу отримати узагальнений портрет подружньої дезадаптації.  

За основу в нашому дослідженні були взяті погляди Г. О. Балла, 

Г. С. Васильченка, О. І. Воложина, В. А. Дюка, А. А. Налчаджяна, 

Ю. А. Решетняка щодо визначення подружньої дезадаптації як порушення 

адаптації, незадоволення по якомусь із провідних шлюбних факторів 

(фізичному, матеріальному, сексуальному, психологічному – окремо чи в їх 

поєднанні). Результати першого емпіричного етапу були накладені на 

концепцію подружньої адаптації С. В. Ковальова [106, c. 181] (див. Додаток Б). 

Це дозволило нам підтвердити виокремлення трьох сфер подружньої взаємодії, 

які охоплюють усі найважливіші сфери подружнього життя (морально-

психологічну, матеріально-побутову, інтимно-особистісну) та узагальнити 

чинники подружньої дезадаптації. Незадоволеність в цих сферах впливає на 

функціонування подружніх пар та на виникнення подружньої дезадаптації.  

Емпіричне дослідження складається з вивчення трьох сфер подружнього 

життя (морально-психологічної, матеріально-побутової, інтимно-особистісної) 

та виокремлення чинників, які при несприятливих комунікативних умовах є 

причиною виникнення подружньої дезадаптації. 

Морально-психологічна сфера складається з таких компонентів: сумісність 

з партнером; психологічна та емоційна підтримка; моральні якості; можливість 

розвитку особистості; кількість та якість спілкуванням; потяг, любов, 

емоційний зв'язок з партнером.  

Чинники морально-психологічної сфери, які призводять до формування 

дезадаптації в сім'ї: зниження рівня згуртованості, відсутність підтримки, 

неспівпадіння морально-ціннісних установок; відсутність власного простору та 

умов для розвитку; зниження частоти спілкування, наявність постійних сварок. 

Матеріально-побутова сфера містить такі складові: житлові умови; рівень 

задоволеності роботою партнера, рівень заробітної плати, матеріальна 

підтримка, кількість проведення спільного дозвілля, рівень освіти партнера. 
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Чинники матеріально-побутової сфери, які призводять до формування 

дезадаптації в сім'ї: незадоволеність місцем проживання, незадоволеність 

фінансовим становищем; відсутність чи зменшення часу, який пара проводить 

разом; відсутність спільних захоплень, відсутність традицій. 

Інтимно-особистісна сфера складається з компонентів, які характеризують 

особистісні якості кожного члена подружжя та задоволеність статевим життям: 

рівень задоволеності сексуальною сферою; риси характеру; зовнішня 

привабливість. 

Чинники інтимно-особистісної сфери, які призводять до формування 

дезадаптації в сім'ї: відсутність задоволення в сексуальній сфері, наявність рис 

характеру, які не подобаються партнеру, відсутність потягу до партнера. 

Життя подружжя відбувається у руслі окреслених сфер, подружжя 

постійно знаходиться у взаємодії. Сімейні проблеми вирішуються значно легше, 

коли пара вміє відверто обговорювати труднощі, спілкуючись одне з одним та 

пояснюючи причини виникнення ускладнень. Таким чином, при сприятливих 

комунікативних умовах пара досягає адаптації. Коли комунікативні умови є 

несприятливими – постійно виникають складнощі, які пара не може обговорити 

між собою, то це може стати причиною виникнення дезадаптації. Негативний 

характер подружніх відносин, невміння спілкуватися, конфліктна взаємодія 

подружжя між собою є основними причинами розпаду сім’ї. Оскільки 

конфлікти між подружжям охоплюють всі сфери сімейного життя та взаємодії, 

проявляючись на поведінковому та емоційному рівнях взаємовідносин, то 

доцільно сказати, що комунікація є складовою частиною кожної сфери 

подружнього життя. При порушенні спілкування відбувається непорозуміння в 

інших сферах подружнього життя, що значно погіршує стосунки загалом та 

може стати причиною загострення конфлікту та розвитку дезадаптації. Чим 

більше сфер зазнало порушень, тим глибший рівень дезадаптації.  

Повна модель нашого емпіричного дослідження відображена на рис. 2.1. 
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продовження Рис. 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.1. Емпірична модель дослідження 
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Важливість комунікативного компонента у різних сферах подружнього 

життя підтверджується дослідженнями Т. П. Даниленко. Дослідник 

наголошує, що комунікативна форма подружньої дезадаптації спостерігається 

у всіх досліджених пар з симптомами соціально-психологічної дезадаптації 

[66]. 

С. Т. Агарков зазначає, що при комунікативній формі дезадаптації 

міцність шлюбу знаходиться в найуразливішому становищі та пара відчуває 

себе більш нещасливою, ніж при інших формах подружньої дезадаптації [3].  

З метою отримання інструментарію, який дозволив би характеризувати 

досліджувані сім’ї як дезадаптивні, нами були виділено та систематизовано 

чинники, що є маркерами дезадаптації. Для визначення цих чинників ми 

спиралися на теоретичний матеріал, що представлений у розділі 1 нашої 

роботи. У результаті нами було визначено такі чинники дезадаптації: низький 

рівень задоволеності шлюбом, незадовільний розподіл сімейних ролей, 

відсутність можливостей для самоактуалізації, комунікативна 

некомпетентність, високий рівень конфліктності, порушення в сексуальній 

сфері (див. рис. 2.2). 
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виділили на теоретичному етапі роботи та які могли бути виміряні за 

допомогою підібраного нами комплексу психодіагностичних методик: 

– загальна задоволеність сексуальною сферою у чоловіків та жінок; 

– конфлікт у сфері подружніх ролей в чоловіків та жінок; 

– конфлікт у сфері пізнання в чоловіків та жінок; 

– конфлікт у сфері дозвілля в чоловіків та жінок; 

– конфлікт у сфері поінформованості в чоловіків та жінок; 

– загальний рівень агресивності в чоловіків та жінок; 

– рівень задоволеності шлюбом у чоловіків та жінок. 

Отже, негативні значення одного або кількох із вищезазначених 

чинників свідчать про наявність дезадаптації у подружній парі. А міра 

прояву дезадаптації залежить від кількості негативних чинників, які 

проявляються в подружжя. 

Дослідження молодих сімей здійснювалося нами з урахуванням 

соціально-психологічних характеристик за такими ознаками: місце 

проживання пари; стаж подружнього життя; вік партнерів; рівень освіти 

партнерів; суб’єктивний рівень доходів; тривалість дошлюбних стосунків; 

суб’єктивне сприйняття голови родини; особливості відносин при 

конфліктних ситуаціях; наявність власного житла; наявність дітей; наявність 

роботи; наявність щасливих моментів у житті пари; проведення спільного 

дозвілля; задоволеність шлюбом. 

Розглянемо зазначені соціально-психологічні характеристики 

докладніше. 

Суб’єктивний рівень доходів: 13 % досліджених пар вказують на 

незадовільний матеріальний стан (вистачає лише на їжу), 15 % мають 

задовільний матеріальний стан (вистачає на їжу та окремі не дуже коштовні 

речі). Матеріальний стан 69 % досліджуваних сімей переважно добрий, їм 

вистачає грошей на всі побутові потреби та товари тривалого вжитку, але не 

вистачає на дуже коштовні придбання (машина, квартира тощо), 2 % сімей 

мають дуже високий рівень життя. 
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Наявність роботи: роботою були забезпечені 77 % чоловіків та 83 % 

жінок; відповідно, 23 % чоловіків та 17 % жінок на момент дослідження не 

мали роботи. 

Рівень освіти: із досліджуваних пар вищу освіту мали 53 % чоловіків 

та 64 % жінок; відповідно, 47 % чоловіків та 36 % жінок на час дослідження 

навчалися в вищих навчальних закладах чи мали середньо-спеціальну освіту.  

Тривалість дошлюбних стосунків: анкетування показало, що більшість 

сімейних пар (56 %) мали дошлюбні стосунки тривалістю до п’яти років, 

20 % мали такі стосунки тривалістю лише декілька місяців, 12 % – один рік, 

12 % мали дошлюбні стосунки тривалістю п’ять або більше років. 

Наявність щасливих моментів у шлюбі: за даними нашого дослідження, 

81 % досліджуваних пар вважали щасливим увесь період шлюбу, 19 % 

подружніх пар не змогли згадати щасливих моментів або вважали 

щасливими тільки перші два роки подружнього життя.  

Особливості відносин при конфліктних ситуаціях: після конфлікту 87 % 

пар не відмовляються від спілкування з партнером, 13 % сімей припиняють 

спілкування на декілька днів. 

Наявність дітей: у 67 % досліджуваних сімей були діти, 33 % на 

момент дослідження були бездітні.  

Суб’єктивне сприйняття голови родини: головою родини вважають себе 

37 % чоловіків та 12 % жінок, але більшість досліджуваних членів сімей 

вказують, що в їхній родині переважає сумісне головування – цю відповідь 

дають 48 % чоловіків та 56 % жінок.  

Проведення спільного дозвілля: 72 % опитаних пар проводять дозвілля 

переважно разом, 28 % мають окремі інтереси та власне коло друзів. 

Задоволеність шлюбом: середня задоволеність шлюбом у чоловіків 

складає 69,77 %, у жінок – 65,42 %, що є середнім результатом. 30,03 % 

опитаних чоловіків та 24,58 % жінок незадоволені подружнім життям.  

2.2. Вивчення подружньої дезадаптації молодих сімей в умовах 

різноспрямованих впливів 
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За результатами теоретичного аналізу літератури та першого 

емпіричного етапу нами було узагальнено чинники, позитивне забарвлення 

яких може підвищити рівень задоволеності шлюбом, а негативне – знизити. 

До таких чинників відносяться: народження дітей, тривалість дошлюбних 

стосунків, вік шлюбу, матеріальне становище, наявність чи відсутність 

роботи, рівень освіти, наявність чи відсутність власного житла, регіон 

проживання, який період спільного життя подружжя вказує як найбільш 

щасливий (тільки початок чи весь період шлюбу), як подружжя проводить 

дозвілля (разом чи окремо), чи відмовляються партнери від спілкування після 

конфлікту, суб’єктивне сприйняття голови родини. 

Другий емпіричний етап дозволив виокремити саме ті чинники, що 

приводять до виникнення подружньої дезадаптації. Таким чином нами було 

виокремлено чинники, що мають досить чисельні та різноманітні впливи на 

досліджувані показники, тож ми наводимо лише найсильніші з них, 

обираючи їх за допомогою дерев рекурсивного ділення. 

1. Вплив народження дітей на виникнення подружньої дезадаптації в 

молодій сім’ї.  

Були отримані дані, які свідчать про те, що народження дітей не впливає 

на задоволеність шлюбом у жінок (U=508,5; p<0,191), але негативно впливає 

на цей показник у чоловіків, тобто зменшує задоволеність шлюбом (U=449; 

p<0,048). Народження дітей в сім’ї значно збільшує частоту конфліктів у 

чоловіків (U=851; p<0,01) та жінок (U=818,5; p<0,028). Наявність дітей 

сприяє зменшенню в жінок важливості для сімейного життя власної 

врівноваженості (U=393,5; p<0,009), врівноваженості партнера (U=362; 

p<0,003), зростанню значущості для родини таких якостей, як конфліктність 

партнера (U=912; p<0,001) та власна конфліктність (U=880; p<0,004). У 

чоловіків, які мають дітей, більше розвинена така риса характеру, як 

домінування (U=803; р<0,045). У чоловіків з дітьми знижується рівень 

виконання подружньої ролі (U=431,5; р<0,027) та гендерної ролі (U=846; 
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р=0,012), що у свою чергу приводить до конфліктів. У чоловіків знижується 

рівень пізнання (U=413,5; р<0,016) та поінформованості батька у сімейних 

справах (U= 439,5; р<0,035). Але, незважаючи на це, реальна адаптованість у 

чоловіків з дітьми вища, ніж у чоловіків без дітей (U=806,5; р<0,42). 

У жінок з дітьми знижується потреба в пізнанні (U=437; р<0,032), якість 

та кількість проведеного разом з чоловіком дозвілля (U=395,5; р<0,009). 

Спостерігається зниження рівня підтримки (U=425; р<0,022) та емоційного 

комфорту в жінок (U=448; р<0,044). У жінок, що мають дітей, підвищується 

рівень конфліктності в таких сферах: головування в родині (U=838,5; 

р<0,016), матеріальні потреби (U=828; р<0,022), дозвілля (U=830; р<0,019), 

підтримка (U=794,5; р<0,05). У подружньому житті жінки виявляють 

незадоволеність у зазначених сферах.  

Із наведених даних видно, що народження дітей зменшує задоволеність 

шлюбом, знижує рівень виконання подружньої та гендерної ролі, рівень 

пізнання та поінформованості у чоловіків; значно збільшує частоту 

конфліктів у чоловіків та жінок; у жінок знижує потребу в пізнанні, якість та 

кількість проведеного спільно дозвілля, рівень підтримки та емоційного 

комфорту, є причиною високого рівня конфліктності у сферах головування в 

родині та матеріальних потреб. 

Отже, аналіз отриманих даних дає підстави зробити узагальнення про те, 

що на виникнення дезадаптації наявність чи відсутність дітей має суттєвий 

вплив. Поява дітей у подружньої пари призводить до виникнення 

дезадаптації в морально-психологічній та матеріально-побутовій сферах. 

Порівняємо з отриманими нами даними погляди Є. Бургес і Л. Котрел на 

взаємозв’язок між наявністю дітей та дезадаптацією. Погляди цих авторів 

дещо відрізняються від наших результатів. На думку дослідників, 

народження дитини підвищує задоволеність шлюбом у обох членів 

подружжя. За результатами нашого дослідження, у чоловіків народження 

дітей може зменшувати рівень задоволеності шлюбом, оскільки в цей період 
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головним завданням пари є піклування про дітей, до чого чоловіки, 

переважно, є неготовими.  

Отримані нами дані про підвищення рівня конфліктності у родині при 

наявності дітей підтверджує соціологічне дослідження 2013 р., що проведене 

Всеукраїнським благодійним фондом «Сім’я». Його результати вказують на 

те, що кожна п’ята сімейна пара в Україні конфліктує між собою через 

непорозуміння у сфері виховання дітей [57]. 

2. Вплив тривалості дошлюбних стосунків на формування подружньої 

дезадаптації. 

За результатами непараметричного аналогу однофакторного 

дисперсійного аналізу, який використовується для виявлення впливу 

багаторівневого чинника на чисельну змінну, можна стверджувати, що 

тривалість дошлюбних стосунків не є важливим чинником дезадаптованості 

сім’ї (див. табл. 2.2). Слабкі та помірні впливи виявляються за допомогою 

дерева рекурсивного ділення. 

Таблиця 2.2 

Вплив тривалості дошлюбних стосунків на подружню дезадаптацію 

(N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації 

Декілька 

місяців 1 рік 

2-5 

років 

Більше 

5 років U p 

Незадоволеність шлюбом 46,88 54,02 48,91 46,34 1,51 0,681 

Порушення 

самоактуалізації дружини 46,01 47,21 47,5 51,36 4,69 0,196 

Порушення 

самоактуалізації чоловіка 46,95 47,53 48,91 49,32 3,63 0,304 

Задоволеність 

сексуальними стосунками 55,64 48,22 51,78 52,39 6,01 0,111 

Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

Рівень незадоволеності шлюбом дещо вищий у подружніх пар, які 

створили сім’ю після одного року знайомства, та демонструє нижчі 

показники в пар, що створили сім’ю після п’яти років знайомства (Н=1,51; 

р<0,681). Задоволеність у сексуальній сфері дещо вища у пар, які одружилися 
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після декількох місяців знайомства (Н=6,0; р<0,111). У жінок (Н=4,69; 

р<0,196) та чоловіків (Н=3,63; р<0,304), які створили сім’ю після п’яти років 

знайомства, спостерігається порушення самоактуалізації. Але зазначені 

показники не є статистично значимими, спостерігається лише тенденція. 

Отже, суттєвого впливу на формування дезадаптації не виявлено, 

спостерігається тенденція до зниження рівня задоволеності шлюбом та 

порушення самоактуалізації у пар, в яких дошлюбні стосунки тривали більше 

п’яти років. 

Отримані нами результати відрізняються від результатів, які представив 

Г. А. Навайтіс. Дослідник зазначає, що кількість проблем зростає як в парах, 

які вступили до шлюбу після короткотривалого знайомства, так і після 

довготривалого (більше п’яти років) [154]. 

3. Вплив матеріального становища на виникнення подружньої 

дезадаптації. 

Сім’ї, які досліджувалися нами, переважно мали високе або середнє 

матеріальне становище, тож ми розділили їх на дві відповідні групи. 

За результатами порівняння показників двох груп та значення U-

критерію Мана-Уїтні ми можемо констатувати такі особливості виникнення 

дезадаптації в молодого подружжя. Чоловіки із сімей з середнім рівнем 

добробуту (в порівнянні з тими, у кого він вище середнього) демонструють 

вищу конфліктність сприйняття дружини у сферах господарчої ролі (U=514; 

p<0,048) та поінформованості (U=471; p<0,014). Проте прагнення до пошуку 

вражень більше розвинуте у чоловіків з високим достатком (U=887; p<0,042); 

ці чоловіки вище оцінюють контроль у родині за Шкалою сімейного 

оточення (U=957,5; p<0,005). Жінки з високим добробутом мають більш 

виражений конфлікт у сприйнятті свого чоловіка у сфері дозвілля (U=879; 

p<0,049); є більш охайними (U=886; p<0,042); вказують, що їх сім’я більше 

орієнтована на досягнення (U=903; p<0,027). Від матеріального стану 

подружжя залежить фактор порушення самоактуалізації чоловіка (U=484; 

p<0,023), яка є вищою за умов середнього рівня добробуту сімейної пари. 
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Спостерігається тенденція до зростання незадоволеності подружнім життям у 

парах з рівнем добробуту вище середнього (U=767; p<0,462). Дещо більше 

задоволені сексуальними стосунками сім’ї з середнім рівнем добробуту 

(U=707p< 0,92). Зазначені дані представлено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Вплив матеріального чинника на подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації 

Добробут 

вище 

середнього 

Середній 

добробут U p 

Незадоволеність шлюбом 
48,72 47,41 

7

67 0,462 

Порушення самоактуалізації 

дружини 47,31 48,09 

6

51 0,63 

Порушення самоактуалізації 

чоловіка 47,12 51,19 

4

84 0,023 

Задоволеність сексуальними 

стосунками 51,77 52,6 

7

07 0,92 

Примітка: р<0,001;  p<0,05. 

 

Як видно з табл. 2.3, середній рівень матеріального добробуту сприяє 

зростанню конфліктності в сприйнятті дружини у сферах господарчої ролі та 

поінформованості, збільшується рівень порушення самоактуалізації чоловіка.  

Високий рівень матеріального добробуту сприяє зростанню прагнення 

до пошуку вражень у чоловіків, зростанню рівня контролю. У жінок 

призводить до збільшення рівня конфліктності у сприйнятті свого чоловіка у 

сфері дозвілля, підвищенню орієнтації на досягнення.  

Отже, як видно із представлених результатів, високий матеріальний 

добробут, як і його середні значення, може привести до виникнення 

подружньої дезадаптації. Це залежить від очікувань кожного з партнерів та 

його виховання. Матеріальне становище, яке не задовольняє подружню пару, 

може стати причиною виникнення дезадаптації в морально-психологічній 

сфері та матеріально-побутовій, чинниками якої є неузгодженість ролей, 

незадоволеність сферою дозвілля та зростання рівня конфліктності. 
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Результати дослідження соціально-економічних умов різними авторами 

говорить про те, що підвищення тільки соціально-економічних умов сім’ї 

значно не підвищую рівень сімейної стабільності та задоволеність шлюбом 

(Гурко, 1982; Павлюков, 1980; Харчев, 1983) [196]. Тому при налагодженні 

тільки матеріального становища, якщо страждає і інша сфера, адаптації не 

відбувається.  

5. Вплив наявності чи відсутності власного житла на формування 

дезадаптації в молодому подружжі. 

Тут свою увагу ми звернули на проживання з батьками чи окремо.  

Порівняння показників двох груп та значення U-критерію Мана-Уїтні 

показало, що в сім’ях, які проживають з батьками, чоловіки мають більшу 

конфліктність сприйняття дружини у сфері емоційного комфорту (U=243; 

p<0,022), їхня оцінка реальної згуртованості сім’ї є нижчою (U=234,5; 

p<0,018). З іншого боку, такі чоловіки виявляють дещо менший рівень 

депресивності (U=234,5; p<0,018). Жінки, сім’ї яких мешкають з батьками, 

більше схильні до пошуку нових вражень (U=560; p<0,027), в них вища 

загальна агресивність (U=545; p<0,047). 

У сімей, які живуть окремо від батьків, спостерігається тенденція до 

зниження рівня задоволеності подружнім життям (U=386; p<0,817). Цікавим 

виявився той факт, що у жінок, сім’ї яких проживають окремо від батьків, 

спостерігається тенденція до порушення самоактуалізації (U=358 p<0,533). 

Проживання з батьками чи окремо не впливає на рівень задоволеності 

шлюбом (U=386; p<0,817), рівень самоактуалізації у чоловіків (U=358; 

p<0,533) та жінок (U=373; p<0,68), але впливає на рівень задоволеності 

сексуальними стосунками (U=454; p<0,48). Статистично значущим виявився 

саме показник задоволеності сексуальними стосунками (див. табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Вплив наявності власного житла на подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації 

Проживання 

з батьками 

Проживання 

окремо U p 

 Емоційний комфорт 

(конфлікт) (Ч) -0,04 0,07 243 0,022 

 Згуртованість (реальна) (Ч) 32,26 38,82 234,5 0,018 

 Депресивність (Ч) 47,62 49,65 252 0,034 

 Пошук вражень (Ж) 51,08 49,68 560 0,027 

 Загальна агресивність (Ж) 44,87 36,11 545 0,047 

 Незадоволеність шлюбом 47,61 48,63 386 0,817 

 Порушення 

самоактуалізації дружини 
46,57 48,19 358 0,533 

 Порушення 

самоактуалізації чоловіка 
48,13 48,3 373 0,68 

 Задоволеність 

сексуальними стосунками 
53,73 51,66 454 0,48 

 Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

Отже, сумісне проживання з батьками знижує рівень згуртованості сім’ї, 

рівень емоційного комфорту у чоловіків, підвищує рівень агресивності та 

прагнення до пошуку нових вражень у жінок, що, у свою чергу, може стати 

причиною виникнення дезадаптації. 

6. Вплив наявності чи відсутності роботи на виникнення подружньої 

дезадаптації. 

Розглянемо вплив чинника наявності чи відсутності роботи на 

формування дезадаптації. У табл. 2.5 представлено порівняння показників 

двох груп та значення U-критерію Мана-Уїтні. Наявність роботи в чоловіка 

не впливає на адаптацію родини, але спостерігається тенденція до 

незадоволеності шлюбом у чоловіків (U=386; p<0,817), які не мають роботи. 

На порушення самоактуалізації можуть страждати як чоловіки, які мають 

роботу, так і безробітні, але спостерігається тенденція до зростання 

порушення рівня самоактуалізації у чоловіків, які не мають роботи (U=272; 

p<0,074), а також порушення рівня самоактуалізації у жінок, чоловіки яких 



 76 

не працюють (U=303; p<0,164). Проте виявлені показники знаходяться у 

межах норми. Від того, чи працює чоловік, залежить вираженість конфлікту 

у сфері узгодженості у жінок. Вона вища, коли чоловік працює (U=315; 

p<0,024). Спостерігається тенденція до зниження рівня задоволеності 

сексуальними стосунками у пар, в яких чоловіки мають роботу (U=424; 

p<0,774). Зазначені дані представлено у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Вплив наявності роботи в жінок на подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники подружньої дезадаптації Немає 

роботи 

Є 

робота 

U p 

(Ч) (Ч) 

Незадоволеність шлюбом 46,55 48,57 386 0,817 

Порушення самоактуалізації 

дружини 

45,85 48,42 303 0,164 

Порушення самоактуалізації 

чоловіка 

46,14 49,21 275 0,074 

Задоволеність сексуальними 

стосунками 

53,18 51,83 424 0,774 

Конфлікт у сфері узгодженості 

дружини 

45,34 49,56 315 0,024 

Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

Із табл. 2.5 видно, що незадоволеність шлюбом та незадоволеність 

сексуальним життям однаково може проявлятися як у пар, які мають роботу, 

так і у безробітних подружніх пар. Суттєвого впливу наявність роботи на 

формування дезадаптації не має. Відсутність роботи у чоловіка є причиною 

формування конфлікту у сфері узгодженості у жінок. 

Дещо інший аспект дослідила Н. Г. Юркевич. Дослідниця довела, що 

задоволеність роботою тісно пов’язана з рівнем задоволеності подружнім 

життям. За даними Н. Г. Юркевич, жінки, які задоволені власною роботою, 

більше задоволені подружнім життям [216].  
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До нестабільності у сімейних відносинах, на думку Г. А. Навайтіс, у 

чоловіків призводить як різке зростання рівня прибутків, так і значне 

погіршення матеріального стану [141].  

7. Вплив рівня освіти на виникнення подружньої дезадаптації. 

Наявність вищої освіти у чоловіків сприяє розвитку у чоловіків 

передбачливості (U=904,5; p<0,029); у жінок, чоловіки яких мають вищу 

освіту, більше вираженим є конфлікт у сфері емоційного комфорту (U=885; 

p<0,047), менші прояви відповідальності (U=467,5; p<0,012), такі жінки 

більше спрямовані на інтелектуально-культурний розвиток (U=888; p<0,043). 

Якщо в сім’ї жінка має вищу освіту, то чоловік демонструє більшу 

конфліктність сприйняття дружини у сферах головування у родині (U=934; 

p<0,002) та культури спілкування (U=382,5; p<0,003). Незважаючи на це, 

чоловіки оцінюють сім’ю більше реально згуртованою (U=869,5; p<0,014), 

мають вищий ідеал адаптованості (U=839; p<0,035). Також такі чоловіки 

дають вищу оцінку інтелектуально-культурній орієнтації сім’ї (U=879,5; 

p<0,01) та орієнтації на активний відпочинок (U=864; p<0,016). Чоловіки, 

дружини яких мають вищу освіту, більше задоволені шлюбом (U=842,5; 

p<0,032). 

Жінки, які здобули вищу освіту, мають більш конфліктне сприйняття 

чоловіка у сфері гендерних ролей (U=871,5; p<0,013), нижчий рівень 

конфліктності у сфері підтримки (U=396,5; p<0,004). Також вони 

демонструють вищу оцінку реальної згуртованості родини (U=867,5; 

p<0,015). 

Освіта чоловіка впливає на його самоактуалізацію. Зокрема, чоловіки, 

які отримали вищу освіту, мають більший ризик порушення самоактуалізації 

(U=909; p<0,026). Взаємозв’язок вищої освіти чоловіків із порушенням 

самоактуалізації в жінок не виявлено (U=784; p<0,377). Рівень задоволеності 

шлюбом (U=644; p<0,558) та сексуальним життям (U=570; p<0,17) у 

чоловіків не залежить від рівня освіти. Серед жінок, наявність середньо-

спеціальної освіти сприяє підвищенню незадоволеності шлюбом (U=439; 
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p<0,021). Статистично значущого зв’язку між рівнем освіти та 

самоактуалізацією (U=627; p<0,822) і задоволеністю сексуальними 

стосунками (U=669; p<0,822) не спостерігається (див. табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Вплив рівня освіти на подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники дезадаптації  

Вища 

освіта 

Середньо-

спеціальна 

освіта U p 

Незадоволеність шлюбом (Ч) 47,64 49,3 644 0,558 

Порушення самоактуалізації 

дружини (Ч) 48,34 47,47 784 0,377 

Порушення самоактуалізації 

чоловіка (Ч) 49,75 47,1 909 0,026 

Задоволеність сексуальними 

стосунками (Ч) 51,34 53,02 570 0,17 

Незадоволеність шлюбом (Ж) 46,76 51,47 439 0,021 

Порушення самоактуалізації 

дружини (Ж) 47,5 48,28 627 0,822 

Порушення самоактуалізації 

чоловіка (Ж) 49,38 47,5 727 0,389 

Задоволеність сексуальними 

стосунками (Ж) 52,62 51,65 669 0,822 

Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

За даними табл. 2.6 видно, що спостерігається тенденція до порушення 

самоактуалізації чоловіків, дружини яких здобули вищу освіту. При цьому 

вища освіта на задоволеність сексуальним життям впливу не має. Також 

можна виділити тенденцію до порушення самоактуалізації у жінок, які мають 

середню-спеціальну освіту. 

Отже, достатній вплив на виникнення дезадаптації спричиняє рівень 

освіти. У пар, де жінки і чоловіки мають вищу освіту, може спостерігатися 

порушення у розподілі ролей, але загалом такий шлюб стає більш надійним 

та згуртованим. У жінок з середнім рівнем освіти рівень задоволеності 

шлюбом знижується.  
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У чоловіків з вищим рівнем освіти знижується конфліктність у сфері 

господарчої ролі, конфліктність у прагненні отримання інформації від 

дружини, підвищується рівень контролю та розвиваються такі риси, як 

передбачливість, прагнення до пошуку нових вражень. 

Жінки з вищою освітою більше схильні до конфлікту у сфері емоційного 

комфорту, у сфері дозвілля, у них спостерігається вищий рівень 

спрямованості на досягнення, спостерігається розвиток такої риси, як 

охайність.  

Отже, неспівпадіння рівня освіти стає причиною виникнення 

дезадаптації в сімейній парі. Середній рівень освіти зумовлює порушення 

самоактуалізації у чоловіків, зниження рівня задоволеності шлюбом. 

Підтверджує взаємозв’язок рівня освіти та формування дезадаптації 

також С. Т. Агарков. Вчений зазначає, що чим молодші і більш освічені 

подружні пари, чим менше їхній життєвий і подружній досвід, тим частіше у 

них зустрічається комунікативна дисгармонія і тим глибше подружня 

дезадаптація [3].  

8. Вплив наявності чи відсутності щасливих моментів у шлюбі на 

виникнення подружньої дезадаптації в молодій сім’ї.  

Анкетне питання про те, який період вважають щасливим члени 

подружньої пари, отримувало переважно дві відповіді: або тільки початок 

подружнього життя, або весь період. Відповідь на це питання відображає 

дуже важливу особливість стосунків: якщо щасливим був лише початок 

подружнього життя, то стосунки мали тенденцію до погіршення. Тобто, цей 

показник спрощено відображає тенденцію до погіршення стосунків. Сім’ї, в 

яких стосунки погіршилися, демонструють значно меншу задоволеність 

шлюбом з боку чоловіків (U=121; p<0,001) та жінок (U=95,5; p<0,001), цей 

шлюб менше відповідає уявленням про ідеал у чоловіків (U=188; p=0,001) та 

жінок (U=164,5; p<0,001), зменшується бажання жити у цьому шлюбі до 

кінця життя у чоловіків (U=250,5; p<0,004) та жінок (U=226; p<0,001), 
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підвищується суб’єктивна оцінка конфліктності в родині в чоловіків 

(U=629,5; p<0,006) та жінок (U=629; p<0,006).  

Погіршення стосунків є ознакою потенційної конфліктності сфер 

подружніх ролей (U=628; p<0,006) та поінформованості (U=662; p<0,001) у 

жінок, конфліктності у сфері матеріального добробуту в чоловіків (U=636,5; 

p<0,004). 

Чоловіки, сім’ї яких не зазнали погіршення стосунків, демонструють 

нижчі рівні емоційної агресії (U=660; p=0,001) та аутоагресії (U=692,5; 

p<0,001). 

Відсутність погіршення стосунків свідчить про більш високі оцінки 

згуртованості родини з боку чоловіків (U=213,5; p<0,003) та жінок (U=225,5; 

p<0,006), вміння відверто висловлювати незадоволення та агресію також є 

ознакою відсутності погіршення стосунків у чоловіків (U=193,5; p<0,001) та 

жінок (U=197; p<0,002). Стосовно жінок, високі показники відвертості та 

експресивності комунікації свідчить про відсутність у них погіршення 

стосунків (U=232; p<0,007), у чоловіків про це свідчить також більш висока 

оцінка самоорганізації родини (U=234,5; p=0,008). 

Деякі особливості показників інтимно-сексуальної сфери значущо 

корелюють із гарними стосунками у сім’ї До них відноситься загальна 

задоволеність сексуальними стосунками, впевненість у собі, чутливість та 

лагідність до партнера (p<0,01) – як для чоловіків та й для жінок. Окремо у 

жінок до цього переліку додається орієнтація на чуттєвість та виразність у 

сексуальних стосунках, більша активність та менший прояв ревнощів. 

Жінки з сімей зі збереженими гарними стосунками вказують, що за час 

подружнього життя в них менше розвинулась конфліктність (U=700,5; 

p<0,001), врівноваженість відігравала більшу роль як власна якість (U=183,5; 

p<0,001) та якість партнера (U=216,5; p<0,004). 

Деякі особистісні риси також сприяють збереженню гарних стосунків. 

Такою рисою (одночасно для чоловіків та жінок) є прихильність до людей 

(p<0,01). Окремо для чоловіків можна відзначити високі показники 
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самоконтролю поведінки (U=222,5; p<0,005) та наполегливості (U=233; 

p<0,008). Окремо для жінок такими рисами є прагнення розуміти інших 

(U=180,5; p<0,001), повага до інших (U=226; p<0,006), мрійливість (U=200; 

p<0,002), артистичність (U=217,5; p<0,004), сенситивність до почуттів інших 

(U=208; p<0,003). 

Від того, вважає сім’я щасливим увесь шлюб, чи тільки його початок, 

залежать деякі показники адаптованості родини. Зокрема, ті родини, які 

вважають щасливим лише початок стосунків, демонструють низький рівень 

задоволеності шлюбом (U=759; p<0,001) та меншу задоволеність 

сексуальними стосунками (U=90; p<0,001). Також спостерігається тенденція 

до порушення самоактуалізації дружини та чоловіка у парах, які не можуть 

згадати щасливих моментів життя (див. табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Вплив наявності чи відсутності щасливих моментів на подружню 

дезадаптацію (N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації 

Вважають 

щасливим 

початок 

сімейного 

життя 

Вважають 

щасливим 

весь час 

сімейного 

життя U p 

Незадоволеність шлюбом 65,89 46,54 759 <0,001 

Порушення самоактуалізації 

дружини 51,13 47,33 563 0,065 

Порушення самоактуалізації 

чоловіка 51,93 47,75 518 0,218 

Задоволеність сексуальними 

стосунками 41,69 53,77 90 <0,001 

Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

Отже, те, що пара не може згадати щасливі моменти, свідчить про 

наявність подружньої дезадаптації в усіх сферах подружнього життя, яка 

виявляється в низькому рівні задоволеності шлюбом та сексуальними 

стосунками, неможливості розвитку, високому рівню конфліктності та 

агресивності, зниженні бажання прожити у шлюбі до кінця життя, 
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незадоволеності розподілом ролей та конфліктності у сфері матеріального 

добробуту. 

Рисами характеру, які сприяють збереженню гарних стосунків протягом 

тривалого часу, є: прихильність до людей, самоконтроль, наполегливість, 

прагнення розуміти інших, повага до інших, мрійливість, артистичність, 

сенситивність до почуттів. 

Для впорядкування всіх існуючих впливів ми використували дерево 

рекурсивного ділення [220], який використовується для прогнозування 

залежної змінної по багатьом незалежним та реалізується за рахунок 

бінарного рекурсивного ділення.  Алгоритм методу базується на 

рекурсивному повторенні 2-х кроків: 1) перевірка нульової гіпотези про 

незалежність між кожною з незалежних змінних і залежною змінною. 

Алгоритм зупиняється, якщо ця гіпотеза не може бути відхилена. В іншому 

випадку алгоритм починає працювати зі змінною, яка має найбільшу силу 

диференціації; 2) реалізується бінарний поділ в обраній незалежній змінній, 

тобто створюється 2 підгрупи, розділені граничним значенням залежної 

змінної, обраної на 1 кроці. Основною метою його використання в нашій 

роботі є впорядкування чисельних зв’язків показників, тобто використання 

цього методу переважно як методу селекції суттєвих незалежних змінних, а 

не як методу прогнозування. Прослідкуємо, за якю логікою в сім’ї стосунки 

зазнають погіршення (див. рис. В 1). 

Отже, на рис.1, чітко прослідковується закономірність. Якщо чоловік 

вказує, що задоволений шлюбом менше, ніж на 33 % від максимального балу 

за Опитувальником задоволеності шлюбом Г. П. Бутенко, Т. Л. Романова і 

В. В. Століна, то з вірогідністю 80 % можна припустити погіршення 

стосунків у родині. За умов задоволеності шлюбом чоловіка, низьких значень 

показника конфліктності у дружини, її високої самооцінки власної 

врівноваженості можна на 100 % впевнено стверджувати, що члени 

подружньої пари оцінюють увесь період подружнього життя як щасливий. 

Інші поєднання якостей дають неточні прогнози. 
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Отже, суттєвою ознакою, яка може підвищити рівень задоволеності 

шлюбом та продовжити щасливий період подружнього життя, є низький 

рівень конфліктності у дружини та висока ступінь врівноваженості. 

8. Вплив спільного дозвілля на виникнення подружньої дезадаптації. 

Якщо подружжя вказує, що проводить дозвілля переважно тільки разом, 

то статистично значущими виявилися показники задоволеності шлюбом у 

жінок (U=337; p<0,007) та чоловіків (U=397; p<0,045). Чоловіки з таких сімей 

вказують, що актуальна родина значною мірою відповідає їхньому ідеалу 

(U=306,5; p<0,002). Сумісне дозвілля є ознакою меншої вірогідності 

конфліктів у сферах пізнання (U=799; p<0,006) та поінформованості (U=805; 

p<0,005) у дружин, у сфері культури спілкування – у чоловіків (U=851,5; 

p<0,001). Жінки, які часто проводять дозвілля з чоловіком, відзначають у собі 

нижчу емоційну агресію (U=886,5; p<0,001). Згуртованість сімей зі спільним 

дозвіллям вища за оцінками жінок (U=307; p<0,002) та чоловіків (U=347; 

p<0,008), оцінка експресивності в сім’ї у жінок (U=341; p<0,007) та чоловіків 

(U=331; p<0,005) також вища, жінки відзначають більш налагоджену 

організацію життя в сім’ї (U=319,5; p<0,003). 

Особливості дозвілля значно пов’язані із адаптацією родини. Ті сім’ї, які 

проводять дозвілля окремо або з друзями, більшою мірою незадоволені 

шлюбом (U=793; p<0,008), мають більш виражене порушення 

самоактуалізації чоловіка (U=843; p<0,001) та дружини (U=734; p<0,049). 

Крім того, спостерігається тенденція до зростання задоволеності 

сексуальними стосунками у парах, які проводять вільний час разом 

(див. табл. 2.8). 

Можна зазначити, що окреме дозвілля знижує рівень задоволеності 

шлюбом, сприяє порушенню самоактуалізації та підвищенню рівня 

агресивності. Сумісне проведення дозвілля підвищує рівень задоволеності 

шлюбом; згуртовує родину; знижує рівень конфліктності в сферах пізнання, 

культурі спілкування та поінформованості; знижує рівень емоційної агресії. 
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Таблиця 2.8 

Вплив спільного дозвілля на подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники дезадаптації 

Проводять 

дозвілля з 

друзями або 

окремо 

Проводять 

дозвілля 

тільки разом U p 

Незадоволеність шлюбом 54,61 46,5 793 0,008 

Порушення 

самоактуалізації дружини 52,26 46,65 843 0,001 

Порушення 

самоактуалізації чоловіка 50,91 47,58 734 0,049 

Задоволеність 

сексуальними стосунками 51,19 52,58 462 0,218 

Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

Соціологічне дослідження взаємозв’язку між проведенням спільного 

дозвілля та міцністю стосунків подружжя здійснив Благодійний фонд 

«Сім’я» в 2013 році. Результати, що були отримані, також свідчать про 

важливість проведення разом вільного часу для покращення стосунків між 

подружжям. На міцність та відчуття себе щасливим подружжям суттєво 

впливають час, що проведений разом, та спілкування на непобутові теми 

[55].  

Для виявлення найбільш важливих психологічних ознак переваги 

спільного дозвілля ми використали дерево рекурсивного ділення (див. рис. 

В 2). 

З численних показників, з якими пов’язане те, як сім’я проводить 

дозвілля, дійсно значущими виявилися лише два: конфліктність сфери 

поінформованості у дружини та вираженість в неї показника емоційної 

агресії. Якщо дружина чекає від чоловіка більше інформації та не отримує її, 

то можна зі 100 % впевненості стверджувати, що подружжя проводить 

дозвілля окремо одне від одного. Вірогідно, даний факт розкриває небажання 

чоловіка ділитися правдою про те, чому він проводить дозвілля окремо від 

дружини. Якщо сфера поінформованості дружини не є конфліктною, та за 

умови, що емоційна агресія дружини низька, то маємо 93 % вірогідності 
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спільного дозвілля. Якщо конфліктність поінформованості низька, але 

дружина виявляє емоційну агресію, то вірогідність спільного дозвілля 

складає лише 54 %. 

Отже, на проведення спільного дозвілля впливає поінформованість у 

справах між подружжям та емоційна агресія у дружини. Чим більше пара 

проводить разом часу, тим більше вони діляться інформацією одне з одним 

та тим нижчий рівень емоційної агресії спостерігається у жінок. І навпаки – 

чим більше дружина виявляє агресивності і чим більше інформації шлюбні 

партнери приховують одне від одного, тим більше знижується їхнє бажання 

проводити час разом. 

9. Вплив відносин при конфліктних ситуаціях на виникнення подружньої 

дезадаптації в молодій сім’ї. 

Деякі подружні пари після конфлікту на деякий час перестають 

спілкуватися . Ця негативна ознака не пов’язана з задоволеністю шлюбом, 

але пов’язана зі зниженням рівня загальної задоволеності сексуальними 

стосунками у чоловіків (U=500; p<0,005), зменшенням важливості власної 

врівноваженості (U=494,5; p<0,008). Розглянемо вплив відносин при 

конфлікті на формування подружньої дезадаптації (див. табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Вплив відносин при конфлікті на подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації 

Не 

відмовляються 

від спілкування 

Відмовляються 

від спілкування U p 

Незадоволеність шлюбом 47,9 56,49 230 0,141 

Порушення 

самоактуалізації дружини 47,8 49,19 240 0,188 

Порушення 

самоактуалізації чоловіка 48,14 48,51 309 0,809 

Задоволеність 

сексуальними стосунками 52,7 48,72 500 0,005 

Примітки: р<0,001; p<0,05. 
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Згідно з результатами, що представлені в табл. 2.9, доцільно 

стверджувати, що відсутність бажання спілкуватися після конфлікту впливає 

на формування дезадаптації в інтимно-особистісній сфері. Коли пара після 

конфлікту не спілкується, спостерігається тенденція до зростання рівня 

незадоволеності шлюбом. На самоактуалізацію чоловіка та жінки зниження 

кількості спілкування після конфлікту не впливає. 

Використання дерев рекурсивного ділення дає нам можливість 

проаналізувати, психологічні ознаки ігнорування партнера після окнфліктів 

(див. рис. В 3). 

Головним чинником відносин при конфліктних ситуаціях жінки є її 

оцінка впливу власної врівноваженості на стосунки в сім’ї. Якщо ця оцінка 

більша за 5,9 (за 10-ти бальною шкалою), то маємо 93 % вірогідності 

продовження спілкування після конфлікту. Якщо оцінка менша або дорівнює 

5,9, то маємо 71 % вірогідність відмови від спілкування після конфлікту.  

Отже, можна зробити висновки, що загальну атмосферу в сім’ї 

створюють жінки. Сімейний клімат залежить від рівня врівноваженості 

жінки, її вміння контролювати себе. Коли жінці притаманний високий рівень 

врівноваженості, то після конфлікту в сім’ї спілкування не припиняється.  

10. Вплив головування в родині на виникнення подружньої дезадаптації в 

молодій сім’ї. 

У сім’ях, із спільним головуванням, жінки відзначають вищий рівень 

згуртованості (H=10,46; p<0,005). У сім’ях, де жінка вважає себе головою 

родини, високим є рівень конфліктності саме дружини у сферах господарчих 

ролей (H=9,85; p<0,007), пізнання (H=13,14; p<0,001), матеріальних потреб 

(H=11,53; p<0,003), але вербальна агресія таких дружин-лідерів є найнижчою 

(H=12,39; p<0,002). Чоловіки у таких родинах мають найбільшу вірогідність 

конфлікту у сфері емоційного комфорту (H=9,6; p<0,008). Жінки, які 

вважають себе головою родини, менш задоволені сексуальним життям 

(H=10,47; p<0,005). Чоловіки в таких родинах проявляють меншу сексуальну 

впевненість, ніж у родинах зі спільним головуванням (H=16,27; p<0,001). 
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Риса домінування у чоловіків з таких родин нижча за інших (U=11,94; 

p<0,003). Головування в родині, з точки зору дружини, є важливим чинником 

адаптованості родини. 

Зокрема, ті родини, де жінка вважає себе головною, є більш 

дезадаптованими за такими факторами: незадоволеності шлюбом (H=439; 

p<0,021), порушення самоактуалізації дружини (H=9,65; p<0,008) та чоловіка 

(H=7,23; p<0,027), задоволеності сексуальними стосунками (H=9,56; p<0,008) 

(див. табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Вплив головування у родині з точки зору дружини та чоловіка на 

подружню дезадаптацію (N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації (Ж) 

Головує 

партнер 

Сумісне 

головування Я Н p 

Незадоволеність шлюбом 48,64 46,67 56,22 439 0,021 

Порушення 

самоактуалізації дружини 46,3 47,59 54,44 9,65 0,008 

Порушення 

самоактуалізації чоловіка 50,51 47,02 48,21 7,23 0,027 

Задоволеність 

сексуальними стосунками 51,94 53,78 45,56 9,56 0,008 

Чинники подружньої 

дезадаптації (Ч) 

Головує 

партнер 

Сумісне 

головування Я H p 

Незадоволеність шлюбом 45,03 47,87 50,01 3,01 0,222 

Порушення 

самоактуалізації дружини 48,79 48,25 46,89 2,28 0,32 

Порушення 

самоактуалізації чоловіка 49,18 47,38 48,97 2,8 0,247 

Задоволеність 

сексуальними стосунками 53,31 52,73 51,32 0,79 0,674 

Примітка 1: р<0,001; p<0,05 

 Примітка 2: Ч – чоловіки; Ж – жінки 

 

Головування в родині, з точки зору чоловіка, не є чинником, який 

впливає на адаптацію родини. При цьому спостерігається тенденція 
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зростання незадоволеності шлюбом, коли головою родини чоловік вважає 

себе, але тенденція до порушення самоактуалізації чоловіка знижується. 

Незадоволеність шлюбом та порушення самоактуалізації знижується, коли 

пара все вирішує спільно. Дещо зростає рівень задоволеності сексуальними 

стосунками, коли головою родини вважається партнер. 

Отже, подружня дезадаптація у вигляді рольового конфлікту у сферах 

господарчих ролей, пізнання, матеріальних потреб та сфері емоційного 

комфорту може проявлятися тоді, коли головою вважає себе жінка. Також 

знижується рівень задоволеності сексуальним життям та шлюбом, 

спостерігається порушення самоактуалізації, але головування у родині 

зменшує рівень вербальної агресії у жінки. 

Гармонійному подружньому життю та підвищенню рівня згуртованості 

сім’ї сприяє сумісне головування. 

Отримані результати підтверджує дані соціологічного опитування, що 

було проведене Благодійним фондом «Сім’я» у 2013 р. Дослідники 

переконані, що у щасливого подружжя переважає гнучкий розподіл ролей 

[51]. 

Дослідженням зв’язку між задоволеністю шлюбом та розподілом ролей 

займалися Ю. Є. Альошина та І. Ю. Борисов. Вчені зазначають, що в різний 

період життя подружжя розподіл ролей може змінюватися від традиційного до 

егалітарного, та обидва варіанти, залежно від потреб подружжя, в певний етап 

життя сприяють підвищенню рівня задоволеності подружнім життям [11]. 

Н. Г. Юркевич демонструє погляди, що є близькими до позиції 

Ю. Є. Альошиної, І. Ю. Борисова та Т. А. Гурко. На думку автора, пари з 

рівноправним розподілом обов’язків більшою мірою задоволені подружнім 

життям. Коли домашні обов’язки перекладено на жінку, – це знижує рівень 

задоволеності шлюбом [216]. 

До незадоволеності подружнім життям, на думку Г. А. Навайтіс, 

призводять нереалістичні очікування молодого подружжя щодо розподілу 

ролей. Пари змішують риси егалітарного типу розподілу з традиційним (за 
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даними дослідження молодих сімей, пари орієнтовані або на модель сім'ї, де 

провідна роль відведена чоловіку (але без його відповідальності за 

матеріальне забезпечення сім'ї), або на модель, де обов'язки розподілені 

порівну, (але на чоловіка ще покладаються очікування щодо матеріального 

забезпечення), що приводить до неможливості відповідати експектаціям 

партнера [141].  

Простежимо, за якою логікою чоловік може визначати або вважати себе 

головним у родині (див. рис. В 4). 

Найбільшу вірогідність головування чоловіка, на його власну думку 

(78 %), дає таке поєднання чинників: жінка не конфліктує у питанні щодо 

сприйнятті гендерної ролі чоловіка, але чоловік очікує кращого виконання 

подружньої ролі дружиною. Якщо у дружини наявний конфлікт сприйняття 

гендерної ролі чоловіка, то маємо найбільшу вірогідність того, що чоловік 

визнає головування дружини з вірогідністю у 37 %. Якщо жінка не має 

конфлікту в оцінці гендерних ролей чоловіка, а чоловік не має конфлікту в 

сфері подружніх ролей, то найбільш вірогідним є сумісне головування (за 

оцінкою чоловіка). Порушити це може лише така умова: жінка не конфліктує 

в питанні щодо оцінки гендерних ролей чоловіка, чоловік не має конфлікту у 

сфері подружніх ролей, пластичність поведінки чоловіка вище середнього, 

конфліктність жінки не заважає родині, жінка націлена на пошук нових 

вражень. За перелічених умов вірогідність головування чоловіка (за його 

оцінкою) може скласти 59 %. 

Проаналізувавши представлений у рис. В 4, можна стверджувати, що 

чинниками, які сприяють тому, що чоловік вважає себе головою родини, є те, 

що жінка сприймає та погоджується з гендерною роллю чоловіка та при 

цьому виконує роль дружини. Чинниками спільного головування в родині є 

визнання гендерних ролей чоловіка дружиною та відсутність конфліктності в 

чоловіка у сфері подружніх ролей. 

Простежимо, за якою логікою дружина може себе визначати, або 

вважати головною у родині (див. рис. В 5). 
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На жаль, серед досліджуваних пар не виявлено таких психологічних 

умов, які дозволяють жінці визначати, або вважати себе головою родини. Але 

можливо досить точно встановити, за яких умов жінка визнає головою 

чоловіка (85 %): незначний конфлікт у матеріальній сфері та сфері дозвілля у 

жінки, фізична агресія у межах норми.  

Отже, для того, щоб жінка вважала чоловіка головою родини, необхідно, 

щоб вона була задоволена матеріальним становищем і проведенням 

спільного дозвілля, а також демонструвала низький рівень агресії.  

Аналіз отриманих даних дає підстави зробити узагальнення про те, що в 

морально-психологічній сфері чинниками подружньої дезадаптації можуть 

бути: відсутність у пари щасливих спільних моментів, відсутність 

проведення спільного дозвілля, незадовільний розподіл ролей (коли головою 

родини є жінка), зниження рівня спілкування після конфліктів. Головними 

ознаками прояву дезадаптації виступають зниження рівня задоволеності 

шлюбом та статевим життям, високий рівень конфліктності, порушення в 

рольовій сфері, порушення самоактуалізації, емоційний дискомфорт. У 

матеріально-побутовій сфері чинниками дезадаптації можуть бути: 

незадовільне матеріальне становище, різні рівні освіти, наявність дітей; 

ознаками дезадаптації є порушення гендерних, подружніх та батьківських 

ролей, високий рівень конфліктності, порушення самоактуалізації. Слід 

зазначити, що дезадаптація в матеріально-побутовій сфері подружнього 

життя найчастіше відбувається через порушення рольової поведінки.  

Проаналізуємо відмінності в даних первинних та вторинних досліджень, 

що були присвячені чинникам подружньої дезадаптації, використовуючи 

метод факторного аналізу. На основі аналізу теоретичних джерел для нашого 

дослідження ми використали такі показники: 

 загальна задоволеність сексуальною сферою в чоловіків та жінок; 

 конфліктність у сфері подружньої ролі в чоловіків та жінок; 

 конфліктність у сфері пізнання в чоловіків та жінок; 

 конфліктність у сфері дозвілля в чоловіків та жінок;  
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 конфліктність у сфері поінформованості в чоловіків та жінок;  

 загальна агресивність у чоловіків та жінок;  

 задоволеність шлюбом у чоловіків та жінок. 

Отже, сім’ї, які не задоволені шлюбом, не задоволені виконанням 

подружніх ролей, не мають можливості або бажання пізнавати щось нове, 

мають тривалі конфлікти через неможливість задовольнити власні потреби, 

незадоволені сексуальними стосунками, можна назвати дезадаптованими. 

 Першою чергою прослідкуємо взаємозв’язок перерахованих показників 

між собою (див. Додаток Г). Статистично значущими кореляціями виявилися 

загальна задоволеність сексуальними стосунками чоловіка та жінки (r=0,5; 

p<0,001), задоволеність шлюбом чоловіка та дружини (r=0,7; p<0,001), 

задоволеність шлюбом дружини і чоловіка, задоволеність сексуальними 

стосунками дружини (r від 0,39 до 0,42; p<0,01), конфлікт у сфері 

поінформованості та подружній ролі чоловіка (r=0,41; p<0,001), конфлікт у 

дозвіллі та подружній ролі дружини (r=0,42; p<0,001), конфлікт у сфері 

дозвілля та пізнанні дружини (r=0,39; p<0,001), конфлікт у сфері 

поінформованості та подружньої ролі дружини (r=0,4; p<0,001), загальна 

агресивність чоловіка та конфлікт у подружній ролі дружини (r=0,39; 

p<0,001); також загальна агресивність дружини позитивно корелює з 

агресивністю чоловіка (r=0,44; p<0,001). 

Негативно корелюють конфлікт у подружній ролі дружини з 

задоволеністю шлюбом чоловіка (r=-0,35; p<0,001) та дружини (r=-0,35; 

p<0,001), задоволеність шлюбом дружини та конфлікт у сфері 

поінформованості дружини (r=-0,37; p<0,001), задоволеність шлюбом 

чоловіка та його загальна агресивність (r=-0,41; p<0,001). 

Для впорядкування показників дезадаптації ми використали факторний 

аналіз за методом головних факторів з облімін-обертанням. 

Використання методу паралельної факторизації показує, що 

оптимальною кількістю факторів є чотири. Розглянемо структуру з чотирьох 

факторів (див. табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11 

Факторне навантаження шкал тестів 

 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Задоволеність шлюбом (Ч) -0,84 0,01 0,00 0,10 

Задоволеність шлюбом (Ж) -0,80 -0,09 0,04 0,02 

Загальна агресивність (Ж) 0,56 -0,18 0,16 0,12 

Загальна агресивність (Ч) 0,48 0,09 0,09 0,08 

Пізнання (конфлікт) (Ж) -0,06 0,96 -0,02 0,00 

Поінформованість 

(конфлікт) (Ж) 0,16 0,63 0,14 0,03 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 0,24 0,50 0,01 -0,11 

Подружня роль (конфлікт) 

(Ж) 0,26 0,31 -0,08 -0,25 

Поінформованість 

(конфлікт) (Ч) 0,01 -0,02 0,85 -0,03 

Пізнання (конфлікт) (Ч) -0,12 0,09 0,59 -0,07 

Подружня роль (конфлікт) 

(Ч) 0,02 0,00 0,53 -0,01 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 0,17 0,08 0,41 0,07 

Секс: загальна 

задоволеність (Ж) -0,06 -0,01 -0,11 0,79 

Секс: загальна 

задоволеність (Ч) 0,03 0,02 0,06 0,78 

Власні значення 2,29 1,89 1,67 1,45 

Частка розкритої дисперсії 0,16 0,13 0,12 0,10 

Примітки:  – у таблиці представлено факторний аналіз методом 

головних факторів з облімін-обертанням.  

Фактор 1 – задоволеність шлюбом, агресивність; фактор 2 –  

конфліктність дружини у сферах пізнання, поінформованості, дозвілля; 

фактор 3 – конфліктність чоловіка у сферах поінформованості, пізнання та 

подружньої ролі; фактор 4 – сексуальна задоволеність. 

 

Як видно з табл. 2.11, нами було з’ясовано чотири групи чинників 

подружньої дезадаптації. 

До фактору 1 увійшло два протилежних чинника (розкриває 16 % 

сумісної дисперсії): задоволеність шлюбом та загальна агресивність 

подружжя. При низьких значеннях фактора маємо задоволеність шлюбом 

обох членів подружньої пари, при високих – прояви агресивності. 
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Фактор 2 розкриває 13 % сумісної дисперсії. Змістовно він є фактором 

високої конфліктності дружини у сферах пізнання, поінформованості, 

дозвілля. 

Фактор 3 розкриває 12 % сумісної дисперсії. Це фактор конфліктності 

чоловіка у сферах поінформованості, пізнання та подружньої ролі. 

Фактор 4 розкриває 10 % сумісної дисперсії – він відображає сексуальну 

задоволеність партнерів одне одним. 

Частка розкритої сумісної дисперсії показників складає 52 %, що є 

достатнім результатом, щоб визнати структуру помірно інформативною. 

Розглянемо взаємозв’язок цих факторів. 

Ми використовували облімін-обертання факторів, тож фактори мають 

значущі взаємні кореляції (див. табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Взаємозв’язок чинників подружньої дезадаптації (N=300) 

Кількість 

факторів 

Агресив-

ність 

Порушення 

самоактуалі-

зації у дружини 

Порушення 

самоактуалі-

зації у 

чоловіка 

Задоволе-

ність у 

сексуальній 

сфері 

Агресивність 1 0,38** 0,38** -0,51*** 

Порушення 

самоактуалізації 

у дружини 

0,38** 1 0,13 -0,36** 

Порушення 

самоактуалізації 

у чоловіка 

0,38** 0,13 1 -0,3** 

Задоволеність у 

сексуальній 

сфері 

-0,51*** -0,36** -0,3** 1 

 

Фактор агресивності подружжя позитивно корелює з факторами 

конфліктності дружини (r=0,38; p<0,01) та чоловіка (r=0,38; p<0,01) Чим 

вищий рівень агресивності, тим вищий рівень конфліктності в сім’ї. Також 

фактор агресивності негативно корелює з сексуальною задоволеністю 

партнерів (r=-0,51; p<0,001). Зі зростанням рівня агресивності знижується 

рівень задоволеності шлюбом. Фактор сексуальної задоволеності негативно 
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корелює з усіма іншими факторами (r від -0,51 до -0,3; p<0,01). При зростанні 

сексуальної задоволеності подружжя знижується рівень агресії та 

конфліктності. 

Виявлені фактори корелюють між собою, тому узагальнено ми можемо 

стверджувати, що дезадаптована родина – це родина, в якій незадоволеність 

шлюбом виливається у взаємну агресію, в якій фрустрована самоактуалізація 

партнерів та наявна незадоволеність сексуальними стосунками. 

Отже, порівняння первинних та вторинних даних за допомогою методу 

факторного аналізу, дає змогу виділити наступні чинники подружньої 

дезадаптації. Сюди війшли: задоволеність шлюбом та загальна агресивність 

подружжя; висока конфліктність дружини та чоловіка у сферах пізнання, 

поінформованість (неможливість самоактуалізуватися); незадоволеність у 

сфері дозвілля; незадоволеність виконанням подружньої ролі чоловіком; 

сексуальна незадоволеність. 

За допомогою кореляційного аналізу, було виявлено особистісні риси 

чоловіків та жінок, які здатні впливати на дезадаптацію родини. 

Особистісними рисами чоловіка, які здатні збільшити рівень незадоволеності 

шлюбом є: домінування (r=0,36; p<0,001), холодність у стосунках (r=0,35; 

p<0,001), нездатність до співробітництва (r=0,35; p<0,001), невміння 

контролювати себе (r=0,49; p<0,001), бездіяльність (r=0,47; p<0,001), 

безвідповідальність (r=0,43; p<0,001). У жінок – допитливість (r=0,37; 

p<0,001). 

Отже, доречно виокремити такі чинники дезадаптації. Дезадаптація 

може проявлятися в трьох сферах подружнього життя. У морально-

психологічній сфері такими чинниками є: відсутність у пари щасливих 

спільних моментів; висока конфліктність у сферах пізнання, 

поінформованість та дозвілля, незадовільний розподіл ролей (коли головою 

родини є жінка), зниження рівня спілкування після конфліктів, низький 

рівень задоволеності шлюбом. У матеріально-побутовій сфері чинниками 

дезадаптації можуть бути: незадовільне матеріальне становище, 
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неспівпадіння рівня освіти, народження дітей. В інтимно-особистісній сфері 

чинники дезадаптації – низький рівень задоволеності інтимним життям, 

високий рівень агресивності, особистісні риси (домінування, відстороненість, 

нездатність до співробітництва, невміння контролювати себе, бездіяльність, 

безвідповідальність, допитливість). 

Отже, ми можемо стверджувати, що з чинників, які були нами 

виокремлені методом аналізу теоретичної літератури (задоволеність 

шлюбом, комунікативна некомпетентність, порушення самоактуалізації, 

рольовий конфлікт, порушення у сексуальній сфері, емпірично 

підтверджуються такі чинники: незадоволеність шлюбом; зниження рівня 

спілкування після конфліктів; порушення самоактуалізації; незадовільний 

розподіл ролей (коли головою родини є жінка); порушення у сексуальній 

сфері. До теоретично виділених чинників додається відсутність у пари 

щасливих спільних моментів, незадоволеність у сфері дозвілля, низький 

рівень задоволеності шлюбом, незадовільне матеріальне становище, 

неспівпадіння рівня освіти, народження дітей, високий рівень агресивності, 

особистісні риси. 

Порівняємо первинні результати (що отримані по ходу нашого 

емпіричного дослідження) із вторинними (що представлені в науковій 

літературі). Ю. Є. Альошина, А. І. Антонов, І. В. Бестужєв-Лада, 

В. І. Зацепін, А. Г. Харчев виділяють такі чинники виникнення подружньої 

дезадаптації: фази життєвого циклу пари, матеріальне становище, подружні 

обов’язки та функції, сімейні межі [21, 88, 196]. 

Результати дослідження С. В. Стєгачової частково підтверджують 

отримані нами результати. Автор доводить, що причинами соціально-

психологічної дезадаптації є комунікативна неспроможність, зниження 

сімейної згуртованості та здатності долати перешкоди, відсутність спільних 

інтересів, рольова неузгодженість, боротьба за лідерство, відсутність 

підтримки у прагненні до професійного становлення [178]. 
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Схожі погляди висловлює В. О. Курило. У своїх дослідженнях автор 

називає такі чинники дезадаптації: порушення комунікації, низький рівень 

інформованості, небажання співпрацювати, неспівпадіння поглядів та 

рольових очікувань, неспівпадіння цінностей [125]. 

Незадоволеність культурним рівнем, невідповідність ціннісної системи, 

психічна та соціальна незрілість, розбіжності у стилях спілкування та 

уявленнях, низький рівень згуртованості та різні погляди, низький рівень 

сексуальної сумісності – є, на думку Г. В. Старшенбаум [176], чинниками 

подружньої дезадаптації.  

На думку В. О. Сисенко [181], стабільність шлюбу складається з 

соціально-економічних чинників, до яких відносяться матеріальне 

забезпечення, житлові умови тощо; до соціально-психологічних чинників він 

відносить насамперед задоволеність шлюбом.  

Співставивши результати первинних та вторинних досліджень, можемо 

стверджувати, що майже всі дослідники підтверджують вплив 

комунікативної некомпетентності, відсутності спільного дозвілля, 

незадовільного матеріального становища, низького рівня задоволеності 

шлюбом як чинників подружньої дезадаптації. Наше дослідження до цього 

переліку додає відсутність щасливих моментів та перелік особистіних рис 

характеру, які можуть привести до виникнення подружньої дезадаптації. 

Взаємозв’язок чинників подружньої дезадаптації з перебігом 

подружнього життя. 

Оскільки нами було підтверджено, що чинники подружньої 

дезадаптації – це високий рівень конфліктності, рольова неузгодженість, 

сексуальна незадоволеність, комунікативна некомпетентність, незадовільне 

матеріальне становище, наявність дітей, то розглянемо взаємозв’язок 

подружньої дезадаптації з рівнем задоволеності шлюбом, суб’єктивною 

оцінкою частоти конфліктів, наявністю протиріч у сексуальних установках, 

конфліктністю. 
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У даному дослідженні нас цікавлять кореляційні зв’язки таких 

показників (для чоловіків та жінок): 

 адаптованість родини; 

 задоволеність шлюбом; 

 суб’єктивна оцінка частоти конфліктів; 

 протиріччя в сексуальних установках; 

 конфліктність (загальний показник). 

Кореляції зазначених показників дуже чисельні, тому ми описуємо лише 

найсильніші з них (p<0,01), а узагальнені висновки робимо за допомогою 

дерев рекурсивного ділення. Для цього ми використовуємо контрастні 

вибірки за кожним показником, тобто виокремлюємо групу з високим та 

низьким рівнем показника та намагаємося спрогнозувати ці рівні за 

допомогою залучення до дерев рекурсивного ділення всіх інших показників. 

За допомогою кореляцій ми можемо виявити, що фактор 

незадоволеності шлюбом спричиняє порушення в сімейному оточенні. Він 

знижує майже всі показники сімейного оточення (r від -0,46 до -0,26; p<0,01) 

в оцінці обох партнерів, виключенням є лише моральний клімат та контроль 

у родині, які не корелюють з фактором незадоволеності шлюбом. 

Фактор низької самоактуалізованості дружини найбільш негативно 

впливає на оцінку активного відпочинку чоловіком (r=-0,36; p<0,001), фактор 

низької самоактуалізованості чоловіка негативно впливає на експресивність 

родини в оцінці дружини (r=-0,38; p<0,001).  

Вплив оцінки адаптивності на подружнє життя. 

Оцінка реальної адаптованості родини чоловіками та жінками позитивно 

пов’язана з оцінкою згуртованості родини чоловіками та жінками (r від 0,21 

до 0,49; p<0,01), а також із довірливістю жінки (r від 0,33 до 0,38; p<0,01). 

Оцінка реальної адаптованості родини чоловіками негативно пов’язана з 

конфліктністю в них сфери підтримки (r=-0,3; p<0,01), сфери спілкування у 

жінок (r=-0,35; p<0,01); позитивно – з оцінкою чоловіками орієнтації родини 

на активний відпочинок (r=0,36; p<0,01), товариськістю чоловіків (r=0,35; 
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p<0,01). Оцінка реальної адаптованості родини жінками позитивно пов’язана 

з оцінкою чоловіками орієнтації родини на активний відпочинок (r=0,36; 

p<0,01). 

Знижує рівень адаптованості родини високий рівень конфліктності у 

сферах спілкування, підтримки, відсутність спільного відпочинку. 

Підвищує рівень адаптованості родини спрямованість родини на 

згуртованість. Така риса характеру в жінок, як довірливість; у чоловіків – 

орієнтація на активний відпочинок та товариськість.  

Розглянемо дерево рекурсивного ділення для оцінки адаптованості 

родини чоловіками (див. рис. Д 1). 

Умовою низької адаптованості родини в оцінці чоловіка (87 %) є низька 

оцінка орієнтації родини на активний відпочинок з боку жінки. Якщо 

зазначена оцінка жінки середня або вища, то вирішальним чинником є оцінка 

чоловіком експресивності в родині. Значення нижчі або рівні 53,8 Т-балів 

свідчать про 71 % вірогідності низької адаптованості родини в оцінці 

чоловіка. При високих значеннях оцінки експресивності родини чоловіком 

вірогідність низької адаптованості складає 7 %. 

На адаптованість у чоловіків впливають активний відпочинок, 

експресивність. Пари, які проводять час разом та в яких чоловік проявляє 

експресивність, більш адаптовані, ніж ті, які проводять вільний час окремо. 

Розглянемо дерево рекурсивного ділення для оцінки адаптованості 

родини жінками (див. рис. Д 2). 

Головним критерієм високої оцінки жінкою адаптованості родини є 

середня та вище середньої оцінка чоловіком орієнтації родини на активний 

відпочинок, вірогідність високої адаптивності складає при цьому 92 %. Якщо 

зазначена оцінка чоловіка нижча середнього, то вирішальним є чинник 

оцінки дружиною контролю в родині: контроль нижче середнього дає 

вірогідність високої адаптованості у 52 %, вище середнього – 90 % 

вірогідність низької адаптованості. 
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На адаптованість у жінок суттєвий вплив справляють орієнтація 

чоловіка на активний відпочинок, оцінка контролю в родині. 

Отже, чим вищі показники адаптованості родини, тим вищий рівень її 

згуртованості. В адаптованих родинах жінки більше довіряють своїм 

чоловікам, також підвищує рівень адаптованості активний відпочинок, 

товариськість партнера. Суттєво знизити рівень адаптованості може високий 

рівень конфліктності у сфері підтримки та сфері спілкування. 

Оскільки однією з ознак дезадаптації є низький рівень задоволеності 

шлюбом, то розглянемо, що саме може привести до зниження рівня 

задоволеності шлюбом. Задоволеність шлюбом має досить багато спільних 

кореляцій у чоловіків та жінок, тому їх слід розглядати як загальні. 

Позитивні кореляції задоволеності шлюбом у чоловіків та жінок негативно 

пов’язані з оцінкою конфліктності у родині (r від -0,47 до -0,35; p<0,01). 

Загальним показником конфліктності ставлення до партнера (r від -0,48 до -

0,26; p<0,01), вербальною агресією (r від -0,28 до -0,22; p<0,01), емоційною 

агресією (r від -0,47 до -0,3; p<0,01), аутоагресією (r від -0,39 до -0,28; 

p<0,01), загальною агресивністю (r від -0,43 до -0,32; p<0,01). Загальні 

позитивні кореляції задоволеності шлюбом позитивно корелюють з 

показниками згуртованості родини, експресивності, відкритістю до прояву 

конфліктів, незалежністю, орієнтацією на досягнення, орієнтацією на 

активний відпочинок, організованістю родини (r від 0,23 до 0,44; p<0,01), 

відвертістю в сексуальних стосунках (r від 0,33 до 0,47; p<0,01), схильністю 

до теплих стосунків та поваги до інших (r від 0,23 до 0,4; p<0,01), схильністю 

до розуміння інших (r від 0,31 до 0,38; p<0,01), відповідальністю (r від 0,26 

до 0,46; p<0,01), розвиненістю експресивності та допитливості (r від 0,25 

до 0,43; p<0,01). 

Рівень задоволеності шлюбом знижується, коли пара відчуває себе 

незгуртованою, не відверта у своїх сексуальних проявах, не спрямована на 

розвиток та досягнення, не вміє конструктивно спілкуватися; у її стосунках 

переважає високий рівень агресивності та конфліктності. 
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Задоволеність шлюбом чоловіків та жінок має позитивні кореляції з 

психологічними оцінками та показниками чоловіка: романтичність у 

сексуальних стосунках (r від 0,33 до 0,38; p<0,01), розвиненість рис 

домінування (r від 0,33 до 0,36; p<0,01), самоконтроль (r від 0,39 до 0,48; 

p<0,01), наполегливість (r від 0,39 до 0,48; p<0,01), передбачливість (r від 

0,32 до 0,4; p<0,01) у чоловіка. Негативними є кореляції з конфліктним 

ставленням до дружини в матеріальній сфері (r від -0,29 до -0,28; p<0,01), 

культурі спілкування (r від -0,35 до -0,34; p<0,01), проявом мовної агресії 

чоловіком (r від -0,41 до -0,32; p<0,01). 

Задоволеність шлюбом чоловіків та жінок має позитивні кореляції з 

психологічними оцінками та показниками жінки: оцінка жінкою 

згуртованості родини (r від 0,32 до 0,39; p<0,01), інтелектуально-культурна 

орієнтація родини (r від 0,25 до 0,27; p<0,01), активність (складова 

екстраверсії) жінки (r від 0,27 до 0,27; p<0,01). Негативні кореляції: 

конфліктність подружніх ролей (r від -0,38 до -0,32; p<0,01), господарчих 

ролей (r від -0,34 до -0,26; p<0,01), сфери спілкування (r від -0,3 до -0,26; 

p<0,01), дозвілля (r від -0,38 до -0,26; p<0,01), поінформованості (r від -0,42 

до -0,3; p<0,01), підтримки (r від -0,3 до -0,23; p<0,01). 

Тільки у чоловіків були виокремлені статистично значущі показники 

позитивної кореляції між задоволеністю шлюбом та власними: екстраверсією 

(r=0,3; p<0,01), схильністю до співробітництва (r=0,33; p<0,01), мрійливістю 

(r=0,31; p<0,01), артистичністю (r=0,32; p<0,01), сенситивністю (r=0,34; 

p<0,01). 

Тільки жінкам властиві негативні кореляції між задоволеністю шлюбом 

та власними конфліктністю гендерних ролей (r=-0,29; p<0,05) і 

конфліктністю у сфері узгодженості (r=-0,28; p<0,05). 

Можна стверджувати, що рівень задоволеності шлюбом може знизити 

високий рівень конфліктності, високий рівень вербальної, емоційної агресії 

та аутоагресії. Підвищити рівень задоволеності шлюбом можуть такі 

чинники: високий, чи достатній рівень згуртованості родини, експресивність, 
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відвертість при конфлікті, незалежність, орієнтація на досягнення, орієнтація 

на активний відпочинок, організованість родини, відвертість у сексуальних 

стосунках, повага до партнера та його розуміння, відповідальність. 

Підвищують задоволеність шлюбом такі риси характеру чоловіків: 

романтичність у сексуальних стосунках, домінування, самоконтроль, 

наполегливість, передбачливість, екстраверсія, схильність до 

співробітництва, мрійливість, артистичність, сенситивність. У жінок цьому 

сприяють спрямованість на згуртування родини, інтелектуально-культурна 

орієнтація родини, активність. Навпаки, до зниження рівня задоволеності 

шлюбом призводять такі риси чоловіків: конфліктне ставлення до дружини в 

матеріальній сфері, відсутність культури спілкування, прояв мовної агресії. 

До таких чинників у жінок відноситься високий рівень конфліктності у 

сферах подружньої ролі, господарчих ролей, спілкування, дозвілля, 

поінформованості, підтримки, гендерних ролей, а також конфліктність у 

сфері узгодженості. 

За результатами першого етапу дослідження ми отримали низку 

чинників, що впливають на перебіг та задоволеність подружнім життям, а 

саме: частота спілкування, відсутність конфліктів, порушення в сексуальній 

сфері, суб’єктивне сприйняття партнера як надійного, наявність власного 

житла, емоційне тепло, можливість разом приймати рішення, проведення 

спільного дозвілля, потреба в розвитку, потяг одне до одного та моральні 

якості партнера, психологічна підтримка, наявність у стосунках поваги одне 

до одного, прояв уваги до партнера, сумісність, показник любові, рівень 

заробітної плати. 

Проаналізуємо зазначені чинники докладніше. 

Частота спілкування. Велике значення та вплив на задоволеність 

сімейним життям, а згодом і на виникнення дезадаптації має частота 

спілкування в подружній парі. Більшого значення цьому фактору приділяють 

досліджувані в м. Івано-Франківськ та м. Луганськ. Як показало опитування, 

респонденти-жінки більше уваги звертають на міру, кількість спілкування в 
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подружжі (U=6735; p=0,051). Дещо більшого значення частота спілкування 

набуває для респондентів з середнім рівнем освіти. Важливість показника 

частоти спілкування знижується з кількістю прожитих років, але 

спостерігається зростання значущості цього показника в розлучених та 

опитуваних, які одружилися вдруге.  

За даними кореляційного аналізу було виявлено залежність частоти 

спілкування від таких показників: матеріальна підтримка з боку партнера, 

відсутність конфліктів, надійність партнера, наявність власного житла, рівень 

заробітної плати, емоційна теплота, сумісності поглядів та інтересів, 

проведення спільного дозвілля, можливості для розвитку, наявність потягу 

одне до одного, допомога по господарству, моральні якості партнера, 

відчуття любові, сумісність з партнером, наявність взаємоповаги та уваги з 

боку партнера. Спостерігається зворотна кореляція між частотою 

спілкування та можливістю тиску на партнера: чим більше партнер 

намагається домінувати, тим менше пара спілкується між собою.  

Відсутність конфліктів. Також значимим виявився такий фактор, як 

відсутність конфліктів. Дещо більш значимим цей фактор виявився для 

чоловіків, ніж для жінок. Більше уваги на відсутність конфліктних ситуацій в 

подружньому житті приділяють у м. Луганськ (Н=11,27; р=0). З віком зростає 

значення цього фактору – після тридцяти років рівень його значущості 

зростає (Н=11,62; p=0,009). Проте він знижується зі зростанням рівня освіти 

(Н=14,72; P=0,002) – це можна пояснити тим, що досліджувані з вищою 

освітою розуміють, що конфлікти, особливо в перший період подружнього 

життя, є нормативним явищем. Неодружені люди та розлучені менше 

приділяють увагу наявності конфліктів, ніж одружені (Н=16,2; p=0,013). 

Спостерігається залежність конфліктів від частоти спілкування та 

надійності партнера: чим більше пара спілкується між собою та чим більше 

вважає одне одного надійним партнером, тим менше конфліктних ситуацій 

виникає в сім’ї. Також на наявність конфліктів впливає задоволеність 

сексуальним життям. На кількість конфліктів впливають й побутові фактори: 
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наявність власного житла, проведення спільного дозвілля та допомога по 

господарству. Чим емоційно тепліші стосунки, чим частіше пара разом 

приймає важливі рішення, а члени подружжя поважають одне одного, 

проявляють взаємопідтримку, в них відсутні риси характеру, які дратують 

партнера, тим менше сварок виникає в подружжя.  

Порушення в сексуальній сфері. Також як одну зі складових 

подружнього життя, що впливає на можливість розвитку дезадаптації, 

опитувані визначили сексуальну сферу. Більш значущою ця складова 

виявилася для чоловіків (U=4429,5; p=0,002) та для опитуваних із середнім 

рівнем освіти (U=10,46; p=0,015). Однакову увагу приділяють цій складовій 

подружнього життя як одружені, так і неодружені. 

На сексуальне бажання вплив мають такі чинники: частота спілкування, 

відсутність конфліктів, надійність партнера, емоційна теплота, проведення 

спільного дозвілля. Також якість сексуального життя залежить від наявності 

власного житла, наявності власної свободи, взаємодопомоги по господарству. 

Важливе значення мають зовнішня привабливість, взаємоповага, 

психологічна підтримка, почуття любові.  

Суб’єктивне сприйняття партнера як надійного. При опитуванні високі 

оцінки отримав показник надійності партнера. Цей показник набрав майже 

однаково високу оцінку у всіх регіонах України, у жінок та чоловіків різного 

віку, різного рівня освіти та сімейного стану. Значущими показники 

виявилися в опитуваних, вік яких перевищує 30 років (Н=8,02; р<0,046). 

Вплив на важливість цього показника справляє рівень освіти та сімейне 

положення. Дещо зростає значущість цих показників у досліджуваних з 

середньо-спеціальним рівнем освіти (Н=7,73; р<0,052). Потреба відчувати 

поруч надійного партнера є вищою в розлучених осіб та в осіб, які прожили 

разом більше п’яти років (Н=8,86; р<0,065). 

Чим більше пара проводить вільний час разом, чим більше вона 

спілкується та менше конфліктує, тим з більшою надійністю асоціюється 

шлюбний партнер. Також на надійність партнера впливає задоволеність 
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сексуальним життям, емоційна теплота та сумісність поглядів та інтересів. 

Чим більше партнери дозволяють бути самостійними одне одному, тим 

надійнішими вони виглядають у очах один одного. Чим більше співпадають 

моральні якості подружжя, тим надійнішим виглядає партнер. Також 

надійність партнера залежить і від матеріально-побутових факторів: 

наявність власного житла та достатнього рівня заробітної плати.  

На задоволеність подружнім життям впливає наявність власного 

житла. Наявність власного житла більш турбують жителів м. Івано-

Франківськ та м. Луганськ (Н=8,95; р<0,011), ніж мешканців м. Києва. Більш 

важливим мати житло виявилося для жінок, ніж для чоловіків (U= 6771,5; 

р<0,041). Спостерігається незначне зниження важливості цього показника з 

віком та знижується його важливість для осіб, які перебувають у шлюбі 

більше 40 років. Але для осіб, які одружилися вдруге, важливість мати 

власну оселю збільшується.  

За результатами нашого опитування, наявність власного житла має 

пряму кореляцію зі всіма сферами подружнього життя. Від цього залежить 

сексуальне життя, проведення спільного дозвілля, кількість сварок, 

підтримка один одного та інше.  

Емоційне тепло. Емоційне тепло як важливий показник у подружньому 

житті виділили досліджувані різних регіонів. Спостерігається невелике 

зростання важливості цього показника в м. Івано-Франківськ та області. 

Спостерігається зростання важливості емоційної теплоти залежно від віку 

опитуваних та від подружнього стажу. На важливість емоційної теплоти у 

відносинах впливає також рівень освіти (Н=9,07; р<0,028). 

Були виокремлені такі закономірності: чим тепліші стосунки, тим 

більше пара спілкується між собою, тим більшою мірою подружжя здатне до 

компромісів, відчуває надійність партнера, зростає рівень задоволеності 

інтимним життям, відчувається потяг одне до одного, відчувається 

психологічна підтримка. На емоційну теплоту впливає наявність власного 

житла, рівень заробітної плати, сумісність поглядів та інтересів, допомога по 



 105 

господарству. Члени таких пар можуть як самостійно приймати рішення, так 

і домовлятися одне з одним, у них збільшується бажання проводити разом 

вільний час, вони поважають одне одного.  

Можливість разом приймати рішення. Високе значення має для 

опитуваних можливість приймати разом рішення. Менше уваги цьому 

показнику приділяють у м. Києві (Н=5,96; р<0,051). Підвищується 

значущість цього показника при зростанні рівня освіти (Н=14,63; р<0,002). 

Разом приймати рішення важливо і для чоловіків, і для жінок. 

Проведення спільного дозвілля. Проводити разом вільний час дещо більш 

важливо для жінок. Зростає значення цього показника в опитуваних з 

середнім та середньо-спеціальним рівнем освіти (Н=10,85; р<0,013). Також 

спостерігається важливість проведення разом вільного часу в опитуваних, які 

перебувають у шлюбі, та зростає його роль разом із збільшенням кількості 

років, що прожиті в шлюбі (Н=8,94; р<0,06).  

А от власну свободу дещо більше цінують чоловіки. Знижується 

важливість цього показника після 40 років; зростає його важливість зі 

зростанням рівня освіти. Спостерігається зниження важливості власної 

свободи в розлучених.  

Потреба в розвитку. Потреба в можливості розвитку також впливає, за 

результатами нашого опитування, на задоволеність подружнім життям. 

Значення цього показника зростає після 40 років (H=8,46; р<0,037).  

Потяг один до одного та моральні якості партнера. Респонденти 

виділили потяг одне до одного та моральні якості як важливі аспекти 

гармонійного життя. Але суттєвих відмінностей у значущості між різними 

регіонами України, між чоловіками та жінками, між досліджуваними з 

різними рівнями освіти та сімейним становищем не виявлено, 

спостерігається лише тенденція. У м. Івано-Франківськ та м. Луганськ 

досліджувані показали дещо вищі оцінки цього показника, ніж мешканці 

м. Києва. Більшого значення наявності потягу до партнера в подружньому 

житті надають жінки. Важливість потягу в сімейних відносинах залежить від 
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рівня освіти – опитувані з нижчим рівнем освіти та не одружені приділяють 

менше уваги цьому показнику, ніж опитувані з вищою освітою.  

Дещо вищими показники важливості моральних якостей партнера 

виявилися в досліджуваних з м. Івано-Франківськ.  

Психологічна підтримка, наявність у стосунках взаємоповаги, прояв 

уваги до партнера, сумісність. Також значущим показниками виявилися 

наявність психологічної підтримки, сумісність із партнером, наявність поваги 

та уваги до партнера. Дещо більш важливим показником виявився рівень 

психологічної підтримки та уваги в м. Івано-Франківськ та м. Луганськ. 

Наявність психологічної підтримки має для жінок більше значення, ніж для 

чоловіків. Спостерігається тенденція до підвищення важливості цього 

показника після 40 років та з кількістю спільно прожитих років. Присутність 

психологічної підтримки у взаєминах важливіша для опитуваних із середньо-

спеціальним рівнем освіти (Н=15,7; р<0,001). Пари, які прожили в шлюбі 

деякий час, більше починають цінувати сумісність із партнером (Н=9,59; 

р<0,008). Більш значущою виявилася сумісність для досліджуваних у віці 

старше 30 років (Н=10,79; р<0,013). Що стосується уваги, то жінки більше 

потребують уваги від чоловіків, також із віком зростає потреба в отриманні 

уваги. Важливість прояву уваги до партнера зростає з кількістю разом 

прожитих років (Н=5,23; р<0,073). Важливість поваги збільшується разом із 

рівнем освіти (Н=8,59; р<0,035). Більшого значення цьому параметру 

надають у м. Івано-Франківськ та м. Луганськ (Н=7,58; р<0,023), також його 

значущість зростає з кількістю років, які пара прожила в шлюбі (Н=6,84; 

р<0,033). 

Показник любові. Високі оцінки отримав показник любові у всіх 

досліджених регіонах, в опитуваних різного віку, статі, сімейного положення 

та рівня освіти. 

Рівень заробітної плати. Значно переважає значення рівня заробітної 

платні в м. Івано-Франківську та м. Луганську, ніж у м. Києві (H=10,64; 

р<0,005). У м. Києві цьому приділяють менше значення. Більше уваги на 
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розмір заробітної платні звертають жінки (U=6868; р<0,028). Інакше виглядає 

значущість рівня освіти: мешканці м. Києв та м. Івано-Франківськ більше 

звертають увагу на цей показник, ніж мешканці м. Луганськ. 

Далі розглянемо дерево рекурсивного ділення для прогнозу 

задоволеності шлюбом у чоловіків (див. рис. Д 3). 

З усіх чисельних корелятів задоволеності шлюбом чоловіків 

найважливішими виявилися тільки два.  

Якщо рівень експресивності чоловіка нижчий або дорівнює 49 Т-балів, 

вірогідність того, що буде незадоволений шлюбом, складає 94 %. Якщо 

рівень експресивності чоловіка вищий за 49 Т-балів та його емоційна агресія 

більша за 37,5 %, то вірогідність того, що він буде незадоволений шлюбом, 

складає 75 %. Якщо рівень експресивності чоловіка вищий за 49 Т-балів, але 

емоційна агресія дружини менша або дорівнює 37,5 %, то вірогідність його 

задоволеності шлюбом складає 94 %. 

Можна стверджувати, що у чоловіків знижує рівень задоволеності 

шлюбом власна експресивність та емоційна агресія дружини. 

Далі розглянемо чинники задоволеності шлюбом у дружини (див.  рис. 

Д 4). 

Рівень емоційної агресія чоловіка, більший за 39,25 %, є головним 

чинником, що спричиняє низьку задоволеність шлюбом дружини в 100 % 

випадків. Якщо рівень емоційної агресії чоловіка нижчий або дорівнює 

39,25 %, але романтичність сексуальних стосунків нижча або дорівнює 

5,5 балів, то маємо вірогідність незадоволеності дружини шлюбом у 87 %; 

при цьому, якщо романтичність чоловіка більша за 5,5 балів, то вірогідність 

задоволеності шлюбом дружини складає 87,5 %. 

У дружини знижує рівень задоволеності шлюбом емоційна агресія 

чоловіка та відсутність романтичності в сексуальних стосунках. 

Ще однією ознакою дезадаптації ми виділяли високий рівень 

конфліктності, тому розглянемо вплив самооцінки конфліктності на 

подружнє життя. 



 108 

Самооцінка конфліктності родини чоловіком та жінкою негативно 

пов’язана з оцінкою відвертості у виразі негативу в родині чоловіком та 

жінкою (r від -0,4 до -0,21; p<0,01), згуртованістю родини (r від -0,41 до -0,25; 

p<0,01), з повагою до інших у жінки (r від -0,33 до -0,26; p<0,01); позитивно 

пов’язана з вербальною агресією чоловіка (r від 0,31 до 0,31; p<0,01).  

Самооцінка конфліктності родини чоловіком позитивно пов’язана з 

конфліктністю сприймання гендерних ролей дружиною (r=0,34; p<0,01), 

негативно з її оцінкою згуртованості родини (r=-0,3; p<0,01), її оцінкою 

згуртованості (r=-0,41; p<0,001), незалежності членів родини (r=-0,3; p<0,01), 

власною наполегливістю (r=-0,34; p<0,01). 

У жінки самооцінка конфліктності родини негативно пов’язана з її 

оцінкою згуртованості родини (r=-0,3; p<0,01), відвертістю в сексуальних 

стосунках (r=-0,3; p<0,01). 

Отже, суттєвими чинниками, які знижують можливість прояву 

конфліктів у подружньої пари, є такі: відвертість у виразі негативу в родині 

чоловіком та жінкою, згуртованість родини, відвертість у інтимному житті.  

Чинники, які можуть збільшити рівень конфліктності: вербальна агресія 

чоловіка, конфліктність у сприйманні гендерних ролей дружиною, 

незалежність членів родини, власна наполегливість. 

Розглянемо дерево рекурсивного ділення для оцінки конфліктності 

родини чоловіком (див. рис. Д 5). 

Можна зазначити, що оцінка дружиною згуртованості родини є 

вирішальним критерієм. Якщо вона нижча або дорівнює 47,4 Т-балів, то 

вірогідність високої конфліктності за оцінкою чоловіка складає 76 %. Якщо 

згуртованість за оцінкою жінки складає більше 47,4 Т-балів, а наполегливість 

чоловіка менша або дорівнює 49 Т-балам, то вірогідність вираженої 

конфліктності за оцінкою чоловіка складає 60 %. Якщо наполегливість 

чоловіка вища за 49 Т-балів, то маємо переважно низьку конфліктність: при 

конфліктності сфери гендерної ролі чоловіка, що менша за -0,083, 

вірогідність високої конфліктності за оцінкою чоловіка складає 11 %, якщо 
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значення конфліктності цієї сфери наближується до нуля (врівноважені 

очікування), то маємо 100 % низьку вірогідність вираженої конфліктності 

родини за оцінкою чоловіка. 

На підвищення рівня конфліктності в родині суттєво впливає низький 

рівень згуртованості, низький рівень наполегливості в характері чоловіка. 

Отже, знизити рівень конфліктності, на думку чоловіків, може спрямованість 

на згуртування сім’ї, високий рівень наполегливості чоловіків та низький 

рівень конфліктності у сфері гендерних ролей в чоловіків. 

Розглянемо дерево рекурсивного ділення для оцінки конфліктності 

родини жінкою (див. рис. Д 6). 

Можна констатувати: якщо чоловік вважає, що врівноваженість 

дружини відіграє невелику роль у житті родини, то слід очікувати 82 % 

вірогідності високої оцінки дружиною конфліктності родини. Якщо чоловік 

визнає важливість врівноваженості дружини, але самокритика дружини 

складає менше 49 %, то слід очікувати 54 % вірогідності високої оцінки 

дружиною конфліктності родини. Якщо значення самокритики більше 49 %, 

слід очікувати низьких оцінок дружини щодо конфліктності родини: якщо 

сфера дозвілля для дружини є кращою, ніж вона очікує, то маємо 100 % 

вірогідності низької оцінки конфліктності, якщо сфера дозвілля має хоч якесь 

перевищення очікувань над реальністю, то, за врахуванням усіх попередніх 

умов, вірогідність високої оцінки конфліктності складає всього 14 %. 

Отже, на конфліктність у сім’ї впливають врівноваженість дружини, 

наявність самокритики, сфера дозвілля. Чим більше пара проводить часу 

разом, чим більше дружина може контролювати себе, та чим більше вона 

схильна до самокритики, тим нижчий в неї рівень конфліктності. 

Як суттєву ознаку дезадаптації ми виділили незадоволеність 

сексуальною сферою. Проаналізуємо взаємозв’язок протиріч у сексуальній 

сфері та перебігу подружнього життя. 

Протиріччя в сексуальній сфері також є показником дезадаптації 

подружньої пари. Протиріччя в сексуальній сфері – це міжособистісний 
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показник, який розраховується як сумарна різниця між сексуальними 

установками чоловіка та жінки. Цей показник відображає психологічну 

несумісність у сексуальних стосунках. Він позитивно корелює з 

конфліктністю сфери пізнання в чоловіків (r=0,31; p<0,01), схильністю 

чоловіків до розуміння інших (r=0,23; p<0,05), депресивністю жінки (r=0,28; 

p<0,05). Негативні кореляції цей показник має з оцінкою чоловіком 

орієнтації родини на активний відпочинок (r=-0,24; p<0,05), оцінкою 

чоловіком згуртованості родини (r=-0,25; p<0,05), експресивністю родини за 

оцінкою жінки (r=-0,28; p<0,05), оцінкою жінки орієнтації родини на 

досягнення (r=-0,3; p<0,01), романтичності жінки в сексуальних стосунках 

(r=-0,23; p<0,05).  

Слід констатувати, що до збільшення протиріч у сексуальній сфері 

подружжя приводить конфліктність у сфері пізнання в чоловіків, а також 

високий рівень депресивності дружини. Знижує кількість протиріч у 

сексуальній сфері високий рівень згуртованості родини, експресивність 

родини за оцінкою жінки, орієнтація родини на досягнення, прояв дружиною 

романтичності в сексуальних стосунках. 

Розглянемо дерево рекурсивного ділення для цього показника (див. рис. 

Д 7). 

Якщо в чоловіка оцінка адаптованості родини значно відрізняється від 

бажаної, то маємо майже 100 % вірогідності протиріч у сексуальній сфері. 

Якщо це відхилення незначне, а жінка вказує, що в неї розвилася 

врівноваженість за час подружнього життя, то вірогідність протиріч у 

сексуальній сфері складає лише 10 %, але навіть через низьке відхилення від 

ідеалу оцінки чоловіками адаптованості родини, якщо дружина не розвинула 

в собі врівноваженість, то вірогідність протиріч у сексуальних стосунках 

складає 80 %. 

На зростання протиріч у сексуальній сфері впливає неспівпадання в 

чоловіка ідеального уявлення про адаптованість родини з реальним, а також 

високий рівень його врівноваженості. Отже, підвищує рівень задоволеності в 
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сексуальній сфері співпадіння реальних та ідеальних уявлень про адаптацію 

сім’ї та переважання такої риси характеру жінки, як урівноваженість. 

А. К. Агішева досліджувала, що саме впливає на рівень сексуальної 

привабливості. На думку вченої, на рівень сексуальної привабливості для 

партнера впливає високий рівень конфліктності [4].  

Результати, що були отримані по ходу проведення Балтиморського 

лонгітюду, свідчать про те, що рівень сексуальної активності залежить від 

загальної активності, незважаючи на рівень задоволеності шлюбом та інші 

фактори. 

Вплив конфліктного сприйняття партнера на подружню дезадаптацію. 

Загальний показник конфліктного сприйняття партнера в чоловіків та 

жінок має загальну негативну кореляцію з відвертістю в сексуальних 

стосунках (r від -0,54 до -0,39; p<0,01), як для чоловіків, так і для жінок.  

Конфліктність у сприйнятті партнера в чоловіків негативно пов’язана з 

оцінкою наявності традицій в родині чоловіками (r=-0,37; p<0,01), оцінкою 

чоловіками (r=-0,31; p<0,01) та жінками (r=-0,32; p<0,01) згуртованості 

родини, оцінкою чоловіками орієнтації родини на активний відпочинок (r=-

0,47; p<0,001), оцінкою жінками експресивності в родині (r=-0,34; p<0,01). 

Конфліктність у сприйнятті партнера в жінок позитивно пов’язана з 

емоційною агресією чоловіків (r=0,38; p<0,001), аутоагресією чоловіків 

(r=0,36; p<0,01), загальною агресивністю чоловіків (r=0,31; p<0,01). 

Конфліктність сприйняття партнера жінками негативно пов’язана з оцінкою 

чоловіками згуртованості родини (r=-0,32; p<0,01), організованістю родини 

(r=-0,34; p<0,01), оцінкою жінками відвертості при конфліктах у родині (r=-

0,34; p<0,01). 

Отже, причиною конфліктного сприйняття партнера є: відсутність 

сімейних традицій, низький показник згуртованості родини та низький рівень 

відвертості в сексуальній сфері, відсутність спільного відпочинку та високий 

рівень конфліктності. Знижує рівень конфліктності в сприйнятті партнера 

низький рівень загальної агресії, емоційної агресії та аутоагресії чоловіків.  
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Розглянемо дерево рекурсивного ділення для конфліктного сприйняття 

дружини чоловіками (див. рис. Д 8).  

Установка на відвертість у сексуальних стосунках жінок є 

найважливішим чинником задоволеності чоловіка своєю дружиною. Якщо 

відвертість жінки низька, то вірогідність того, що чоловік буде її конфліктно 

сприймати, становить 94 %. Якщо відвертість жінки в сексуальних стосунках 

є високою, то вирішальним чинником є наявність у родині традицій: якщо 

сила традицій оцінюється чоловіком високо, то маємо 100 % вірогідності 

неконфліктного та зваженого сприйняття ним дружини. Якщо оцінка сили 

традицій чоловіком є низькою (у даному випадку це менше 7 балів за 10-ти 

бальною шкалою), то маємо 40 % вірогідності конфліктного сприйняття 

чоловіком своєї дружини. 

Отже, чоловіки більше задоволені своєю дружиною, коли вона має 

установку на відвертість у сексуальній сфері. Також вирішальну роль 

відіграє наявність традицій в сім’ї. 

Розглянемо дерево рекурсивного ділення для конфліктного сприйняття 

партнера жінками (див. рис. Д 9). 

Висока впевненість чоловіка, що його врівноваженість впливає на 

стосунки в родині, спричиняє 100 % низьку конфліктність сприйняття 

дружиною свого чоловіка. Зменшення зазначеної впевненості вмикає чинник 

пластичності поведінки чоловіка. Якщо пластичність поведінки є високою, то 

в дружини формується конфліктне сприйняття чоловіка (89 %). Якщо 

пластичність поведінки чоловіка менша або дорівнює 49 Т-балам, то слід 

очікувати конфліктного сприйняття дружиною чоловіка в 37 % випадків. 

Можна зазначити, що рівень конфліктного сприйняття дружиною свого 

чоловіка знижує високий рівень його впевненості та низький рівень 

пластичності. 

Отже, з огляду на викладене, слід зазначити, що чинники подружньої 

дезадаптації не з’являються просто так. На їх формування впливають 

несприятливі умови, в яких перебуває сім’я. Чинниками, які не дають парі 
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можливості адаптуватися, є високий рівень конфліктності, відсутність 

спільного відпочинку, низький рівень згуртованості. Чинниками зниження 

задоволеності шлюбом є відсутність згуртованості, високий рівень 

агресивності, відсутність можливості бути відвертими в сексуальних 

проявах, неспрямованість сім’ї на розвиток та досягнення, відсутність уміння 

конструктивно спілкуватися. Причиною високого рівня конфліктності є 

низька згуртованість родини, неможливість відверто проявляти себе в 

інтимному житті та виражати негативні емоції, високий рівень агресії. 

Незадоволеність у сексуальному житті виявляється через вплив таких 

чинників: високий рівень конфліктності, низький рівень згуртованості, 

відсутність орієнтації на досягнення, відсутність романтичності в 

сексуальних стосунках. 

Детально розглянувши вплив різних факторів на вищеописані чинники, 

слід зазначити, що причини виникнення непорозумінь у цих сферах майже 

скрізь однакові. Знизити рівень задоволеності подружнім життям, 

сексуальною сферою, рівень адаптованості, підвищити рівень конфліктності 

можуть одні і ті ж самі фактори. Тому доцільно працювати над зміцненням 

сім’ї, підвищенням рівня відвертості та вміння знаходити компроміси. 

Соціально-психологічні типи дезадаптивних молодих сімей. 

Метою кластерного аналізу в даній роботі є визначення окремого типу 

дезадаптованих молодих сімей, його кількісне та якісне відокремлення від 

сімей, в яких не виявлено чинників дезадаптації.  

Подружня дезадаптація відрізняється від інших типів дезадаптації тим, 

що критерій адаптованості знаходиться всередині самої системи. Ми маємо 

на увазі те, що подружня дезадаптація – це неспроможність пристосуватися 

саме одне до одного, а не до соціально бажаного образу. Саме тому головним 

критерієм подружньої дезадаптації ми вважаємо нереалізовані очікування від 

партнера. У нашому дослідженні вони вимірюються показниками 

потенційної конфліктності різноманітних соціально-психологічних сфер. 

Нагадаємо, що потенційна конфліктність, за нашою концепцією, обумовлена 
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перевагою очікувань від партнера над його оцінками за кожною із 

запропонованих сфер. Кореляційний аналіз показав, що потенційна 

конфліктність різних сфер хоча й може бути категоризована (що було 

показано за допомогою кластерного аналізу), але недостатньо корельована, 

щоб можна було обґрунтувати загальну суму значень конфліктності як 

валідний та надійний показник. Таким чином, надалі ми вимушені 

використовувати всі 14 сфер окремо, для чоловіків та жінок (загалом 

28 показників). 

З огляду на таку велику кількість показників, першим завданням 

кластерного аналізу є вибір найбільш інформативних із них. Найбільш 

інформативними для кластерного аналізу є ті показники, які призводять до 

найбільшої диференціації кластерів; при їхньому виключенні з переліку 

зменшується стабільність кластерної структури, при включенні – 

збільшується. Багаторазовий перебір та перекомбінація показників у процесі 

виокремлення різної кількості кластерів (від 2 до 10 у нашому випадку) 

дозволить визначити найбільш важливі з них [234]. Використання методу 

показало, що оптимальним є набір із 18 показників: господарча роль у жінок; 

подружня роль у жінкок та чоловіків; сфера спілкування у жінок та чоловіків; 

сфера емоційного комфорту у жінок та чоловіків; гендерна роль у жінок та 

чоловіків; сфера пізнання у жінок та чоловіків; сфера підтримки у жінок та 

чоловіків; сфера дозвілля у жінок та чоловіків; узгодженість у чоловіків; 

поінформованість у чоловіків; батьківська роль у чоловіків. 

Для точної оцінки кількості кластерів використовується критерій 

інформативності Баєса, який розраховується для кожного з варіантів 

класифікації, починаючи від двох кластерів і закінчуючи кластером, після 

якого підвищення неможливе (у нашому випадку це шість кластерів) 

(див. рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Значення критерію інформативності Баєса для 

послідовного виокремлення від 2 до 6 кластерів 

 

Як видно з рис. 2.4, критерій інформативності Баєса приймає негативні 

значення, кількість кластерів визначається на точці з найбільшим значенням 

критерію (найближча до нуля точка). Згідно з цим критерієм, доцільним є 

виокремлення трьох кластерів. Кластери виділяються методом К-середніх.  

Далі розглянемо характеристики кластерів (табл 2.13). 

Таблиця 2.13 

Центральні значення кластерів (N=420) 

Сфера подружнього життя Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 80,1 47,5 49,7 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 65,2 48,8 49,5 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 58,0 48,1 57,4 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 74,4 47,7 51,6 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 65,0 47,3 58,5 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 56,7 47,3 62,7 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 73,9 48,1 49,6 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 55,9 46,8 66,1 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 48,8 48,3 60,7 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 79,0 47,8 48,9 

Подружня роль (конфлікт) (Ч) 59,3 48,6 54,0 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 70,5 48,6 48,2 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 57,9 48,8 53,3 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 76,9 47,9 49,3 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ч) 60,5 49,6 47,4 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 64,5 47,9 55,1 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 60,9 46,7 64,2 

Батьківська роль (конфлікт) (Ч) 50,7 50,5 46,8 

Примітка:   у таблиці представлено кластерний аналіз. 
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Згідно з табл. 2.13, найбільші значення набрали такі показники: 

конфліктність у господарчій ролі в жінок, конфлікт у сфері підтримки, 

конфлікт у сфері подружньої ролі, емоційний комфорт. Для чоловіків 

найбільш конфліктна сфера – сфера спілкування. Дезадаптація виявляється в 

зазначених сферах.  

Розглянемо сфери потенційних конфліктів (див. рис. 2.5). Для 

визначення типів дезадаптованих сімей, їх кількісного та якісного 

відокремлення від сімей, які не мають ознак дезадаптації використовувався 

метод кластерного аналізу. У нашому дослідженні типи дезадаптованих 

сімей вимірюються значеннями показників потенційної конфліктності 

різноманітних соціально-психологічних сфер. Потенційна конфліктність 

трактується як перевага очікувань від партнера над оцінкою партнера по 

кожній із запропонованих сфер. Кластери виділяються методом К-середніх. 

Далі розглянемо характеристики кластерів (див. рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Профілі кластерів 

 

Основна характеристика кластера визначається за середніми значеннями 

показників кластеризації (сфери конфліктності), додаткова характеристика 

ґрунтується на розбіжностях між кластерами за всіма іншими показниками. 

Нами виділено три типи сімей, в яких переважає порушення в певних 

подружніх сферах. До кластеру 1 увійшли сім’ї з глибоким рівнем 

дезадаптації (у цих сім’ях незадоволення виявляється в усіх сферах 

подружнього життя), до кластеру 2 – адаптовані сім’ї (сім’ї з низьким рівнем 
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конфліктності), до кластеру 3 – сім’ї з помірним рівнем дезадаптації 

(конфліктність виявляється у декількох сферах). Отже, вираженість прояву 

дезадаптації залежить від кількості сфер, що порушені в сімейному житті. 

Тому доцільно виокремити рівні дезадаптації (див. рис. 2.5).  

 

Розподіл респондентів згідно коордінат адаптації – дезадаптації (за 

кластерним аналізом) 

 

 

Глибокий рівень 

дезадаптації 

Помірний рівень 

дезадаптації 

Адаптаційний рівень 

 

 

      

 

 

Рис. 2.5. Рівні подружньої дезадаптації 

 

Глибоко дезадаптовані сім’ї (кластер 1) – сім’ї з високою 

конфліктністю у трьох сферах подружнього життя. Усі значення сфер 

конфлікту досягають 80 Т-балів, що свідчить про високий рівень 

конфліктності. У межах норми в них лише сфери гендерної ролі, 

батьківської, дозвілля в чоловіків та спілкування в жінок. Усі інші сфери 

мають високі та дуже високі значення. Високий рівень незадоволеності в 

жінок виявляється в таких сферах: сфері господарчої та подружньої ролі 

чоловіка, підтримки та емоційного комфорту з боку чоловіка. 

Незадоволеність чоловіків виявляється у сфері спілкування. Цей кластер 

відображає дезадаптивні сім’ї. 

Характерними особливостями сімей з глибоким рівнем дезадаптації є 

досить негативні соціально-психологічні показники. У чоловіків та жінок 

незадоволення 

та конфлікти 

проявляються 

в багатьох 

сферах 

конфліктність 

проявляється у 

декількох 

сферах 

сім’ї з низьким 

рівнем 

конфліктності 
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цього кластеру найнижчими виявилися оцінки задоволеності шлюбом, 

відповідності шлюбу ідеалу, бажання жити в цьому шлюбі до кінця життя, 

оцінка наявності традицій в родині, оцінка згуртованості родини, 

організованість сімейного життя, вміння відверто висловлювати 

незадоволення, відвертість у сексуальних стосунках. Чоловіки з цих сімей 

вказують, що в них за час подружнього життя найменше розвинулася 

врівноваженість, їхні дружини вважають так само.  

Тільки чоловікам із сімей з глибоким рівнем дезадаптації притаманні 

найвища суб’єктивна оцінка конфліктності родини, низька оцінка ідеалу 

згуртованості родини, висока емоційна агресія, аутоагресія та високий 

загальний рівень агресивності, низька орієнтація на активний відпочинок у 

родині, низька оцінка врівноваженості дружини. Чоловіки з сімей з глибоким 

рівнем дезадаптації мають найнижчий рівень самоконтролю, наполегливості 

та відповідальності. 

Тільки жінкам із глибоким рівнем дезадаптації притаманні висока 

вербальна агресія, низька експресивність поведінки в родині, низька оцінка 

моральності родини, низька оцінка прихильності та схильності до теплих 

стосунків. 

На запитання «Чи бажаєте ви прожити в шлюбі до кінця життя?» оцінка 

пар з глибоким рівнем дезадаптації коливалася в межах 2-х–5-ти балів. 

На запитання «Які раціональні цілі ви ставите перед сім’єю?» таке 

подружжя відповідало: «бути прикладом для всього суспільства», «не 

розумію запитання», «отримувати задоволення від життя». 

На запитання «З якими складнощами може зіштовхнутися ваша сім’я?» 

сім’ї з глибоким рівнем дезадаптації давали такі відповіді: «конфлікти з 

приводу розподілу фінансів», «лінь, егоїзм», «конфлікти, сварки», 

«конфлікти через невиконані обіцянки», «фінансові складнощі через 

відсутність ініціативи в чоловіка», «недовіра», «загроза розлучення», «сварки 

через неповагу до батьків партнера», «зрада чоловіка», «егоїзм, перевага 

власних інтересів», «різне батьківське виховання». 
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На запитання про приємні моменти, які пара переживала впродовж 

подружнього життя, ми отримали такі відповіді: «з дружиною я відчуваю 

себе учнем і вчителем, капітаном і генералом», «більше подобається правда 

дружини, ніж гарно вигадана брехня», «коли немає сварок, то все 

подобається». 

На запитання про неприємні моменти були дані такі відповіді: «сварки з 

батьками», «коли мене намагаються змінити, ставлячи ультиматум, що 

покинуть», «негативні реакції чоловіка при сварках, які трапляються через 

його виховання». 

Адаптовані сім’ї (кластер 2) – безконфліктні сім’ї. Усі значення сфер 

конфлікту варіюють у межах 46–50 Т-балів, що не дозволяє припустити 

навіть тенденції до сварок. Більшість таких родин змогли пристосуватися 

одне до одного, узгодити свої бажання та можливості партнера. 

Чоловікам та жінкам із адаптованих сімей притаманні найвищі оцінки за 

шкалою задоволеності шлюбом та найвищі оцінки згуртованості родини, 

шлюб таких сімей найбільше відповідає ідеалу, сім’я є організованою, їм 

притаманне бажання жити в шлюбі до кінця життя, вони проявляють 

відвертість у вияві почуттів та агресії, відвертість у сексуальних стосунках. 

Тільки чоловікам із таких сімей властива найвища оцінка ідеалу 

згуртованості родини, найнижчий рівень емоційної агресії, аутоагресії та 

загальної агресивності, найбільша орієнтація на активний відпочинок, 

найвищий самоконтроль, наполегливість та відповідальність.  

Тільки жінкам із таких сімей властиві висока оцінка наявності традицій 

в родині, найнижча оцінка частоти конфліктів, найнижча вербальна агресія, 

найвища експресивність поведінки в с’імї, найвища оцінка моральності в 

родині, висока оцінка романтичності в сексуальних стосунках. У жінок цього 

кластеру добре розвинута риса характеру, як прихильність до людей та вони 

спрямовані на теплі стосунки з оточуючими. 

На запитання «Чи бажаєте ви прожити в шлюбі до кінця життя?» оцінки 

адаптованих пар коливалися в межах 6-ти–10-ти балів. 
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На запитання «Які раціональні цілі ви ставите перед сім’єю?» таке 

подружжя відповідало: «любов, повагу, реалізацію себе і партнера», 

«досягнення гармонії», «влаштування побуту», «народження дітей», 

«підтримку», «щастя моєї доньки та чоловіка», «кохати та бути коханим», 

«виховання дітей, духовний та фізичний розвиток», «добробут сім’ї». 

На запитання «З якими складнощами може зіштовхнутися ваша сім’я?» 

адаптовані сім’ї давали такі відповіді: «відсутність можливості приділяти час 

одне одному», «втрата бажання цінувати партнера», «відсутність вільного 

часу для партнера», «відсутність терпіння до недоліків партнера», «усі 

проблеми можна подолати». 

На запитання про приємні моменти, які пара переживала продовж 

подружнього життя, ми отримали такі відповіді: «приємні сюрпризи», 

«святкування річниць», «майже кожного дня є щось приємне», «відпочинок», 

«народження дітей», «допомога чоловіка в домашніх справах», «таких 

багато», «вечірні прогулянки з чоловіком перед сном», «сумісне 

приготування вечері», «підтримка чоловіка в складних ситуаціях». 

На запитання про неприємні моменти були дані такі відповіді: «таких не 

було, були тільки дрібні сварки», «усе погане швидко забувається». 

Помірно дезадаптовані сім’ї (кластер 3). Усі значення сфер конфлікту 

досягають 66 Т-балів, що свідчить про середній рівень конфліктності. 

Переважно нормативний кластер із декількома проблемними сферами: 

спілкування та гендерна роль у жінок, поінформованість та гендерна роль у 

чоловіків. У цих сім’ях жінки та чоловіки взаємно незадоволені мужністю та 

жіночністю одне одного, жінки страждають від браку спілкування, 

чоловіки – від браку поінформованості про переживання дружини. Цей 

кластер відображає типовий гендерний конфлікт із блокадою інформаційного 

потоку – вірогідно, із причини образи одне на одного. Ми вважаємо цей 

кластер помірно дезадаптивним. 

Чоловіки та жінки, які потрапили до групи з помірним рівнем 

дезадаптації, мають високе бажання жити в шлюбі до кінця життя, обидва 
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партнери розвинули в собі врівноваженість. Тільки чоловіки вказують на 

помірну конфліктність у родині, мають невисокий ідеал згуртованості, 

невисоку орієнтацію на активний відпочинок, невисокий рівень 

самоконтролю. Жінки з таких родин характеризуються низькою оцінкою 

можливості експресивної та відвертої поведінки в родині, помірною 

відвертістю в сексуальних стосунках, найнижчою маніпулятивністю та 

романтичністю в сексі. Вірогідно, гендерно-рольовий конфлікт у таких 

сім’ях має причину в скутості дружини як на рівні спілкування та 

самовираження, так і на рівні сексуальних стосунків. Ці жінки, вірогідно, 

мають ідеалізоване уявлення про якості чоловіка як занадто маскулінного; у 

свою чергу чоловіки незадоволені надмірними відвертістю та проявами 

жіночності дружини. 

На запитання «Чи бажаєте ви прожити в шлюбі до кінця життя?» оцінки 

сімей з помірним рівнем дезадаптації коливалися в межах 4-х–9-ти балів. 

На запитання «Які раціональні цілі ви ставите перед сім’єю?» такі сім’ї 

відповідали: «втеча від самотності», «діти», «духовне зростання, еволюція 

розуму». 

На запитання «З якими складнощами може зіштовхнутися ваша сім’я?» 

сім’ї з помірним рівнем дезадаптації давали такі відповіді: «сварки через 

емоційність дружини», «хвороба партнера», «питання житла, якщо 

зважимося на іншу дитину», «не думаю про негативне, вирішую проблеми по 

мірі їх виникнення», «компроміси, деякі розбіжності в інтересах», «усі 

ускладнення ми обов’язково переможемо разом», «втручання родичів у 

подружнє життя». 

На запитання про приємні моменти, які пара переживала продовж 

подружнього життя, ми отримали такі відповіді: «коли не сваримось, то все 

подобається», «таких 99 %, навіть коли ситуації виглядають конфліктними, 

то ми сприймаємо їх як урок і робимо з цього висновки», «допомога одне 

одному, моральна підтримка». 
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На запитання про неприємні моменти були дані такі відповіді: «дрібні 

сварки», «не можу згадати», «дрібні сварки під час ремонту», «різкі зміни 

настрою дружини» «відсутність чоловіка тривалий час», «упертість 

партнера», «сварки, які можна було уникнути», «сварки через родичів 

чоловіка», «відсутність спільних інтересів». 

Отже, за допомогою кластерного аналізу було виділено три типи 

дезадаптивних сімей: глибоко дезадаптовані, помірно дезадаптовані та 

адаптовані сім’ї. Глибокий рівень дезадаптації характеризується високою 

конфліктністю у багатьох сферах. Такі сім’ї не будують цілей на майбутнє, 

не впевнені чи хочуть прожити в шлюбі до кінця життя, у таких сімей 

відсутні традиції та низький рівень згуртованості. Помірний рівень 

дезадаптації характеризується кількома проблемними сферами: спілкування 

та гендерна роль у жінок, поінформованість та гендерна роль у чоловіків. 

Такі сім’ї вважають, що можуть упоратися з проблемами, вони будують цілі 

та радіють подіям, які трапляються в житті. Адаптаційний рівень – 

безконфліктні сім’ї. Більшість цих сімей змогли пристосуватися одне до 

одного, узгодити свої бажання та можливості партнера. Такі сімейні пари 

бачать цілі свого подружнього життя, не зациклюються на поганих моментах, 

які зустрічаються на шляху подружньої пари.  

 

2.3. Соціально-психологічні особливості прояву подружньої 

дезадаптації в молодих та зрілих сім’ях 

 

Розглянемо чинники подружньої дезадаптації у молодих та зрілих 

парах.  

Наведено порівняння показників дослідження завдяки методу Т-

критерію Уїлкоксона залежно від віку шлюбу: молодий – до 5 років, зрілий – 

5 та більше років. Чоловіки зі зрілих сімей дають вищу оцінку реальної 

згуртованості родини (U=954,5; p<0,007), у них вищий ідеал згуртованості 

(U=912,5; p<0,026) та адаптованості (U=912,5; p<0,026) родини. Це можна 
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пояснити тим, що за певний проміжок часу сім’я перевірила своє подружнє 

життя на міцність, тому пара відчуває більший рівень надійності, навчилася 

конструктивно вирішувати проблеми, пристосовуватися одне до одного. У 

характері чоловіків зі зрілих сімей виявляється менше сенситивності (U=489; 

p<0,023), пластичності (U=445,5; p<0,006), більше мовної агресії (U=1011; 

p<0,001). Жінки зі зрілих родин проявляють більшу конфліктність у 

ставленні до подружньої ролі чоловіка (U=974; p<0,004), сфери дозвілля 

(U=905,5; p<0,029). Поясненням цього може бути зниження яскравості 

почуттів між подружжям та зменшення часу, який пара проводить разом, 

через ріст обов’язків та власних інтересів (див. табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Порівняння впливу чинників подружньої дезадаптації згідно стажу 

подружнього життя (N=420) 

Чинники подружньої 

дезадаптації Молоді сім’ї Зрілі сім’ї U p 

Незадоволеність шлюбом 46,72 49,29 773 0,108 

Порушення 

самоактуалізації дружини 47,13 48,29 805 0,181 

Порушення 

самоактуалізації чоловіка 47,85 48,33 943 0,852 

Задоволеність 

сексуальними стосунками 52,75 50,86 1099 0,27 

Згуртованість (реал) (Ч) 35,89 40,4 668,5 0,013 

Адаптованість (реал) (Ч) 62,85 64,5 885 0,5 

Згуртованість (ідеал) (Ч) 40,26 44,36 719,5 0,039 

Адаптованість (ідеал) (Ч) 66,26 71,5 729 0,048 

Адаптованість (відхилення 

від ідеалу) (Ч) 3,89 5,43 872 0,435 

Згуртованість (реал) (Ж) 37,61 40 809,5 0,191 

Адаптованість (реал) (Ж) 62,93 64,05 939,5 0,828 

Згуртованість (ідеал) (Ж) 41,17 45,14 718 0,038 

Адаптованість (ідеал) (Ж) 69,37 69,74 974,5 0,947 

Адаптованість (відхилення 

від ідеалу) (Ж) 5,04 5,38 960 0,963 

Задоволеність шлюбом (Ч) 68,87 62,74 1166 0,094 

Задоволеність шлюбом (Ж) 65,98 57,1 1145,5 0,134 

Примітка 1:  р<0,001; p<0,05. 

Примітка 2: Значення факторів наведено у Т-балах 



 124 

Із табл. 2.14 видно, що спостерігається тенденція до зростання рівня 

незадоволеності шлюбом у зрілих сім’ях, також у таких сім’ях дещо вищі 

показники порушення самоактуалізації у чоловіків та жінок. У молодих сімей 

дещо вищими є показники задоволеності сексуальними стосунками. 

Чоловіки з молодих подружніх пар відрізняються нижчою оцінкою 

реальної згуртованості (U=668,5; p<0,013) та ідеальної згуртованості 

(U=719,5; p<0,039), а також нижчою оцінкою ідеалу адаптованості (U=729; 

p<0,048). Жінки із молодих родин демонструють нижчі оцінки ідеалу 

згуртованості (U=718; p<0,038). Розбіжностей між ідеальними та реальними 

оцінками немає. Спостерігається тенденція до зниження задоволеності 

шлюбом у чоловіків та жінок з віком.  

Слід зазначити, що незадоволеність шлюбом виявляється як в молодому 

шлюбі, так і в зрілому. Чоловіки зі зрілих сімей бачать свою сім’ю більш 

згуртованою та спроможною адаптуватися до зовнішніх перешкод. Жінки з 

віком більше схильні ідеалізувати сімейну згуртованість. Поясненням цього є 

те, що молоді подружні пари тільки починають пізнавати одне одного, 

вчаться будувати відносини, а зрілі пари вже пройшли певні труднощі разом, 

що зміцнило їх шлюб. Чоловіки в зрілих сім’ях вже змогли адаптуватися до 

своїх функцій та ролей, тому більше задоволені своїм життям, ніж молоді. 

Жінки з молодих подружніх пар більше задоволені подружнім життям через 

те, що вступають в нього з певними уявленнями, які не завжди відповідають 

дійсності. З плином років жінки зустрічаються з реальністю, тому рівень 

задоволеності шлюбом дещо знижується.  

Така наша інтерпретація узгоджується з даними досліджень 

Н. Абакумової, Ю. Є. Альошиної, Т. А. Гурко, В. В. Меньшутіної, 

Г. А. Навайтіса, І. Садикової, С. Хітріної. 

Так, Т. А. Гурко, В. В. Меньшутіна, Г. А. Навайтіс вважають, що 

молодятам властива ідеалізація партнера. Також зі збільшенням кількості 

років, що прожиті разом, знижуються розбіжності між оцінкою та 

самооцінкою [65, 137, 141]. 
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Про більш адекватне сприйняття партнера в зрілому шлюбі також 

наголошують Н. Абакумова, І. Садикова, С. Хітріна. 

Дослідження, що проведене Ю. Є. Альошиною, доводить, що стаж 

подружнього життя впливає на рівень задоволеності шлюбом. Протягом 

перших 10 років спільного проживання рівень задоволеності шлюбом 

постійно знижується. Найнижчий рівень задоволеності шлюбом 

демонструють пари, стаж подружнього життя яких коливається у межах 12–

18 років. Після проходження цього критичного періоду рівень задоволеності 

шлюбом зростає [11]. 

При порівнянні рівня подружньої дезадаптації в молодих та зрілих 

сім’ях було встановлено, що основні проблеми шлюбу можуть проявлятися 

як в молодого, так й в зрілого подружжя. Дезадаптації, що розвинулися у 

молодого подружжя, без роботи над цією проблемою з плином часу можуть 

тільки поглиблюватися. Отже, на дезадаптацію страждають як пари, які 

щойно створили власні сім’ї, так і пари, які прожили більше п’яти років 

разом. Але в прояві дезадаптації спостерігаються певні особливості перебігу.  

Розглянемо особливості перебігу сексуального життя в молодих і зрілих 

сім’ях. Загальна задоволеність сексуальною сферою дещо вищою є у 

чоловіків в зрілих сім'ях. У жінок загальна задоволеність вища в молодих 

сім’ях.  

При порівнянні перебігу сексуального життя в молодих та зрілих сім’ях 

спостерігаються відмінності в увазі до фізичних якостей, рівні романтичності 

та впевненості. Увага до фізичних якостей у сексуальних стосунках (U=726; 

p<0,043), романтичність у відносинах (U=730; р<0,052) та впевненість 

(U=756; р<0,073) більше властиві жінкам у зрілому шлюбі (див. табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Особливості перебігу дезадаптації в сексуальному житті в молодих 

та зрілих сім’ях (N=420) 

Чинники сексуального життя 

Молода 

сім’я 

Зріла 

сім’я U p 

Загальна задоволеність (Ч) 8,15 8,25 970 0,976 
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Чуттєвість, виразність (Ч) 7,39 7,21 1045 0,507 

Впевненість (Ч) 7,56 8,35 756 0,073 

Орієнтація на матеріальну вигоду (ч) 2,73 3,11 825,5 0,201 

Суворі критерії оцінки партнера (Ч) 5,96 5,75 1003,5 0,756 

Активність (Ч) 7,52 7,26 1007,5 0,729 

Увага до фізичних умов (Ч) 4,7 4,89 960 0,963 

Чутність та лагідність до партнера 

(Ч) 7,92 7,49 1058 0,437 

Почуття відповідальності (Ч) 6,76 7,18 880,5 0,472 

Романтичність (Ч) 6,69 6,66 996,5 0,801 

Ревнощі (Ч) 3,93 5,06 763 0,088 

Потреба у різноманітті (Ч) 6,81 7,02 906,5 0,619 

Вишуканість (Ч) 5,76 6,25 880,5 0,475 

Загальна задоволеність (Ж) 8,01 7,53 1112,5 0,213 

Чуттєвість, виразність (Ж) 7,16 6,67 1092 0,29 

Впевненість (Ж) 7,81 7,78 988 0,855 

Орієнтація на матеріальну вигоду (ж) 2,29 2,69 898,5 0,545 

Суворі критерії оцінки партнера (Ж) 5,43 5,85 896,5 0,562 

Активність (Ж) 6,45 6,78 893,5 0,544 

Увага до фізичних умов (Ж) 5,02 6,41 726 0,043 

Чутність та лагідність до партнера 

(Ж) 8,37 7,99 1011,5 0,699 

Почуття відповідальності (Ж) 5,75 5,96 932,5 0,781 

Романтичність (Ж) 6,78 7,89 730 0,052 

Ревнощі (Ж) 3,68 4,1 870 0,418 

Потреба у різноманітті (Ж) 6,42 6,17 1013,5 0,692 

Вишуканість (Ж) 7,68 7,51 1007,5 0,728 

Протиріччя у сексуальній сфері 9,61 10,29 880 0,475 

Примітка:  р<0,001; p<0,05.  

 

З отриманих даних видно, що в молодих сім’ях дещо нижча орієнтація 

на матеріальну вигоду, вищою є активність у чоловіків, більш суворі критерії 

вибору сексуального партнера, менше уваги чоловіки приділяють фізичним 

умовам, чоловіки проявляють більшу чутливість до партнерки. Трохи менше 

молоді сім’ї відчувають власну відповідальність за сім’ю. Цікавим виявився 

факт, що у чоловіків та жінок з молодих сімей спостерігається нижчий рівень 

ревнощів. Також у молодих сімей нижчий рівень протиріч у сексуальній 

сфері.  
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Звернемо увагу на переважання конфліктних сфер у молодих та зрілих 

сім’ях (див. табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Порівняльна характеристика проявів конфліктності в молодих і 

зрілих сім’ях (N=420) 

Сфери подружнього життя 

Молода 

сім’я 

Зріла 

сім’я U p 

Батьківська роль (конфлікт) (Ч) 0,15 0,15 949 0,889 

Подружня роль (конфлікт) (Ч) 0,14 0,06 926 0,739 

Господарча роль (конфлікт) (Ч) 0,25 0,07 820 0,043 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 0,03 0,01 917,5 0,686 

Голова родини (конфлікт) (Ч) 0,03 0,04 855 0,354 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 0,11 0,12 1135 0,152 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 0,12 0,22 984,5 0,879 

Матеріальні потреби (конфлікт) (Ч) 0,06 0,05 1026,5 0,616 

Культура спілкування (конфлікт) (Ч) 0,14 0,28 824 0,236 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 0,01 0,01 983 0,889 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 0,07 0,07 955,5 0,932 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 0,11 0,05 1044 0,506 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ч) 0,05 0,07 904,5 0,601 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 0,11 0,15 840 0,289 

Батьківська роль (конфлікт) (Ж) 0,15 0,35 700 0,025 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 0,08 0,25 641 0,006 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 0,12 0,21 871,5 0,419 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 0,04 0,02 973 0,956 

Голова родини (конфлікт) (Ж) 0,11 0,23 791 0,142 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 0,15 0,11 896,5 0,561 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 0,09 0,21 846,5 0,313 

Матеріальні потреби (конфлікт) (Ж) 0,14 0,28 800,5 0,162 

Культура спілкування (конфлікт) (Ж) 0,32 0,26 989,5 0,847 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 0,01 0,24 664 0,01 

Поінформованість (конфлікт) (Ж) 0,16 0,18 927,5 0,747 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 0,13 0,16 857,5 0,355 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 0,08 0,15 800,5 0,161 

Узгодженість (конфлікт) (Ж) 0,2 0,11 1047,5 0,496 

Примітка 1: р<0,001; p<0,05.  

Примітка 2: Ч – чоловіки; Ж – жінки. 
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Жінкам у зрілому шлюбі властива більша конфліктність у таких сферах: 

батьківських ролей (U=700; p<0,025), подружніх ролей (U=641; p<0,006), 

дозвілля (U=664; p<0,01). Також в них виявляється тенденція до 

конфліктності у сфері головування, матеріальних потреб та емоційного 

комфорту. 

Статистично значущі показники у чоловіків виявилися у сфері 

господарчої ролі (U= 820; p<0,043), спостерігається тенденція до зниження 

рівня конфліктності у сфері подружньої ролі у чоловіків в зрілих парах. 

У молодих парах у чоловіків дещо нижча культура спілкування, в них 

проглядається тенденція до підвищення конфліктності у сфері підтримки. 

Отже, у жінок зі зростанням стажу подружнього життя збільшується 

рівень конфліктності у таких сферах: батьківських та подружніх ролей, 

дозвілля; зростає рівень конфліктності у сфері головування, матеріальних 

потреб та емоційного комфорту. У чоловіків з віком знижується рівень 

конфліктності у сфері господарства, причиною чого може бути примирення 

чоловіка з власною роллю. 

Розглянемо переважання рис характеру в молодих та зрілих сім’ях у 

чоловіків (див. табл. Ж 1). 

Чоловіки з молодих подружніх пар є більш експресивними (U=1227; 

p<0,029), зокрема, більш сенситивними (U=1260,5; p<0,013) та пластичними 

(U=1374,5; p<,001) у поведінці. Такі риси характеру, як експресивність, 

пластичність та сенситивність менше проявляються у чоловіків з часом. У 

них дещо нижчою є потреба у пошуку вражень, спостерігається зростання 

самоконтролю. Статистично значущими виявилися показники поваги до 

інших (U=1240,5; p<0,012). 

Отже, чоловіки із молодих сімей більше схильні проявляти 

експресивність, сенситивність та пластичність у поведінці. Чоловіки зі зрілих 

сімей у повсякденному житті більше контролюють себе, вони проявляють 

більше поваги до інших, менше прагнуть шукати нові враження, менше 

проявляють експресивність, пластичність та сенситивність. 
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Розглянемо переважання рис характеру в молодих та зрілих сім’ях у 

жінок (див. табл. Ж 2). 

Жінки з молодих родин є більш експресивними (U=1208; p<0,044) за 

рахунок вищої мрійливості (U=1247,5; p<0,018) та пластичності (U=1218; 

p<0,033). Статистично значущими показниками виявилися показник 

допитливості (U=1232,5; р<0,036), самоконтролю (U1210; р<0,022) та 

наполегливості (U=1164; р<0,034). 

З роками простежується тенденція до підвищення таких якостей, як 

прихильність, співробітництво, наполегливість, відповідальність, 

самокритика та домінування. 

Жінки з молодих сімей виявляють більший рівень експресивності, 

мрійливості, пластичності. Жінки зі зрілих сімей є більш наполегливими, 

їхній рівень самоконтролю вищий, ніж у жінок молодих сімей. 

Звернемо увагу на відмінності у прояві агресії чоловіками та жінками в 

молодих та зрілих сім’ях. Чоловіки зі зрілих сімей більше схильні проявляти 

агресію щодо речей (U=514,5; p<0,001). Статистично значущим у чоловіків з 

молодих сімей є показник вербальної агресії (U=830; р<0,043). 

Простежується тенденція до підвищення у чоловіків рівня аутоагресії, 

емоційної агресії, фізичної агресії та загального рівня агресивності. У жінок, 

навпаки, з роками спостерігається тенденція до зниження вербального, 

фізичного рівня агресії. Але, так само як і у чоловіків зі зрілих подружніх 

пар, в жінок спостерігається незначний ріст емоційної агресії, аутоагресії та 

загального рівня агресивності (див. табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Прояв агресії чоловіками та жінками в молодих та зрілих сім’ях 

(N=420) 

Види агресії Молоді сім’ї Зрілі сім’ї U p 

Вербальна агресія (Ч) 56,7 53,85 830 0,043 

Фізична агресія (Ч) 51,25 55,1 913,5 0,66 

Предметна агресія (Ч) 30,69 46,4 514,5 0,001 

Емоційна агресія (Ч) 28,51 31,51 861 0,372 

Аутоагресія (Ч) 41,31 44,15 910 0,638 
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Загальна агресивність (Ч) 40,28 44,22 805,5 0,181 

Вербальна агресія (Ж) 44,27 39,35 620 0,011 

Фізична агресія (Ж) 31,55 29,71 977 0,929 

Предметна агресія (Ж) 39,81 38,88 960 0,963 

Емоційна агресія (Ж) 25,77 28,76 848,5 0,044 

Аутоагресія (Ж) 44,35 49,74 829,5 0,032 

Загальна агресивність (Ж) 36,59 37,18 919 0,697 

Примітка: р<0,001; p<0,05. 

 

Виходячи з табл. 2.17, слід зауважити: з роками подружжя вчиться не 

спрямовувати агресію на партнера, хоча загальний рівень агресії зростає, що 

виявляється у вигляді аутоагресії, емоційній агресії, агресії щодо речей. 

Молоді подружні пари звикли проявляти власну агресивність у вигляді 

вербальної агресії. 

Розглянемо відмінності в сімейному оточенні в молодих та зрілих сім’ях 

за Шкалою сімейного оточення Р. Муса (в адаптації С. Ю. Купріянова) 

(див. табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Відмінності в сімейному оточенні в молодих і зрілих сім’ях (N=420) 

Сфери сімейного оточення Молодий Зрілий U p 

Згуртованість (Ч) 51,35 52 929,5 0,759 

Експресивність (Ч) 54,02 54,45 967 0,997 

Конфлікт (Ч) 56,22 53,01 1073 0,021 

Незалежність (Ч) 46,13 42,9 1050,5 0,004 

Орієнтація на досягнення (Ч) 51,07 54,81 797 0,023 

Інтелектуально-культурна орієнт. (Ч) 40,33 36,79 1143,5 0,032 

Орієнтація на активний відпочинок (Ч) 43 42,12 990 0,843 

Мораль (Ч) 54,04 54,93 904,5 0,602 

Організація (Ч) 53,63 52,29 1044,5 0,51 

Контроль (Ч) 46,07 47,52 840 0,285 

Згуртованість (Ж) 51,48 48,45 1106,5 0,235 

Експресивність (Ж) 53 54,21 930 0,761 

Конфлікт (Ж) 55,04 55,67 990 0,842 

Незалежність (Ж) 43,59 43,88 953,5 0,918 

Орієнтація на досягнення (Ж) 50,63 51,07 967,5 0,993 

Інтелектуально-культурна орієнт. (Ж) 38,7 35,93 1176,5 0,051 

Орієнтація на активний відпочинок (Ж) 41,83 40 1045,5 0,506 

Мораль (Ж) 54,93 55,31 910 0,637 
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Організація (Ж) 52,65 51,38 1072 0,372 

Контроль (Ж) 47,09 48,14 884,5 0,493 

Примітка 1: р<0,001;  p<0,05.  

Примітка 2: Ч – чоловіки; Ж – жінки. 

 

Статистично значущими виявилися такі показники у чоловіків: конфлікт 

(U=1073; р<0,021), незалежність (U=1050,5; р<0,004), орієнтація на 

досягнення (U=797; р<0,023), інтелектуально-культурна орієнтація 

(U=1143,5; р<0,032).  

У жінок статистично значущим виявився показник інтелектуально-

культурної орієнтації (U=1176,5; р<0,051). Виявлені певні тенденції до 

зростання рівня згуртованості в зрілих парах у чоловіків. 

У чоловіків із молодих сімей вищий рівень конфліктності, вони прагнуть 

до незалежності та демонструють інтелектуально-культурну орієнтацію. 

Чоловіки зі зрілих сімей спрямовують свої зусилля на досягнення. 

З роками в чоловіків та жінок спостерігається зниження спрямованості 

на активний відпочинок та інтелектуально-культурну орієнтацію. У жінок 

зрілих подружніх пар дещо підвищується рівень контролю, організованості 

та спрямованості на моральність.  

Оскільки нами було виокремлено чинники подружньої дезадаптації, 

розглянемо, які з них можуть проявлятися в молодих сім’ях, а які – в зрілих. 

Також з’ясуємо чинники подружньої дезадаптації, вплив яких може 

варіювати зі зростанням стажу подружнього життя, а також ті, вплив яких 

залишається незмінним протягом всього подружнього життя. 

Розглянемо прояв дезадаптації в морально-психологічній сфері. 

Чинником дезадаптації, який ми виокремили, є кількість проведеного спільно 

дозвілля. Із відповідей досліджуваних щодо проведення спільного дозвілля 

видно, що жінки зі зрілих сімей демонструють вищу конфліктність 

сприйняття сфери дозвілля (U=905,5; p=0,029), молоді подружні пари 

проводять вільний час разом у 88,89 % випадків, зрілі родини – у 56,41 % 

випадків (χ²=9,8; p=0,002). Тому можна зробити висновок, що дезадаптація у 
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сфері дозвілля частіше виявляється в зрілих сім’ях. Пара не може часто 

проводити разом вільний час через зростання обов’язків та власних інтересів, 

що негативно може вплинути на рівень адаптації. 

Наступний чинник дезадаптації – це чинник розподілу ролей (коли 

головною вважає себе жінка). Чоловіки молодих подружніх пар більш 

схильні бачити себе головними в подружжі, та менше орієнтовані на сумісне 

головування, ніж чоловіки зі зрілих сімей. Жінки зі збільшенням стажу 

подружнього життя частіше вважають себе головою родини. З віком 

спрямованість на сумісне головування звужується. Більш конфліктною 

сферою у молодого подружжя виявилася сфера господарчої ролі, а для зрілих 

сімей конфліктність виявляється у сфері подружніх (U=974; p<004) та 

батьківських ролей (U=700; p<0,025). Отже, ризики виникнення дезадаптації 

в цій сфері зростають зі зростанням стажу подружнього життя.  

Зниження рівня спілкування після конфліктів. Хоча у зрілих сім’ях 

чоловіки вище оцінюють вірогідність того, що дружина відмовиться від 

спілкування в конфліктній ситуації (U=894; p=0,037), сім’ї не відрізняються 

за вірогідністю відмови від спілкування після конфлікту (χ²=0,7; p=0,509). 

Отже, варто зазначити, що як молоді пари, так і зрілі можуть припинити 

спілкуватися, що може стати причиною формування дезадаптації.  

Низький рівень задоволеності шлюбом. Незадоволеність шлюбом може 

проявлятися і в молодих, і в зрілих сім’ях. Але з віком може зростати рівень 

згуртованості (U=954,5; p<0,007) та адаптованості (U=912,5; p<0,026). Отже, 

низький рівень задоволеності шлюбом може перетікати із молодого шлюбу 

до зрілого. 

Частота та якість спілкування. Розвиток відвертості за час шлюбу 

більшою мірою схильні оцінювати жінки з молодих сімей, ніж зі зрілих 

(U=455,5; p=0,009); чоловіки з молодих сімей більше впевнені, що їх 

врівноваженість (U=506; p=0,033), довіра (U=477,5; p=0,014) та відвертість 

(U=493,5; p=0,024) впливають на сімейне життя. У зрілих сім’ях чоловіки 

вище оцінюють підтримку (U=938,5; p=0,011) дружини та більше очікують 
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цієї підтримки (U=898,5; p=0,034). Жінки з молодих родин більше очікують 

прояв культури при спілкуванні від своїх чоловіків (U=517,5; p=0,047). 

Чоловіки зі зрілих сімей вище оцінюють реальну згуртованість родини 

(U=954,5; p=0,007), в них також вищий ідеал згуртованості (U=912,5; 

p=0,026). У чоловіків із молодих сімей вищою є сенситивність (U=489; 

p=0,023) та пластичність поведінки (U=445,5; p=0,006). Отже, можемо 

зазначити, що якість спілкування важлива для чоловіків та жінок як молодих 

сімей, так і зрілих. 

Ще одним важливим чинником, який може стати причиною формування 

дезадаптації, є високий рівень конфліктності. У зрілих сім’ях у жінок вищою 

є конфліктність сприйняття подружньої ролі чоловіка (U=974; p=0,004). У 

молодих подружніх парах конфліктність більше виявляється у сфері 

господарчої ролі. Загальний рівень конфліктності у молодого подружжя 

вищий (U=1073; р<0,021). Отже, конфліктність може проявлятися і в 

молодому, і в зрілому шлюбі. Але з роками загострюється конфліктність у 

сфері подружньої ролі, а значущість господарчої ролі, навпаки, зменшується.  

Відсутність щасливих моментів може вплинути на виникнення 

дезадаптації як в молодих сім’ях, так і в зрілих.  

Розглянемо прояв дезадаптації в матеріально-побутовій сфері. У зрілих 

сім’ях чоловіки вище оцінюють господарчу роль жінки (U=991,5; p=0,002), 

також вони мають вищі очікування щодо своїх матеріальних потреб (U=946; 

p=0,009); жінки з таких сімей також мають вищі очікування щодо 

матеріальних потреб (U=905; p=0,03). Наявність роботи значущо не 

відрізняється залежно від шлюбного віку. Розбіжність відсутня як для 

чоловіків (χ²=0,4; p=0,591), так і для жінок (χ²=2,8; p=0,14). Працюють 74–

89 % членів родин незалежно від віку родини. Незадовільне матеріальне 

становище може суттєво знизити рівень адаптації в зрілих сім’ях. Молоді 

сім’ї менше звертають увагу на матеріальне становище, оскільки вони 

компенсують це іншими показникам, які їх задовольняють.  
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Рівень освіти та вік родини не пов’язані між собою. Цей факт 

справедливий для чоловіків (χ²=1,7; p=0,267), жінок (χ²=0; p=1) та і для 

комбінації рівня освіти в родині (χ²=2,3; p=0,544). Рівень освіти може стати 

причиною дезадаптації як в молодих, так і в зрілих сім’ях; з роками, що 

прожиті разом, цей показник не нівелюється. 

Наявність дітей значущо відрізняється залежно від віку родини (χ²=15,4; 

p<0,001). 87,18 % зрілих родин мають дітей, серед молодих цей показник 

складає 44,4 %. З роками більш суттєвим стає конфлікт у сфері батьківської 

ролі. 

Низький рівень задоволеності інтимним життям. У зрілих родинах 

чоловіки більше впевнені в своїх сексуальних можливостях (U=883,5; 

p=0,05). З віком рівень задоволеності інтимними стосунками дещо 

знижується, але ці коливання залишаються у межах норми (U=970; p=0,979). 

Тому незадоволеність інтимними стосунками може починатися на початку 

подружнього життя, з віком цей показник може залишатися та 

поглиблюватися.  

Високий рівень агресивності. З плином часу загальний рівень 

агресивності не відрізняється між молодими та зрілими сім’ями (U=805,5; 

p=0,181). Відмінності проявляються у формі вияву. У чоловіків зі зрілих 

родин більше прояви предметної агресії (U=1011; p=0,001), у жінок – 

емоційної агресії та аутоагресії. Можна зазначити, що агресивність має 

тенденцію переходити з вербального рівня на прихований у жінок та на 

предметний в чоловіків. Така обставина негативно впливає на 

взаємостосунки подружжя загалом, оскільки для подолання дезадаптації 

важливим засобом виступає спілкування та конструктивний спосіб 

вираження власних емоцій. Отже, рівень агресивності з віком може 

загострюватися, приймати більш приховану форму, для подолання якої 

потрібно більше зусиль. 

Прослідкуємо зміну рис характеру залежно від стажу сімейного життя. 

У молодих сім’ях вищим є показник експресивності (U=1208; p<0,044) та 
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допитливості (U=1232,5; р<0,036). У зрілих сім’ях вищий є показник 

самоконтролю (U1210; р<0,022). Отже, особистісні риси молодого подружжя 

призводять до виникнення дезадаптації, з роками подружжя вчиться 

контролювати себе. 

Отже, проаналізувавши прояв дезадаптації в молодих та зрілих сім’ях, 

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. 

 

2.4. Вплив чинника територіальної належності на подружню 

дезадаптацію в молодих сім'ях 

 

Аналізуючи особливості перебігу дезадаптації в різних регіонах, ми 

виокремимо відмінності, із допомогою методу непараметричного аналогу 

однофакторного дисперсійного аналізу та значення Крускала-Уоліса. Було 

встановлено, що вірогідність конфліктного сприйняття чоловіком своєї 

дружини у сфері господарства найвищою є в мешканців центрального 

регіону України, найнижча – у західному регіоні України (H=6,54; p<0,038). 

Ідеал адаптованості родини є найбільшим у чоловіків із західного регіону, 

найменшим – з центрального (H=8,22; p<0,016). Найменші прояви рис 

охайності спостерігаються в жінок з центрального регіону (H=6,55; p<0,038), 

найменш виражена риса самоконтролю поведінки в жінок зі східного регіону 

України (H=8,77; p<0,012). 

Щодо регіонів проживання родини, то сім’ї зі сходу України 

демонструють більшу незадоволеність шлюбом (H=6,43; p<0,04), а також 

дещо вищим є рівень порушення самоактуалізації чоловіків та жінок (H=0,82; 

p<0,663). Рівень задоволеності сексуальними стосунками дещо знижується в 

центрі України (H=0,61; p<739). 
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Ідеал адаптованості родини (H=8,33; p<0,016) та реальний рівень 

адаптованості (H=3,32; р<0,044) найбільш виражені у чоловіків із заходу 

України. Причиною цього може бути моральне значення шлюбу для 

мешканців цього регіону. Реальна адаптованість у жінок дещо нижча на 

заході України (H=0,86; p<0,394). У центральному регіоні України реальна 

адаптованість та ідеальна адаптованість чоловіків найнижча. Більші 

відхилення адаптованості від ідеалу у чоловіків та жінок проявляються в 

центрі України. Ідеал згуртованості є вищим у жінок східної України 

(H=4,66; р<0,023). 

Задоволеність шлюбом є найбільшою в жінок з центральної України, 

найменшою – у жінок зі східної України (H=6,41; p=0,041). Проглядається 

тенденція нижчої задоволеності шлюбом у чоловіків східного регіону 

(див. табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Зв’язок регіону проживання з подружньою дезадаптацією (N=300) 

Чинники подружньої 

дезадаптації 
І.-Ф. Київ Луганськ H p 

Порушення самоактуалізації 

дружини 
47,56 47,56 48,1 0,12 0,943 

Порушення самоактуалізації 

чоловіка 
47,62 47,14 48,98 0,82 0,663 

Задоволеність сексуальними 

стосунками 
52,28 51,56 52,27 0,61 0,739 

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

Згуртованість (ідеальна) (Ч) 45,92 41,06 41,93 3,79 0,151 

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

Адаптованість (відхилення від 

ідеалу) (Ч) 
6,58 4,91 3,84 1,78 0,411 

Згуртованість (реальна) (Ж) 37,08 39,81 38,5 0,5 0,78 

Адаптованість (реальна) (Ж) 61,54 62,26 64,89 1,86 0,394 

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

Адаптованість (ідеальна) (Ж) 70 67,35 70,95 1,59 0,452 

Адаптованість (відхилення від 

ідеалу) (Ж) 
5,97 3,7 6,04 1,42 0,492 
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Задоволеність шлюбом (Ч) 68,69 71,65 61,11 4,81 0,09 

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

Примітка 1: р<0,001; p<0,05.  

Примітка 2: Ч – чоловіки; Ж – жінки. 

 

Отже, найбільш адаптованими сім’ями виявилися досліджувані заходу 

України, а складнощі з адаптацією виявилися в мешканців центрального 

регіону (у цьому регіоні досліджувані демонструють найвищі відхилення між 

очікуваннями та реальною адаптованістю родини). На Сході виявляється 

вищий рівень незадоволеності шлюбом, більше порушена самоактуалізація, 

ніж в інших регіонах; також мешканці цього регіону більше прагнуть 

сімейної згуртованості. 

Проаналізуємо відмінності у сексуальній сфері сімей різних регіонів 

України. Найбільш суворими є критерії оцінки партнера в сексуальних 

стосунках в чоловіків західної України (H=6,98; p<0,03), вони також 

демонструють вищий рівень прояву ревнощів (H=4,77; р<0,003). 

Вишуканість у сексуальних стосунках найбільш важлива для чоловіків зі 

сходу України (H=17,7; p<0,001). Загальна задоволеність сексуальним 

життям дещо нижча в центральній Україні. Спостерігається тенденція до 

зниження протиріч у сексуальній сфері на Сході між жінками та чоловіками. 

Причиною цього може бути вищий рівень упевненості, менш суворі критерії 

оцінки партнера, дещо вищий рівень активності, менше значення, що вони 

надають фізичним умовам, вищий рівень почуття відповідальності та 

романтичності (див. табл. З 1). 

Отже, мешканці західної України дещо більше уваги звертають на 

матеріальну вигоду, мають більш суворі критерії оцінки партнера, більш 

активні та більшу увагу приділяють фізичним умовам. Парам цього регіону 

більше притаманні ревнощі. Мешканці східного регіону проявляють дещо 

більшу впевненість у сексуальному житті, дещо вищу відповідальність. У 

центральному регіоні досліджувані менше схильні до прояву ревнощів, в них 
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найнижчий рівень задоволеності шлюбом у чоловіків, а самі чоловіки меншу 

увага приділяють вишуканості.  

Проаналізуємо конфліктні сфери сімей різних регіонів України. 

Конфлікт у сфері підтримки (H=5,99; p<0,05), конфлікт у сфері спілкування 

(H=3,72; р<0,046) та сфері дозвілля (H=399; р<0,036) найбільш виражений в 

жінок зі сходу України. У сфері господарчої ролі конфлікт найбільше 

виявляється в чоловіків центральної України (Н=4,96; р<0,014). На заході 

України у чоловіків найнижчий рівень конфліктності з приводу господарчих 

ролей.  

Проглядаються тенденції до меншої конфліктності чоловіків 

центральної України у сфері подружньої ролі, матеріальних потреб, культури 

спілкування, проведення дозвілля. У жінок центрального регіону найменш 

конфліктні сфери згуртованості, емоційного комфорту, дозвілля, 

матеріальних потреб, головування в родині (див. табл. З 2). 

У чоловіків на сході України, порівняно з іншими регіонами, дещо 

нижчий рівень конфліктності у сферах батьківської ролі, гендерної ролі, 

головування у родині. У жінок східної України менш конфліктними 

виявилися сфери гендерних ролей та спілкування. У чоловіків західних 

регіонів менш конфліктними сферами виявилися такі: господарча роль, сфера 

спілкування, емоційного комфорту. У жінок – сфера господарчої ролі, сфера 

пізнання та культури спілкування, поінформованості та узгодженості. 

Характерними ознаками центрального регіону України є найнижчий рівень 

конфліктності у сфері спілкування, найвищий рівень у сфері господарчих 

ролей у чоловіків. Жінкам притаманний найнижчий рівень конфліктності у 

сфері спілкування. 

Отже, регіоном, в якому виявився найбільший рівень конфліктності в 

сферах підтримки, спілкування та дозвілля, є схід України. У центрі України 

пари найчастіше сваряться через незадоволеність у розподілі господарчої 

ролі, але такі пари задоволені культурою спілкування, а жінки більше 

задоволені часом, який пара проводить разом. Мешканці західної частини 
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України більше задоволені підтримкою партнера, а сварки через розподіл 

господарчих ролей майже відсутні. 

Аналіз рис характеру чоловіків із сімей різних регіонів України. 

представлено у Додатку З (див. табл. З 2). 

Найбільшу емоційну лабільність виявляють чоловіки заходу та центру 

України (H=6,46; p=0,039). Чоловікам зі сходу України найменше властива 

експресивність (H=7,49; p=0,024) за рахунок меншої мрійливості (H=7,34; 

p=0,026) та пластичності (H=6,53; p=0,038). 

Можна відмітити дещо більший рівень експресивності, домінування, 

товариськості, прагнення до нових вражень, уникнення почуття провини, 

прихильності, довірливості, розуміння, самоконтролю, передбачливості, 

емоційної нестійкості, тривожності, напруженості, самокритичності, 

сенситивності чоловіків заходу України. У чоловіків центру України дещо 

більше розвинуті такі якості: активність, співробітництво, наполегливість, 

відповідальність, депресивність, допитливість та артистичність. Чоловікам 

сходу України дещо більше притаманні такі якості: товариськість, прагнення 

до теплих стосунків, повага до інших. 

Найбільш емоційно лабільними виявилися чоловіки заходу України. 

Експресивність та мрійливість найбільше проявляються у чоловіків 

центральної України, а більш пластичними зі всіх регіонів виявилися 

чоловіки сходу України. 

Розглянемо переважання рис характеру жінок різних регіонів України. 

представлено у табл. З 3. 

Жінки з заходу України демонструють найбільший самоконтроль 

(H=7,28; p<0,026) за рахунок найвищих показників охайності (H=16,23; 

p<0,001), самоконтролю поведінки (H=7,14; p<0,028), передбачливості 

(H=7,07; p<0,029); вони найбільше спрямовані на пошук вражень (H=5,84; 

р<0,048). 

Проглядаються тенденції до більшого розвитку таких якостей жінок 

західного регіону: екстраверсія, активність, домінування, товариськість, 
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уникнення почуття провини, прихильність, співробітництво, розуміння, 

повага до інших, наполегливість, відповідальність, депресивність, 

самокритика, емоційна лабільність. У жінок центрального регіону дещо 

більше розвинулись такі якості: експресивність, допитливість, мрійливість, 

сенситивність, пластичність. У жінок сходу України – довірливість. 

Отже, жінки заходу України більшою мірою здатні контролювати 

власну поведінку, більш передбачливі, спрямовані на пошук вражень. 

Найнижчий рівень передбачливості та охайності виявився у жінок 

центральної України. Особливістю східного регіону України виявився 

найнижчий рівень самоконтролю поведінки в жінок. 

Проаналізуємо прояв агресії в різних регіонах України за даними Тесту 

агресивності Л. Г. Почебута (див. табл. 20). 

Таблиця 2.20 

Прояв агресивності в сім’ях різних регіонів України (N=300) 

Вид агресії І.-Ф. Київ Луганськ H p 

Вербальна агресія (Ч) 55,12 53,5 56,7 0,68 0,713 

Фізична агресія (Ч) 55,39 49,03 55,27 0,49 0,783 

Предметна агресія (Ч) 45,49 32,84 39,8 4,49 0,106 

Емоційна агресія (Ч) 30,43 28,48 30,82 0,43 0,807 

Аутоагресія (Ч) 43,58 43,95 41,48 0,14 0,934 

Загальна агресивність (Ч) 46,33 39,14 43,05 2,34 0,31 

Вербальна агресія (Ж) 46,21 44,97 38,51 2,2 0,332 

Фізична агресія (Ж) 32,55 31,43 29,58 0,11 0,944 

Предметна агресія (Ж) 39,03 38,11 40,36 0,21 0,901 

Емоційна агресія (Ж) 30,08 23,74 28,78 1,9 0,386 

Аутоагресія (Ж) 53,02 42,63 48,15 2,12 0,347 

Загальна агресивність (Ж) 37,29 34,55 38,38 1,48 0,477 

Примітка 1: р<0,001; p<0,05.  

Примітка 2: І.–Ф. – Івано–Франківськ; Ч – чоловіки; Ж – жінки. 

 

Статистично значущих показників не виявлено, спостерігається лише 

тенденція до прояву певних відмінностей. Вищий вияв аутоагресії в жінок на 

заході України, де подружжя більше звикло стримувати гнів у собі. У всіх 

опитаних регіонах чоловіки і жінки використовують вербальну агресію, але її 
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рівень вищий на сході України. Загальний рівень агресії, рівень аутоагресії та 

рівень емоційної агресії в центрі України виявився найнижчим.  

Розглянемо відмінності в організації подружнього життя сімей різних 

регіонів України за даними Шкали сімейного оточення Р. Муса (в адаптації 

С. Ю. Купріянова) (див. табл. 2.21). 

Таблиця 2.21 

Відмінності в організації подружнього життя сімей різних регіонів 

України (N=300) 

Сфери сімейного оточення І.-Ф. Київ Луганськ H p 

Згуртованість (Ч) 52,15 52,52 50,91 0,19 0,908 

Експресивність (Ч) 51,62 54,48 54,82 1,89 0,389 

Конфлікт (Ч) 54,15 55,26 55,23 0,38 0,825 

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

Орієнтація на досягнення (Ч) 53,62 49,39 54,11 3,58 0,167 

Інтелектуально-культурна 

орієнтація (Ч) 37,54 40,87 38,34 2,46 0,292 

Орієнтація на активний відпочинок 

(Ч) 42 41,58 43,45 0,91 0,633 

Мораль (Ч) 53,85 54,19 54,84 0,53 0,765 

Організація (Ч) 51,54 52,61 53,68 1,75 0,417 

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

Згуртованість (Ж) 46,92 51,94 49,61 3,25 0,197 

Експресивність (Ж) 53,38 52,55 54,36 0,3 0,863 

Конфлікт (Ж) 54,92 54,42 56,11 0,31 0,856 

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

Орієнтація на досягнення (Ж) 51,31 50,06 51,25 0,64 0,725 

Інтелектуально-культурна 

орієнтація (Ж) 35,54 38,87 36,86 2,06 0,357 

Орієнтація на активний відпочинок 

(Ж) 39,69 39,94 42,05 0,72 0,699 

Мораль (Ж) 54,23 54,58 55,75 0,74 0,689 

Організація (Ж) 50,85 52,06 52,39 0,27 0,875 

Контроль (Ж) 51,69 44,97 48,23 4,76 0,093 

Примітка 1: р<0,001; p<0,05.  

Примітка 2: І.–Ф. – Івано–Франківськ; Ч – чоловіки; Ж – жінки. 

 

Чоловіки центральної України демонструють порівняно нижчу оцінку 

контролю в родині (H=6,19; p=0,045), а рівень незалежності в них, навпаки, 

підвищується (H=3,21; р<0,048). Найнижчий рівень незалежності виявляється 
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в жінок із Заходу (H=4,15; р<0,038) Рівень згуртованості вищий в чоловіків 

та жінок у центрі України. Можна відмітити тенденцію до нижчого рівня 

згуртованості на Сході в чоловіків. У жінок центральної України найнижчі 

рівні конфліктності, орієнтації на досягнення, контролю, а у чоловіків 

спостерігається найнижчий рівень орієнтації на активний відпочинок. У 

західних регіонах найнижчий рівень експресивності в чоловіків, також 

найнижчий рівень незалежності. У жінок спостерігається найнижчий рівень 

згуртованості, незалежності та організації. 

Отже, у центральній Україні чоловіки найменше намагаються 

контролювати жінок та демонструють високий рівень незалежності. На 

західній Україні жінки схильні менше проявляти незалежність порівняно з 

іншими регіонами. Респонденти зі сходу України характеризуються 

найвищим рівнем незалежності. 

Градація чинників подружньої дезадаптації залежно від регіонів 

проживання.  

Респонденти в м. Івано-Франківськ, м. Київ та м. Луганськ на перше 

місце поставили емоційну теплоту; друге місце у досліджуваних 

м. Луганська посідає повага одне до одного, досліджувані з м. Києва на друге 

місце поставили надійність партнера, у м. Івано-Франківську другу позицію 

поділили два чинника – взаємоповага та любов; третю позицію, як в м. Івано-

Франківськ, так і в м. Луганськ, посідає надійність партнера, а м. Київ 

ставить на це місце взаємоповагу; більш важливим для м. Івано-Франківська 

та м. Луганська, ніж для м. Києва, виявилася відсутність адикцій, тут ця 

сфера посідає четверту позицію, а м. Київ на четверту позицію поставив 

любов. З п’ятої позиції починаються більш суттєві відмінності: в м. Івано-

Франківськ її посідає взаємоповага, в м. Луганськ – любов, в м. Київ – 

сумісність з партнером; шосту позицію в м. Івано-Франківськ та м. Луганськ 

посідає увага з боку партнера, у м. Києві – емоційний зв’язок одне з одним; 

на сьому позицію досліджувані з м. Івано-Франківськ поставили моральні 

якості партнера, мешканці м. Луганськ – потяг одне до одного, мешканці 



 143 

м. Київ – увагу з боку партнера; на восьмій позиції в м. Івано-Франківськ 

ставить відсутність агресивності, у м. Луганськ – психологічна підтримка, у 

м. Київ – потяг одне до одного; дев’яту позицію в м. Івано-Франківськ 

посідає емоційний зв’язок, у м. Луганськ – відсутність агресивності, у 

м. Київ – сумісність з партнером; десяту позицію в м. Івано-Франківськ 

посідає можливість розвитку, у м. Луганськ – емоційний зв’язок, у м. Київ – 

психологічна підтримка. 

Отже, сім’ї в м. Івано-Франківську більше уваги приділяють емоційним 

якостям, надійності партнера, моральним якостям одне одного. Це можна 

пояснити історично сильними позиціями християнської церкви та стійкими 

традиціями. Опитувані, які проживають у м. Києві та області, цінують 

взаємоповагу, емоційну теплоту, але показники по емоційному компоненту 

виявилися трохи нижчі, ніж в інших регіонах. Поясненням цьому є те, що 

умови великого міста змушують людей більше розраховувати на себе. У 

м. Луганськ респонденти дещо більшого значення надають матеріальному 

добробуту, ніж в інших регіонах, але менше уваги приділяють рівню освіти. 

Прослідкуємо, як відрізняються чинники подружньої дезадаптації у 

чоловіків та жінок. 

Насамперед представимо аналіз отриманих результатів чоловіків та 

жінок (див. рис. 2.6). 

 

 
Примітки: 1. Згуртованість. 2. Експресивність. 3.Конфлікт. 4. Незалежність. 

5. Орієнтація на досягнення. 6. Інтелектуально-культурна орієнтація. 

7. Орієнтація на активний відпочинок. 8. Мораль. 9. Організація. 10. 

Контроль. 

Рис. 2.6. Порівняння оцінок сімейного оточення у чоловіків та жінок 
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На рис. 2.6 чітко помітно зниження значення показників інтелектуально-

культурної орієнтації та орієнтації на активний відпочинок у чоловіків та 

жінок. Найвищі бали отримав показник конфліктності в жінок та чоловіків. 

Проведемо порівняльний аналіз оцінок сімейного оточення у чоловіків 

та жінок за даними Шкали сімейного оточення Р. Муса (в адаптації 

С. Ю. Купріянова) (див. табл. 2.22). 

Таблиця 2.22 

Порівняння оцінок сімейного оточення у чоловіків та жінок (N=300) 

Показники сімейного оточення Жінки Чоловіки T p 

Згуртованість 52 53 574 0,211 

Експресивність 54 54 599,5 0,554 

Конфлікт 57 56 911 0,669 

Незалежність 44 45 719,5 0,846 

Орієнтація на досягнення. 52 53 791,5 0,482 

Інтелектуально-культурна орієнтація 38 38 658,5 0,253 

Орієнтація на активний відпочинок 42 42 721 0,404 

Мораль 56 55 967,5 0,534 

Організація 53 53 702 0,571 

Контроль 47 46 1019 0,125 

Примітка 1: р<0,001; p<0,05.  

Примітка 2: Ч – чоловіки; Ж – жінки. 

 

Статистично значущих відмінностей оцінок сімейного оточення між 

чоловіками та жінками не виявлено. Чоловіки та жінки в парах переважно 

однаково оцінюють сімейний клімат. Найвищу оцінку мають відвертість 

конфліктної поведінки (тобто вміння не тримати у собі накопичений негатив) 

та моральність родини. Найнижчою є оцінки інтелектуально-культурної 

орієнтації та орієнтації на активний відпочинок. Зазначені особливості 

свідчать про типові проблеми подружжя України – нехтування відпочинком 

та культурними цінностями на користь розвитку соціально-бажаних 

моральних якостей. Присутні несуттєві відмінності між сприйняттям 

сімейного оточення у чоловіків та у жінок. Більш суттєвими для жінок 

виявилися показники конфліктності, моральності, контролю. Для чоловіків – 

незалежності, орієнтації на досягнення, згуртованості. 
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Розглянемо прояви сімейної адаптованості в чоловіків та жінок 

(див. рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Порівняння оцінок адаптованості родини у чоловіків та 

жінок 

 

Слід відзначити дещо нижчі рівні ідеальної та реальної адаптованості, а 

також згуртованості у чоловіків. 

Проведемо порівняльний аналіз оцінок згуртованості та адаптованості в 

чоловіків та жінок, використовуючи метод порівняння показників у залежних 

вибірках та критерій Крускала-Уоліса (див. табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Порівняння оцінок адаптованості родини у чоловіків та жінок (N=300) 

Чинники подружньої дезадаптації Жінки Чоловіки T p 

Згуртованість (реальна) 39,7 38,2 1101,5 0,524 

Згуртованість (ідеальна) 44,1 42,5 1271,5 0,29 

Адаптованість (реальна) 63,9 64,1 1104,5 0,669 

Адаптованість (ідеальна) 69,2 68,4 1261,5 0,914 

Адаптованість (відхилення від ідеалу) 4,77 3,17 1378 0,882 

Примітки:  р<0,001;  p<0,05.  
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Чоловіки та жінки в сімейних парах отримали переважно однакові 

оцінки адаптованості та згуртованості власного подружжя. Дещо 

відрізняється ідеальне бачення згуртованості у чоловіків та жінок. 

Відхилення від ідеалу складає у жінок 4,77 Т-балів, у чоловіків – 3,17 Т-

балів, що є досить низьким значенням, оскільки лише 10 Т-балів 

відповідають значному відхиленню в 1σ. Оцінки ідеалу згуртованості значно 

вища, ніж реальні оцінки, ідеальна та реальна оцінки адаптованості 

відрізняються мало. Це свідчить про внутрішнє бажання досліджуваних пар 

разом проводити час та приймати спільні рішення. 

Оцінки незадоволеності партнером  

Кожен досліджуваний проходив тест «Міжособистісний сімейний 

конфлікт». З результатів цього тесту нас особливо цікавлять дані про 

розбіжності між власними оцінками партнера та очікуваннями щодо його 

якостей. Співвідношення цих показників є показником незадоволеності члена 

подружжя своїм партнером. 

Конфліктність кожної сфери розраховується за формулою: 

Конфліктність = (Очікування / Оцінка реальних якостей) – 1. 

При перевазі очікувань значення конфліктності сфери стають вищими з 

нуль (для цього й було введено зміщення на -1), чим вищим є значення, тим 

більше людина незадоволена своїм партнером. Наближення до 0 свідчить про 

баланс домагань та оцінки партнера. Негативні значення свідчать, що людина 

оцінює партнера краще, ніж їй би бажалось. Негативні значення 

зустрічаються дуже рідко, незначне перевищення очікувань над реальними 

оцінками є нормою.  

Зазначимо, що цей показник інтерпретується як незадоволення 

партнером. Наприклад, конфліктність у сфері гендерних ролей дружини 

інтерпретується, як значне перебільшення очікувань від чоловіка в цій сфері 

над тим, як сама ж дружина його оцінює. 

Звернемо увагу на прояв конфліктності у чоловіків та жінок 

(див. рис. 2.8). 
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Примітки: 1. Подружня роль. 2. Господарча роль. 3. Гендерна роль. 

4. Голова родини. 5. Спілкування. 6. Пізнання. 7. Матеріальні потреби. 

8. Культура спілкування. 9. Дозвілля. 10. Поінформованість. 11. Підтримка. 

12. Емоційний комфорт. 13. Узгодженість. 

 Рис. 2.8. Порівняння конфліктності сфер сімейного життя у 

чоловіків та жінок 

 

Із рис. 2.8 можна виокремлено найбільш конфліктні сфери у жінок: 

головування у родині, культура спілкування, поінформованість. Збігаються 

рівні конфліктності в чоловіків та жінок у сфері пізнання. Загалом рівень 

конфліктності в жінок вищий. Мало конфліктними для чоловіків є сфери 

дозвілля та гендерних ролей. 

Порівняємо конфліктні сфери в жінок та чоловіків за даними 

Опитувальника «Міжособистісний сімейний конфлікт» О. Е. Зуськова і 

В. П. Левкович (див. табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Порівняння сили конфліктності сфер сімейного життя у чоловіків 

та жінок (N=300) 

Сфери сімейного життя Жінки Чоловіки T p 

Подружня роль 0,12 0,09 1084,5 0,603 

Господарча роль 0,11 0,1 918 0,846 

Гендерна роль 0,02 0 939 0,966 

Голова родини 0,13 0,03 1556 0,037 

Спілкування 0,11 0,07 1073 0,246 

Пізнання 0,12 0,12 954 0,777 

Матеріальні  потреби 0,15 0,02 1585,5 0,012 
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Культура спілкування 0,22 0,16 1344,5 0,414 

Дозвілля 0,08 0,01 1337,5 0,011 

Поінформованість 0,13 0,05 1494 0,027 

Підтримка 0,1 0,06 877,5 0,247 

Емоційний комфорт 0,08 0,03 1289 0,029 

Узгодженість 0,12 0,1 1311 0,284 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  

 

Із табл. 2.24 видно, що, незалежно від статі, найбільш конфліктною 

сферою подружнього життя є культура спілкування, найменш конфліктною – 

гендерні ролі. Жінки в порівнянні з чоловіками мають більше проблемних 

сфер: головування (U=1556; p=0,037), матеріальні потреби (U=1585,5; 

p=0,012), дозвілля (U=1337,5; p=0,011), поінформованість (U=1494; p=0,027), 

емоційний комфорт (U=1289; p=0,029). У цих сферах жінки виявляють 

переважно високі домагання до чоловіків, які не виправдовуються. У 

чоловіків найменш проблемними є сфери гендерної ролі, дозвілля, 

емоційного комфорту, матеріальних потреб та головування в родині.  

Отже, як у досліджуваних чоловіків, так і в жінок, сфера життя, де 

більше виникає конфліктів та непорозумінь, – культура спілкування та 

подружні ролі. Більш зрозуміло та узгоджено між чоловіками та жінками 

відбувається розподіл гендерних ролей. Більше конфліктних сфер 

виявляється в жінок, а саме: сфера головування, матеріальних потреб, 

дозвілля, поінформованості, емоційного комфорту; зазначене сприяє 

переходу в конфлікт.  

Визначення протиріч у сприйнятті партнера, які впливають на 

задоволеність подружнім життям. 

Були виокремлені протиріччя в сприйнятті партнера, які ми розкриваємо 

за допомогою агломеративного кластерного аналізу. Для кластерного аналізу 

ми використали поєднання масивів даних для чоловіків та жінок, тобто 

виявляємо універсальну логіку протиріч. Слід акцентувати увагу на тому, що 

метою кластерного аналізу, у даному випадку, є не виявлення кластерів, а 

саме дослідження структури протиріч. 
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Протиріччя в сприйнятті партнера групуються попарно в досить гарно 

пояснювані пари. Поєднання дозвілля та емоційного комфорту свідчить, що 

гарно проведене дозвілля сприяє емоційному комфорту, і саме ці дві сфери 

часто виявляються конфліктними одночасно. Поінформованість впливає на 

здатність підтримувати партнера, тож і ці сфери зазвичай одночасно є 

проблемними. Подружня роль передбачає виконання також і господарчих 

функцій – наші дані підтверджують, що проблемність цих двох функцій 

найчастіше збігається. Узгодженість думок партнерів досягається під час 

спілкування. Брак спілкування призводить до зниження узгодженості. Тож 

брак спілкування тягне за собою непорозуміння між партнерами. В одній 

групі йдуть батьківська роль, матеріальні потреби та головування в родині. 

Ці три сфери виявляють найпростіші базові функції члена родини: бути 

гарним батьком, матеріально забезпечувати родину та приймати рішення. 

Осторонь від інших знаходяться сфери пізнання та культури спілкування, 

вони не поєднуються з жодною іншою сферою (див. рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Групування сфер конфлікту 
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Отже, можна виокремити чинники, які впливають на перебіг 

подружнього життя та на формування дезадаптації. Чітко видно, що на 

емоційний комфорт у сім’ї впливає кількість та якість дозвілля, яке пара 

проводить разом. Відповідно, зростанню незадоволеності в подружньому 

житті та, у свою чергу, формуванню дезадаптації буде сприяти відсутність 

спільного дозвілля. 

На перебіг подружнього життя впливає міра поінформованості партнера. 

Коли один партнер знаходиться в інформаційній ізоляції,– це ускладнює 

взаєморозуміння, спілкування, рівень згуртованості сімейної пари.  

Важливими показниками, які здатні вплинути на перебіг подружнього 

життя, виявилися узгодженість господарчих та подружніх ролей. 

Непорозуміння між партнерами, що породжується через брак спілкування, 

також суттєво впливає на міру задоволеності шлюбом. Завдяки спілкуванню 

пара досягає емоційної та психологічної узгодженості. 

Показники потенційної конфліктності сфер досить сильно корельовані. 

Перевірка можливості знаходження єдиного показника конфліктності 

показала, що коефіцієнт надійності α-Кронбаха дорівнює 0,85, що є високим 

значенням (достатнім є значення більше 0,7, бажаним – більше 0,8). Надалі 

ми додаємо до аналізу загальний показник конфліктності, який дорівнює 

середньому значенню всіх окремих показників. 

Проаналізуємо показники агресії у чоловіків та жінок (див. рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Порівняння показників агресії у чоловіків та жінок 
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Слід відзначити, що у чоловіків переважають вербальна і фізична 

агресія, а також загальний рівень агресивності. Жінки дещо більшою мірою 

схильні до аутоагресії.  

Проаналізуємо відмінності в проявах агресії в чоловіків та жінок за 

даними Тесту агресивності Л. Г. Почебута (див. табл. 2.25). 

Таблиця 2.25 

Порівняння показників агресії у чоловіків та жінок (N=300) 

Види агресії Жінки Чоловіки T p 

Вербальна 39,4 61,42 595,5 0,001 

Фізична 27,1 58,93 306 0 

Предметна 37,66 37,66 892,5 0,957 

Емоційна 26,36 26,36 818,5 0,775 

Аутоагресія 49,81 47,76 1073,5 0,048 

Загальна 35,93 41,78 851 0,022 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  

 

Зі всіх видів агресивності у жінок найбільше вираженою є аутоагресія, у 

чоловіків – вербальна агресія. Порівняльний аналіз доводить, що чоловіки в 

парах проявляють більшу вербальну (T=595,5; p=0,001) та фізичну агресію 

(T=306; p<0,001), їхній загальний рівень агресії вищий (T=851; p=0,022). 

Жінки мають вищий показник аутоагресії (T=1073,5; p=0,048). Рівні 

предметної та емоційної агресії відмінностей не демонструють. Зазначене 

пояснюється гендерними особливостями виховання: жінки схильні ховати 

свою агресію, а чоловіки, навпаки,– показують своє невдоволення в 

агресивній формі.  

Отже, загальний рівень агресії в чоловіків вищий, що виявляється у 

вигляді вербальної та фізичної агресії. Жінки більше схильні до 

самозвинувачення. 

Розглянемо сексуальні установки в чоловіків та жінок (див. рис. 2.11). 
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Примітки: 1. Загальна задоволеність. 2. Чуттєвість, виразність. 

3. Впевненість. 4. Орієнтація на матеріальну вигоду. 5. Суворі критерії 

оцінки партнера. 6. Активність. 7. Увага до фізичних умов. 8. Чутливість та 

лагідність до партнера. 9. Почуття відповідальності. 10. Романтичність. 

11. Ревнощі. 12. Потреба у різноманітті. 13. Вишуканість. 

Рис. 2.11. Порівняння сексуальних установок у чоловіків та жінок 

 

Із рис. 2.12 видно, що суттєві відмінності в сексуальних установках 

проявляються лише в увазі до фізичних умов та активності. 

Порівняємо сексуальні установки в чоловіків та жінок (див. табл. 2.26). 

Таблиця 2.26 

Порівняння сексуальних установок у чоловіків та жінок (N=300) 

Сексуальні установки Жінки Чоловіки T p 

Загальна задоволеність 8,1 8,6 374 0,027 

Чуттєвість, виразність 7,3 7,8 669,5 0,294 

Впевненість 8,1 8,2 652,5 0,576 

Орієнтація на матеріальну вигоду 2,0 2,0 326 0,076 

Суворі критерії оцінки партнера 5,8 6,2 751,5 0,88 

Активність 7,0 7,8 460,5 0,015 

Увага до фізичних умов 6,3 4,0 971,5 0,049 

Чутність та лагідність до партнера 8,5 8,1 911,5 0,144 

Почуття відповідальності 6,3 7,7 313,5 0,005 

Романтичність 7,9 7,0 1127 0,118 

Ревнощі 3,7 4,1 614 0,133 

Потреба у різноманітті 6,8 7,1 637,5 0,19 

Вишуканість 7,9 6,4 1523 0 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  
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У чоловіків та жінок збігаються найвищі оцінки параметрів сексуальних 

установок. Такими є впевненість, чутливість та лагідність до партнера; 

найнижчу оцінку має орієнтація на матеріальну вигоду. Чоловіки виявляють 

вищі оцінки загальної задоволеності (T=374; p=0,027), активності (T=460,5; 

p=0,015), почуття відповідальності (T=313,5; p=0,005). Жінки вище оцінюють 

увагу до фізичних умов (T=971,5; p=0,049) та вишуканість (T=1523; p<0,001). 

У досліджених парах чоловіки виявили більший рівень задоволеності 

інтимним життям, ніж жінки. Чоловіки більше схильні проявляти активність, 

є більш відповідальними. На загальну атмосферу більше звертають увагу 

жінки, що може заважати їм отримувати задоволення від статевого життя та 

знижувати рівень їхньої задоволеності інтимними стосунками. 

Показники сексуальних установок є досить сильно корельованими, тож 

ми маємо підставу зменшити їхню кількість за рахунок групування у фактори 

за допомогою методу головних компонент. 

Факторний аналіз реалізовано методом головних компонент з облімін-

обертанням. Зазначений тип обертання факторних вісей дозволяє виявити 

фактори, що можуть бути залежними. Більш розповсюджений метод 

варімакс-обертання робить фактори незалежними на технічному рівні, 

обраний нами метод облімін-обертання дозволить виявити незалежні 

фактори лише за умови, коли вони дійсно є незалежними, тобто, на 

статистичному рівні їхня незалежність – це оптимальне рішення. В іншому 

випадку, ми можемо отримати залежні фактори. 

Визначення кількості факторів здійснюється за допомогою паралельної 

факторизації реального та симульованого масиву даних [229]. Цей метод 

передбачає факторизацію емпіричного (реального) та згенерованого 

випадкового масиву даних. Якщо побудувати лінії власних значень (графік 

«кам’яний осип») для цих двох масивів, то вони будуть перетинатися. 

Кількість факторів визначається тією їх кількістю, яку на лінії емпіричних 

власних значень відсікла лінія теоретичних власних значень (див. рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Графік «Кам’яний осип» для емпіричних та теоретичних 

власних значень факторів за показниками сексуальних установок 

 

Згідно з отриманим графіком, три фактори є оптимальною кількістю. 

Розглянемо таблицю навантажень змінних, що представлена у Додатку Р 

(див. табл. 16). 

Фактор 1 (розкриває 25 % сумісної дисперсії). Відображає поєднання 

впевненості, активності, задоволеності, чуттєвості, лагідності, виразності. 

Цей фактор ми позначаємо як «Відвертість». 

Фактор 2 (16 % дисперсії) поєднує суворі критерії оцінки партнера, 

схильність до ревнощів, орієнтацію на фізичні умови та матеріальну вигоду. 

Ми вважаємо доцільним позначити цей фактор як «Маніпулятивність». 

Фактор 3 (16 % дисперсії). Відображає поєднання романтичності та 

почуття відповідальності. Цей фактор ми називаємо «Романтичність». 

Надалі у роботі ми використовуємо лише ці три фактори. 

Для підвищення задоволеності інтимними стосунками у взаємодії 

подружжя важливим є переважання фактора «Відвертість» та фактора 

«Романтичність». Знижує рівень задоволеності інтимними стосунками 

фактор «Маніпулятивність». 

Далі проаналізуємо риси характеру чоловіків та жінок, які проявляються 

в шлюбі (див. рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Порівняння факторів Великої п’ятірки в чоловіків та 

жінок 

 

Отже, із рис. 2.13 видно, що всі риси характеру, які ми досліджували 

(екстраверсія, прихильність, самоконтроль, емоційна нестійкість, 

експресивність), більше розвинуті в жінок. Суттєві відмінності 

спостерігаються в прихильності та емоційній нестійкості. 

Порівняємо прояв рис характеру в жінок та чоловіків за допомогою 

порівняння показників у залежних вибірках та критерію Крускала-Уоліса 

(див. табл. 2.27). 

Таблиця 2.27 

Порівняння факторів Великої п’ятірки в чоловіків та жінок (N=300) 

Риси характеру Жінки Чоловіки T p 

Екстраверсія 51,01 50,82 836,5 0,576 

Прихильність 52 50,28 1726 0 

Самоконтроль 51,85 51,02 1391,5 0,036 

Емоційна нестійкість 50,96 49,62 1611 0 

Експресивність 51,12 50,12 1287,5 0,013 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  

 

За показниками П’ятифакторного особистісного опитувальника П. Коста 

і Р. Маккрае маємо переважно середні значення в чоловіків та жінок. У жінок 

більше вираженими, ніж у чоловіків, виявилися такі риси характеру: рівень 

прихильності (Т=1726; р<0), самоконтроль (Т=1391,5; р<0,036), емоційна 

нестійкість (Т=1611; р<0) та експресивність (Т=1278,5; р<0,013). Рівень 

екстравертованості не відрізняється в чоловіків та жінок. 
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Жінки у подружньому житті більше за чоловіків здатні проявляти 

контроль у складних ситуаціях, хоча при цьому є більш емоційно нестійкими 

та експресивними при вираженні почуттів та емоцій.  

Звернемо увагу на аналіз рис характеру, що розвинулися під час 

подружнього життя (див. рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Порівняння самооцінки рис характеру, що розвинулися 

під час шлюбу, чоловіками та жінками 

 

Під час подружнього життя розвинулись такі риси характеру: 

працьовитість, цілеспрямованість та емоційна стійкість. Далі проаналізуємо 

їхні самооцінки чоловіками та жінками (див. табл. 2.28). 

Таблиця 2.28 

Порівняння самооцінки рис характеру, що розвинулися за час 

шлюбу, чоловіками та жінками (N=300) 

Риси характеру Жінки Чоловіки T p 

Працьовитість 6,93 7,14 791 0,267 

Домінування 4,65 5,17 731,5 0,177 

Терплячість 7,72 7,16 1015 0,327 

Конфліктність 2,98 3,76 498,5 0,006 

Уникання конфліктів 7,06 6,78 1023,5 0,426 

Лінь 2,22 2,64 А 0,036 

Цілеспрямованість 7,33 7,51 901 0,191 

Довірливість 6,92 7,73 593 0,027 

Врівноваженість 6,11 6,16 1126,5 0,896 

Відвертість 7,16 7,19 800,5 0,672 

Емоційна стійкість 6,1 6,41 804 0,227 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  
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Жінки вказують, що за час шлюбу в них розвинулися терплячість та 

цілеспрямованість, найменше розвинулися конфліктність та лінь. 

Порівняльний аналіз доводить, що в чоловіків лінь (T=1523; p<0,001), 

конфліктність (T=498,5; p=0,006) та довірливість (T=593; p=0,027) 

розвинулися більше, ніж у жінок. 

Наведені оцінки рис характеру є дуже корельованими, тож для їхнього 

групування та зменшення кількості ми використаємо факторний аналіз 

(див. рис. 2.15).  
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Рис. 2.15. Графік «Кам’яний осип» для емпіричних та теоретичних 

власних значень факторів за показниками якостей, що розвинулися за 

час шлюбу 

 

Паралельна факторизація показує, що два фактори є оптимальним 

рішенням. 

Розглянемо відмінності в самооцінці рис характеру, що розвинулися під 

час шлюбу (див. Додаток К, табл. 1). 

Фактор 1 (40 % загальної дисперсії) відображає поєднання рис 

характеру, що пов’язані з врівноваженістю та самоконтролем. Це фактор 

«Врівноваженість». 

Фактор 2 (17 % дисперсії) поєднує в собі конфліктність, лінь та 

домінування. Цей фактор ми позначаємо «Конфліктність». 
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Фактор «Урівноваженість» сприяє підтримці сприятливої атмосфери 

між подружжям. А фактор «Конфліктність», навпаки, сприяє розвитку 

конфліктів та непорозумінь, підвищує їхню вираженість.  

Отже, логічно буде стверджувати, що подружнє життя сприятливо 

впливає на риси характеру жінки, посилюючи в неї фактор 

«Врівноваженість», чого не можна сказати про чоловіків. В останніх 

подружнє життя сприяє посиленню фактору «Конфліктність». 

Розглянемо прояв впливу рис характеру на перебіг подружнього життя 

(див. рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Самооцінка впливу власних рис характеру на подружнє 

життя 

 

Слід зазначити, що і у жінок, і у чоловіків розвинулися працьовитість, 

терплячість, уміння уникати конфліктних ситуацій. 

Порівняння впливу розвинутих рис характеру чоловіків та жінок 

представлене в табл. 2.29. 

Таблиця 2.29 

Самооцінка впливу власних рис характеру на подружнє життя 

(N=300) 

Риси характеру Жінки Чоловіки T p 

Працьовитість 8,75 8,13 645,5 0,557 

Терплячість 8,89 8,2 785,5 0,085 
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Вміння уникати конфлікту 8,31 7,91 877,5 0,243 

Цілеспрямованість 8,27 7,95 818 0,517 

Врівноваженість 8,25 8,18 678,5 0,694 

Емоційна стійкість 8,2 8,02 709,5 0,488 

Домінування 5,07 5,25 736 0,355 

Конфліктність 2,6 2,94 438 0,183 

Лінь 2,09 2,37 367 0,411 

Довіра 8,77 8,48 614,5 0,419 

Відвертість 8,67 8,5 629,5 0,205 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  

Оцінки чоловіків та жінок свідчать, що найбільший позитивний вплив 

на якість подружнього життя мають працьовитість, терплячість, довіра та 

відвертість. Негативний вплив – конфліктність, лінь та домінування. 

Отже, підвищення рівня задоволеності шлюбом відбувається через 

розвиток таких рис характеру, як працьовитість, терплячість та відвертість у 

спілкуванні. Знизити рівень задоволеності шлюбом та у свою чергу привести 

до формування подружньої дезадаптації здатні такі риси характеру: лінь, 

прагнення до домінування, прояв конфліктності. 

Оцінки рис характеру за даною інструкцією також є дуже сильно 

корельованими (див. рис. 2.17), тож ми зменшуємо їхню кількість за 

допомогою факторного аналізу. 
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Рис. 2.17. Графік «Кам’яний осип» для емпіричних та теоретичних 

власних значень факторів за показниками власних рис характеру, що 

впливають на подружнє життя 

 



 160 

Паралельна факторизація показує, що й у цьому випадку два фактори є 

оптимальним рішенням. 

Розглянемо оцінки власних рис характеру, що впливають на подружнє 

життя (див. табл. К 2). 

Фактор 1 (42 % загальної дисперсії) поєднує риси характеру, що 

пов’язані з врівноваженістю. Це фактор врівноваженості. 

Фактор 2 (15 % загальної дисперсії) поєднує риси характеру, що 

пов’язані з конфліктністю. Це фактор конфліктності. 

Розглянемо оцінки впливу рис характеру на перебіг подружнього життя 

(див. рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Порівняння оцінок впливу рис характеру партнера на 

подружнє життя 

 

Рис. 2.18 дає можливість констатувати, що і у чоловіків, і у жінок 

благополучне подружнє життя знижує вираженість такої риси характеру, як 

лінь, підвищує рівні працьовитості, терплячості, цілеспрямованості, 

довірливості, відвертості. 

Розглянемо відмінності у важливості певних рис характеру партнера для 

подружнього життя за оцінками чоловіків та жінок (див. табл. 2.30). 
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Таблиця 2.30 

Порівняння оцінок впливу рис характеру партнера на подружнє 

життя (N=300) 

Риси характеру партнера Жінки Чоловіки T p 

Працьовитість 8,69 8,66 596 0,873 

Терплячість 8,27 8,52 574,5 0,707 

Вміння уникати конфліктів 8,14 8,03 732,5 0,515 

Цілеспрямованість 8,15 8,13 574,5 0,707 

Врівноваженість 8,09 8,21 779 0,88 

Емоційна стійкість 7,97 8,14 745,5 0,84 

Домінування 5,01 4,97 907,5 0,689 

Конфліктність 2,91 3,21 813 0,453 

Лінь 2,21 3,13 482 0,01 

Довіра 8,54 8,58 587 0,628 

Відвертість 8,48 8,65 582 0,33 

Примітка: р<0,001; p<0,05.  

Чоловіки та жінки одностайно вказують, що такі риси характеру 

партнера, як працьовитість, довіра, відвертість та терплячість мають сильний 

позитивний вплив на подружнє життя. Конфліктність, лінь та домінування 

мають негативний вплив. Чоловіки більшою мірою, ніж жінки, оцінюють 

вплив ліні на якість подружнього життя (T=482; p=0,01). 

Оцінки цього переліку рис характеру також дуже корельовані 

(див. рис. 2.19), тож ми зменшуємо їхню кількість за допомогою факторного 

аналізу. 
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Рис. 2.19. Графік «Кам’яний осип» для емпіричних та теоретичних 

власних значень факторів за показниками рис характеру партнера, що 

впливають на подружнє життя 

 

Паралельна факторизація показує, що оптимальним рішенням є два 

фактори. 

Розглянемо риси характеру, що впливають на подружнє життя 

(див. Додаток К, табл. 3). Аналогічно до оцінок за попередньою інструкцією, 

отримуємо два фактори: врівноваженість та конфліктність з такою ж 

інтерпретацією. 

За результатами дослідження, яке було спрямоване на порівняння рис 

характеру чоловіків та жінок, можна зробити такі висновки.  

– У жінок у подружньому житті більше вираженими, ніж у чоловіків, 

виявилися такі риси характеру: рівень прихильності, самоконтроль, 

емоційна нестійкість та експресивність.  

– Під час подружнього життя в жінок зазнали розвитку такі риси 

характеру, як терплячість та цілеспрямованість, найменше 

розвинулися конфліктність та лінь. У чоловіків розвинулись лінь, 

конфліктність та довірливість.  

– І чоловіки, і жінки зазначають, що для гармонійного подружнього 

життя позитивний вплив справляють працьовитість, терплячість, 

довіра та відвертість. Негативний вплив – конфліктність, лінь та 

домінування. Але чоловіки більшою мірою, ніж жінки, оцінюють 

негативний вплив лінощів дружини на якість подружнього життя. 

Простежимо погляди дослідників стосовно гендерних відмінностей, які 

можуть вплинути на перебіг подружнього життя. Аналізуючи дослідження 

Т. В. Андреєвої та А. В. Товстого, відзначаємо, що на рівень задоволеності 

шлюбом у жінок впливає інтроверсія: при підвищенні інтроверсії 

підвищується рівень задоволеності шлюбом, жінки з підвищеним рівнем 
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нейротизму також більше задоволені шлюбом. У чоловіків рівень 

задоволеності шлюбом залежить від мотивації укладення шлюбу.  

Отже, аналізуючи результати дослідження, слід зазначити, що 

організація сімейного життя (відсутність відпочинку, низький рівень 

адаптованості, моральні якості сім’ї) однаково важливі для чоловіків та 

жінок. Тому як чоловіки, так і жінки, які не задоволені рівнем організації 

подружнього життя, можуть демонструвати морально-психологічну 

дезадаптацію. Але ознаки такої дезадаптації в них різні: у чоловіків ознаками 

дезадаптації можуть стати низький рівень згуртованості, незадоволене 

бажання до незалежності та досягнень. У жінок ознаками дезадаптації 

можуть бути незадоволене бажання контролювати чоловіка, низький 

моральний рівень сім’ї та високий рівень конфліктності у сфері головування, 

матеріальних потреб, дозвілля, поінформованості та емоційного комфорту. 

Слід констатувати, що до дезадаптації в морально-психологічній сфері 

схильні і чоловіки і жінки. 

Чоловіки виявляють вищий рівень задоволеності інтимним життям, ніж 

жінки, загальний рівень їхньої агресивності вищий, що виражається 

вербально або фізично. Рівень задоволеності інтимним життям у жінок 

нижчий, в інтимних стосунках для них більше важлива загальна атмосфера, 

вони схильні стримувати агресію в собі. Жінки в подружньому житті 

більшою мірою, ніж чоловіки, є емоційно нестійкими та експресивними. 

Отже, жінки більше схильні страждати від дезадаптації в інтимно-

особистісній сфері. Оскільки за час подружнього життя жінки здатні 

розвивати такі риси характеру, як терплячість та цілеспрямованість, а 

чоловіків, навпаки, з віком більше розвивається лінь, то з кількістю 

прожитих у шлюбі років ситуація може змінюватися.  

Особистісні риси, що можуть стати причиною дезадаптації 

Також нами було виявлено особистісні риси чоловіків та жінок, які 

здатні впливати на дезадаптацію родини. Особистісними рисами чоловіків, 

що підвищують задоволеність шлюбом є: домінування (r=-0,36; p<0,001), 
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теплі стосунки (r=0,35; p<0,001), співробітництво (r=0,35; p<0,001), 

розуміння інших (r=0,42; p<0,001), самоконтроль (r=0,49; p<0,001), 

наполегливість (r=0,47; p<0,001), відповідальність (r=0,43; p<0,001), 

передбачливість (r=0,4; p<0,001), експресивність (r=0,35; p<0,001). У жінок 

сильних кореляцій значно менше, найбільш сильною є лише одна: 

незадоволеність шлюбом негативно корелює із допитливістю (r=0,37; 

p<0,001). 

Г. З. Поттер виділяє такі особистісні риси, що впливають на формування 

дезадаптації: небажання адаптуватися, небажання сприймати дійсність, 

егоцентризм [153]. Зі свого боку, В. А. Курило виокремив такі особистісні 

риси: імпульсивність, підозрілість, високий рівень конфліктності, 

нестандартна поведінка, емоційна нестійкість, консерватизм [125].  

На відміну від наших результатів, у Г. З. Поттера до особистісних рис, 

що призводять до порушення самоактуалізації віднесено такі: завищена 

самооцінка, каузальна атрибуція, неможливість тверезо аналізувати 

ситуацію, завищений рівень домагань, зосередженість на речах. 

Фактор задоволеності сексуальними стосунками у чоловіків позитивно 

пов’язаний з товариськістю (r=0,36; p<0,001), самоконтролем (r=0,36; 

p<0,001), наполегливістю (r=0,39; p<0,001), відповідальністю (r=0,39; 

p<0,001). У жінок сильних кореляцій з особистісними рисами не виявлено. 

Отже, для гармонійного подружнього життя та високого рівня 

задоволеності в інтимній сфері подружжя має розвивати в собі такі 

особистісні риси: співробітництво, розуміння інших, самоконтроль, 

наполегливість, відповідальність, передбачливість, експресивність, 

стриманість, товариськість. 

 

Висновки до другого розділу  

 

У Розділі 2 нами було систематизовані ознаки, що свідчать про наявність 

дезадаптації в подружній парі, та виокремлені сім’ї, які страждають на 
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подружню дезадаптацію. Здійснено порівняльний аналіз чинників 

дезадаптації в молодих та зрілих сім’ях, в сім’ях різних регіонів України, 

відмінності в перебігу дезадаптації між чоловіками та жінками.  

Методи дослідження, що використовуються в роботі, спрямовані на 

дослідження стосунків у сім’ї, сімейного стану та особистісних рис 

подружжя.  

Дослідження подружньої дезадаптації вивчалося через вивчення трьох 

сфер взаємодії подружжя (морально-психологічної, матеріально-побутової, 

інтимно-особистісної) та дослідження чинників, які негативно впливають на 

зазначені сфери, і, отже, можуть привести до виникнення дезадаптації. 

Дезадаптація може проявлятися у трьох сферах подружнього життя 

(морально-психологічній, матеріально-побутовій, інтимно-особистісній). У 

морально-психологічній сфері такими чинниками можуть бути: відсутність у 

пари щасливих спільних моментів; висока конфліктність у сферах пізнання, 

поінформованість та дозвілля, незадовільний розподіл ролей (коли головою 

родини є жінка), зниження рівня спілкування після конфліктів, низький 

рівень задоволеності шлюбом. У матеріально-побутовій сфері чинниками 

дезадаптації можуть бути: незадовільне матеріальне становище, 

неспівпадіння рівня освіти, народження дітей. В інтимно-особистісній сфері 

чинники дезадаптації – низький рівень задоволеності інтимним життям, 

високий рівень агресивності, особистісні риси (домінування, відстороненість, 

нездатність до співробітництва, невміння контролювати себе, бездіяльність, 

безвідповідальність, допитливість). 

Було виділено три типи дезадаптивних сімей: глибоко дезадаптовані, 

помірно дезадаптовані та адаптовані сім’ї. Глибокий рівень дезадаптації 

характеризується високою конфліктністю у багатьох сферах. Помірний 

рівень дезадаптації характеризується кількома проблемними сферами 

(спілкування та гендерна роль у жінок, поінформованість та гендерна роль у 

чоловіків). Адаптовані сім’ї – безконфліктні сім’ї.  
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При порівнянні дезадаптації в молодих та зрілих сім’ях було виявлено, 

що дезадаптація може проявлятися як у молодих, так і в зрілих сім’ях. Але 

спостерігаються певні особливості перебігу подружньої дезадаптації. 

Чинниками дезадаптації в молодому подружжі є незадоволеність у сфері 

дозвілля, незадовільний розподіл ролей у господарчій сфері, відсутність 

спілкування, незадоволеність шлюбом, високий рівень конфліктності, 

незадоволеність роботою, рівень освіти, незадоволеність інтимними 

стосунками. Чинниками дезадаптації у зрілому шлюбі – незадовільний 

розподіл ролей у сфері батьківства та подружніх відносин, відсутність 

спілкування, незадоволеність шлюбом, високий рівень конфліктності, 

незадоволеність роботою, незадовільне матеріальне становище, рівень 

освіти, незадоволеність інтимними стосунками, аутоагресія. 

У різних регіонах України спостерігаються різні особливості 

виникнення дезадаптації. Сім’ї східної частини України більше уваги 

приділяють емоційним якостям, надійності партнера, моральним якостям 

одне одного. Опитувані центральної частини України цінують взаємоповагу, 

емоційну теплоту, але показники по емоційному компоненту дещо нижчі ніж 

в інших регіонах. Респонденти західної частини України дещо більшого 

значення надають матеріальному добробуту. 

Жінки в порівнянні з чоловіками мають більш проблемними такі сфери: 

головування, матеріальних потреб, дозвілля, поінформованості, емоційного 

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

їхня оцінка якостей партнерів. Незалежно від статі, найбільш конфліктною 

сферою подружнього життя є культура спілкування, найменш конфліктною – 

гендерні ролі. 



 167 

РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗНИЖЕННЯ 

РІВНЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ В МОЛОДІЙ СІМ’ Ї 

 

3.1. Тренінгова програма зниження рівня подружньої дезадаптації 

 

Розробляючи систему заходів, спрямованих на зниження рівня 

подружньої дезадаптації в молодій сім’ї, ми ґрунтувалися на описаних у 

літературі і апробованих сучасною наукою і практикою принципах. До таких 

принципів відносяться: комплексність, індивідуалізація, диференційованість, 

послідовність, етапність. 

 Програма зниження рівня подружньої дезадаптації складається з двох 

етапів. Інформаційний етап – надання подружжю інформації про чинники та 

ознаки виникнення соціально-психологічної дезадаптації в молодій сім’ї, 

культуру міжособистісної взаємодії, причини виникнення конфліктів та 

засоби подолання. Корегувальний етап – зниження рівня подружньої 

дезадаптації, основними методами якого є методи раціональної терапії, 

аутогенні вправи, тренінг спілкування в парі, комунікаційний, рольовий та 

психосексуальний тренінги. 

У програмі зниження рівня подружньої дезадаптації використовувалися 

індивідуальні, парні та групові методи роботи. 

Аналізуючи результати емпіричного дослідження, можна зазначити, що 

найпоширенішою причиною виникнення дезадаптації є висока конфліктність 

у кількох сферах подружнього життя. Причину цього ми вбачаємо у 

відсутності навичок домовлятися одне з одним та чути потреби партнера. 

Тому, для зниження рівня подружньої дезадаптації ми розробили тренінгову 

програму, що спрямована на подолання некомпетентності в спілкуванні та 

зниження рівня подружньої дезадаптації. Мета програми – навчити 

подружню пару конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, розвинути 

вміння домовлятися одне з одним, конструктивно взаємодіяти, бути більш 

відкритим із партнером, гармонізувати відносини в сім’ї, що призведе до 
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зниження рівеня соціально-психологічної дезадаптації. Оскільки пари, в яких 

були виявлені ознаки дезадаптації, відчувають незадоволеність у сексуальній 

сфері, то один з етапів тренінгової програми спрямований на подолання 

незадоволеності саме у цій сфері подружнього життя. У тренінговій програмі 

«Зниження рівня подружньої дезадаптації» ми розкриваємо важливість 

конструктивного спілкування, аналізуємо поняття конфлікту, його структуру, 

а також шляхи розв’язання конфлікту, навчаємо подружжя слухати одне 

одного та ділитися власними почуттями. Актуальність даної проблематики 

обумовлена постійним інтересом психологів і педагогів до встановлення 

причин розлучень у сім’ї та до пошуку способів їх уникнути. 

Завдання програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації»: 

1) отримання інформації щодо причин виникнення непорозумінь та 

засобів їх подолання; 

2) вироблення правил слухати та розуміти повідомлення партнера; 

3) вироблення нових навичок подолання конфлікту; 

4) згуртування сімейної пари; 

5) робота над відвертістю в сексуальних стосунках. 

В інформаційному блоці представлені погляди М. Дойча, М. Ласвелла, 

Н. Лобсенца, В. Сатір, Р. Фішера на проблеми, що виникають при 

комунікації подружжя. 

Інформаційний блок починається з ознайомлення подружжя зі 

стратегією та правилами комунікації. На цьому етапі розглядаються правила 

та рівні ефективного спілкування, представлена роль та принципи уважного 

слухання при взаємодії з партнером. Увага подружжя спрямована на аналіз 

складнощів, що виникають при прийомі повідомлень, та розповідається про 

роль аналізу власних думок при гармонійній комунікації. В інформаційному 

блоці учасники тренінгу отримають інформацію щодо доцільності та правил 

використання подружньої тактики, обговорять засоби уникнення та 

подолання конфліктів. Отримання парою цих знань дає можливість 

опанувати навички саморегуляції, відкрити власні особливості та стилі 
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спілкування, оволодіти засобами конструктивного спілкування. 

Корегувальні заняття починаються з визначення проблем, що виникають 

на шляху подружжя. На другому етапі програми подружжя вчиться 

розвивати навички конструктивного спілкування, слухати одне одного, 

розв’язувати конфліктні ситуації, ділитися почуттями з партнером. У 

програмі наведено вправи та техніки, що спрямовані на запобігання та 

успішне розв’язання проблем у спілкуванні, налагодження гармонійних 

стосунків у інтимному житті подружжя; запропоновані шляхи подолання 

конфліктних ситуацій.  

Тренінгова програма «зниження рівня подружньої дезадаптації» може 

бути складовою курсів, що проводяться при РАГСах та центрах соціальної 

допомоги (див. Додаток Л). 

Для оцінки ефективності тренінгового заняття, до початку тренінгу та 

після його проходження пара заповнювала опитувальник «Міжособистісний 

сімейний конфлікт» О. Е. Зуськова і В. П . Левкович, та Анкету 

«ефективність тренінгового заняття». 

Для участі в тренінгу запрошувалися пари, які отримали низькі оцінки за 

результатами попереднього дослідження та потрапили в кластер 3 (з 

помірним рівнем дезадаптації). Протипоказаннями проходження тренінгової 

програми є гострі проблеми, про які пара не здатна говорити відверто. 

Групові заняття проводилися в групах із 10–12 осіб. Увесь курс 

корегування тривав 24 години. Заняття проводилося два рази на тиждень 

протягом трьох тижнів. Тривалість одного заняття складала 4 години. 

Розглянемо програму зниження рівня дезадаптації в молодій сім’ї. 

Тренінг «Здорова комунікація – щаслива сім’я». 

День перший починається зі знайомства з парами та обговорення правил 

участі у «програмі зниження рівня подружньої дезадаптації». Важливим 

завданням є створення атмосфери, що сприяє безпечному розкриттю 

учасників тренінгу, бажанню працювати та змінюватися. Для досягнення 

цього завдання приймаються правила, що не дозволяють розголошувати за 
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межами тренінгу інформацію, якою діляться учасники; дозволяють парі 

самій обирати міру участі та розкриття в групі; дозволяють скористатися 

правом «стоп». Робота групи орієнтована на стимуляцію активної участі в 

міру можливостей кожного та з урахуванням групової динаміки.  

Після прийому правил увага звертається на обговорення актуального 

стану учасників, з'ясування самопочуття, настрою, очікувань, з якими 

прийшли учасники. Завданням тренера є не тільки давати коректну 

інтерпретацію подіям, що відбуваються, а і виводити учасників на 

узагальнене осмислення цих подій та почуттів.  

На наступному етапі тренінгового заняття учасникам пропонується 

інформаційний блок, в межах якого подружжя знайомляться з принципами 

спілкування та причинами його порушення; отримують інформацію про 

причини виникнення конфліктів та засоби уникнення конфліктних ситуацій. 

Перший день носить діагностичний характер, де подружжя має 

можливість проаналізувати власні реакції на поведінку партнера, власну міру 

обізнаності в справах і почуттях партнера. Протягом першого дня учасникам 

пропонуються завдання, що спрямовані на знайомство і згуртування групи, 

акцент ставиться на більш глибоке пізнання партнера, аналіз його стану, 

почуттів та реакції на різні ситуації. Завданням тренінгового заняття є аналіз 

ускладнень при вираженні власних почуттів.  

Для знайомства учасників та налаштування на робочий процес 

використовуються вправи «М’яч», «Плутанина», «Ми з тобою схожі», «Що 

піднімає настрій?», «Я відчуваю себе як ... », «Що ти знаєш про мене?», які 

спрямовані на вираження власних почуттів, аналіз ускладнень, що заважають 

подружжю відверто ділитися своїми почуттями та на підвищення взаємної 

довіри. Вправа «Асоціації» діагностує подружні ускладнення. На отримання 

інформації про те, як кожного бачать оточуючі спрямовані вправи: «Дискусія 

в ролі один одного», «Мій портрет очима групи». 

У кінці тренінгового заняття подружжю пропонується домашнє 

завдання, що складається з вправи «Злови партнера на слові чи вчинку», 
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метою якої є підсилення позитивних відчуттів від спілкування і 

переорієнтація партнерів із пошуку помилок, і взаємних звинувачень до 

пошуку чеснот. Парам пропонується впродовж трьох днів помічати та 

записувати вчинки чи ситуації, в яких їм сподобалася поведінка партнера. 

Особлива увага приділяється почуттям та настрою учасників. Закінчює 

тренінгове заняття вправа «Посмішка по колу» та обговорення отриманих 

результатів, відкриттів, які трапилися протягом тренінгового заняття. 

Друге заняття присвячене налагодженню конструктивної комунікації 

між подружжям. Завданнями цього етапу є створити атмосферу прийняття і 

розуміння; підсилити позитивні відчуття від спілкування; навчитися слухати 

співрозмовника. Учасникам тренінгової програми розповідається про 

важливість чути партнера та дослуховувати до кінця те, що він намагається 

повідомити. 

Використовуються вправи, метою яких є підвищення задоволеності від 

спілкування; які допомагають розвитку мови тіла, комунікативної 

компетенції та проясненню непорозумінь. «Вислуховувати до кінця», 

«Запитання по колу», «Важливі пункти», «Гра без правил», «Острів везіння», 

«Дати назву ситуації», «Що потрібно, щоб слухати уважно?», «Завершення 

незакінчених справ», «Положення тіла в просторі». За допомогою цих вправ 

подружжя отримують інформацію про важливість певного положення тіла 

при спілкуванні, намагаються самі спілкуватися з партнером із різних 

положень, аналізуючи при цьому власні думки та почуття; вчаться 

аналізувати ситуації та давати їй визначення; отримують інформацію про 

важливість прояснення непорозумінь та тренуються це робити 

конструктивно; тренують вміння розуміти партнера, продовжуючи його 

думки; отримують наочну інформацію про те, що робить бесіду цікавою, а 

які помилки, навпаки, викликають бажання закінчити діалог. 

У кінці заняття учасники тренінгу обговорюють домашнє завдання: які 

почуття воно викликало, та чи не виявилося ускладнень при виконанні. 

Фінальний етап – аналіз проведеної роботи та заохочення учасників до 
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саморозкриття. 

Третє заняття спрямоване на налагодження конструктивного 

спілкування, як і друге. Головними вправами є такі, що сприяють розвитку 

комунікативної компетенції. Для цього, подружні пари беруть участь у таких 

вправах: «Моє повідомлення у світ», «Інтерв'ю», «Завершення пропозиції», 

«Гройсмайстери спілкування». Вправи «Вміння слухати один одного», 

«Кажу, що бачу», «Техніка слухання», «З чужого голосу», «Позиція» 

допомагають подружжю розвинути навички емпатійного та активного 

слухання, тренують партнерів безоціночно висловлювати власні думки. У 

кінці заняття подружжю пропонується вправа «Співтворчість», мета якої 

полягає в закріпленні отриманих навичок конструктивного спілкування та 

згуртування родини. Закінчується день аналізом та обговоренням здійсненої 

роботи. 

Четверте заняття допомагає подружжю відчути себе більш згуртованою 

сім’єю, проаналізувати життєві цінності та цілі подружнього життя. Це 

заняття включає вправи, що спрямовані на зміну подружніх ролей, 

порівняння власних цінностей з цінностями партнера. 

Оскільки частою проблемою при сварках є переконання в тому, що 

причиною конфліктів є характерологічні особливості партнера чи 

«неправильна» його реакція на певні події, то для корегування конфліктних 

відносин доцільно буде використовувати вправи, які передбачають зміну 

ролей. Для цього у тренінговому циклі запропоновані вправи «Заміна 

подружньої ролі», «Моя сім’я через роки». Використання таких ігор з 

подальшим обговоренням в групі дає можливість показати учасникам їх 

стереотипний набір реакцій на певні ускладнення та модифікувати 

неконструктивну взаємодію. При цьому одна і та сама ситуація програється 

кілька разів, кожен учасник може побувати в кількох ролях та кожного разу 

випробувати нову реакцію, що дозволяє розширити власний репертуар 

поведінки в складних ситуаціях. Таким чином учасники можуть обрати той 

спосіб вирішення проблем, який їм підходить, підвищити свій рівень 
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чутливості до проблем іншого. 

Проаналізувати сімейні цінності та подружні правила, устої дають 

можливість вправи: «Сімейні розповіді», «Який ви партнер», «Сім’я потрібна 

людині для…», «Вік живи – вік навчайся», «Дерево сімейних цінностей». 

Закінчує день вправа проективного характеру, за допомогою якої пара 

може моделювати власне майбутнє. Вправа «Машина часу» допомагає 

подружжю подивитися на себе в майбутньому та уявити подружнє життя. 

Переоцінка цінностей спільного існування в минулому допомагає по-новому 

подивитися на життя, яке пара веде тепер, та знайти сили змінитися. У кінці 

дня учасники тренінгу залишають емоційний відгук на вправи, діляться 

власними почуттями. 

Завдання п’ятого дня спрямовані на вироблення засобів подолання 

конфліктних ситуацій. Учасники отримують інформацію про важливість 

відверто обговорювати права та обов’язки кожного, визначати межі 

поведінки під час сварки. Учасники тренінгу аналізують доцільність 

використання нових засобів урегулювання конфліктів, випробовують нові 

засоби взаємодії в конфліктних ситуаціях. 

Для визначення меж та окреслення прав сімейним парам пропонуються 

вправи «Казка про права в сім’ї», «Анкета для визначення меж поведінки», 

які дають можливість відверто поговорити про очікування партнера та 

скорегувати їх з власними можливостями. Пошук засобів урегулювання 

конфліктів відбувається через ігрові вправи «Урегулювання конфліктів», 

«Якби.., я став би...», «Розмова зі зміною позиції». Прояснення непорозумінь, 

виявлення звинувачувальних тенденцій і вироблення способів їх корегування 

відбувається за допомогою вправи «Хто в цьому винен». На пошук ресурсів 

для подолання конфліктних ситуацій спрямована вправа «Сімейний 

фотоальбом». 

У кінці заняття учасникам пропонується поділитися власними 

відчуттями та думками, які виникали під час заняття, що забезпечує 

зворотній зв’язок. У свою чергу, зворотній зв’язок дає можливість побачити 
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реакцію інших учасників тренінгу на власну поведінку, і тим самим 

допомагає проаналізувати власні риси характеру, які стають причиною 

конфліктних ситуацій. Отримання зворотного зв'язку є однією зі сприятливих 

умов для корегування власної поведінки. 

Останнє шосте заняття присвячене підвищенню рівня задоволеності 

інтимними стосунками. Це заняття проводиться після опрацювання основних 

проблем у спілкуванні, тому що саме ставлення подружжя одне до одного є 

першопричиною проблем. Головною метою цього циклу є зміна установки 

по відношенню до сексуальності, розвиток умінь ділитися своїми почуттями 

та бажаннями, подолання тілесних зажимів. Важливою роботою є донесення 

подружжю думки про важливість обговорення власних потреб та бажань, що 

у подальшому допоможе уникнути втрати привабливості для партнера. 

В якості основних методів корегування даної форми дезадаптації 

використовуються вправи, що спрямовані на розвиток чутливості, когнітивне 

реструктурування.  

Перед парами ставляться наступні завдання – розвити вміння виражати 

свої почуття; навчитися ділитися почуттями з партнером; краще дізнатися 

про бажання партнера. Для аналізу сімейних відносин парам було 

запропоновано представити подружній танок, який символізує їхні 

відносини. Подружжя має можливість отримати від оточуючих зворотній 

зв'язок на свою взаємодію, проаналізувати позицію, що кожен посідає у 

власній сім’ї. Виявити рівень довіри між собою та з’ясувати, які перешкоди 

заважають бути більш відвертим з партнером, допоможуть запропоновані 

подружжю запитання: «Кому Ви довіряєте найбільше?», «Скільки відсотків 

інформації про ваші вподобання в сексуальному житті Ви можете розповісти 

своєму партнеру?», «Скільки відсотків Ви не розповісте нікому?», «Що 

заважає Вам розповідати більше партнеру?». Для аналізу міри відвертості та 

заохочення до більш глибокого розкриття перед партнером запропоновані 

вправи «Змішані почуття» та «Зустріч з почуттями». До аналізу бажань та 

вподобань партнера стимулюють вправи «Карта ерогенних зон», «Мої 
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ідеальні сексуальні відносини», в яких парі пропонується поділитися 

власними фантазіями щодо ідеальних інтимних стосунків. Подружжя пише 

окремо одне від одного лист, де описує найідеальніші інтимні стосунки. За 

бажанням, пара зачитує написане партнеру. Виконання представлених вправ 

дає можливість зрозуміти, що обговорення з партнером власних бажань 

стимулює до більш теплих інтимних відносин. На подолання тілесних 

зажимів направлені вправи: «Узгодження дій», «Сіамські близнюки», 

«Маріонетка». 

Кожного дня тренінгове заняття починається з нагадування правил 

перебування в групі, у кінці тренер стимулює кожного учасника до аналізу 

отриманого досвіду, знань та емоційного стану. 

Тренінговий цикл закінчується обговоренням того, що отримали 

учасники від запропонованих занять. Важлива задача ведучого протягом 

усього тренінгового циклу – подолання страху та опору учасників перед 

розкриттям, допомога їм вільно висловлювати власні почуття та думки, 

завдяки тактовної інтерпретації отриманого матеріалу.  

У кінці парі пропонується відповісти на запитання про ефективність та 

доцільність проходження тренінгового циклу та заповнити Опитувальник 

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

 

3.2. Результати ефективності впровадження «програми зниження 

рівня подружньої дезадаптації» 

 

Тренінгове заняття проводилося в м. Києві та м. Старобільськ 

(Луганська область). У м. Києві в програмі брали участь 6 пар, у яких 

спостерігалися ознаки дезадаптації, у м. Старобільськ – 5 пар з ознаками 

дезадаптації.  

Пари обиралися за результатами низки тестів, які вони проходили на 

початку дослідження. Увага зверталася на пари, які потрапили в кластер 3 

(помірно дезадаптовані).  
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У тренінговій програмі «Зниження рівня подружньої дезадаптації» 

брали участь пари з помірним рівнем дезадаптації (це пари з декількома 

проблемними сферами: спілкування та гендерна роль у жінок, 

поінформованість та гендерна роль у чоловіків). Жінки з таких пар 

страждають від браку спілкування, а чоловіки – від браку поінформованості 

про переживання дружини. Чоловіки зазначають на помірну конфліктність у 

родині, мають невисокий ідеал згуртованості, незначну орієнтацію на 

активний відпочинок, невисокий рівень самоконтролю. Жінки з цих сімей 

характеризуються низькою оцінкою можливості експресивної та відвертої 

поведінки в сім’ї, помірною відвертістю в сексуальних стосунках. 

Результати основної групи порівнювалися з результатами контрольної 

групи, що була максимально урівнена з групою впливу. З сімей, які брали 

участь у констатувальному етапі дослідження, було обрано 8 сімейних пар 

(16 осіб), які найбільш схожі за параметрами конфліктності з групою впливу. 

Тож, експериментальна та контрольна групи не відрізнялися до початку 

тренінгової програми (див. Додаток М, табл. 1). 

Оскільки дезадаптація в учасників тренінгу виявляється у вигляді 

високого рівня конфліктності у кількох сферах (сфері спілкування, 

поінформованості та гендерних ролей) то головним кроком для нормалізації 

сімейної атмосфери та зниження рівня подружньої дезадаптації є тренування 

вмінь та вибір засобів конструктивного вирішення проблем. Тому описані 

чинники враховувалися при моделюванні програми зниження рівня 

подружньої дезадаптації. 

У кінці тренінгової програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації» 

парам було запропоновано пройти ще одне дослідження. Для цього їм була 

роздана анкета, що містила питання з Опитувальника «Міжособистісний 

сімейний конфлікт» В. П. Левкович, і О. Е. Зуськова, та питання, що були 

спрямовані на визначення ефективності тренінгового заняття. Анкета 

складалася із таких запитань: «Чи бажаєте Ви прожити в шлюбі до кінця 

життя?», «Які раціональні цілі Ви ставите перед сім’єю?», «З якими 
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складнощами може зіштовхнутися ваша сім’я?», «Оцініть корисність 

тренінгової програми», «Чи знизилося число сварок у Вашій сім’ї після 

відвідування занять?», «Помічаєте Ви позитивні зміни у стосунках?», «Чи 

змінилася поведінка в конфліктних ситуаціях», «Чи необхідно проводити такі 

заняття для подружніх пар?», «Чи цікаво Вам було на тренінговому занятті?» 

Отримані результати дають можливість зробити висновки про ефективність 

програми. 

Результати розробленої нами програми «Зниження рівня подружньої 

дезадаптації» оцінювалися безпосередньо по закінченню курсу. При цьому 

критерієм терапевтичної ефективності вважалася нормалізація взаємин 

подружжя, ліквідація деструктивних конфліктів, підвищення задоволеності 

сексуальним життям, збільшення міри розкриття перед партнером. 

У результаті обробки Анкети ефективності тренінгового заняття були 

отримані такі відповіді. На запитання «Чи бажаєте Ви прожити у шлюбі до 

кінця життя?» оцінка пар перед проходженням програми коливалася у межах 

2–5 балів; після відвідування занять бали піднялися до позначки вісім. 

На запитання «Які раціональні цілі Ви ставите перед сім’єю?» партнери 

на початку відповідали: «бути прикладом для всього суспільства», «не 

розумію запитання», «отримувати задоволення від життя», «втеча від 

самотності», «діти», «духовний ріст, еволюція розуму». Із відповідей чітко 

видно, що спрямованість учасників була не на згуртування сім’ї, а на 

самовдосконалення, увага приділялася собі, а деякі учасники взагалі не 

визнавали наявність проблем. Після проходження тренінгової програми  

відповіді змінилися: партнери почали будувати разом плани, чітко 

висловлювали бажання вдосконалюватися для досягнення сімейної гармонії. 

Були надані такі відповіді: «влаштування побуту», «народження дітей», 

«любов, повага», «досягнення гармонії», «кохати та бути коханим», 

«добробут сім’ї». 

На запитання «З якими складнощами може зіштовхнутися Ваша сім’я?» 

були отримані такі відповіді: «конфлікти з приводу розподілу фінансів», 
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«лінь, егоїзм», «конфлікти, сварки», «конфлікти через невиконані обіцянки», 

«фінансові складнощі через відсутність ініціативи в чоловіка», «недовіра», 

«загроза розлучення», «сварки через неповагу до батьків партнера», «зрада 

чоловіка», «егоїзм, виникнення власних інтересів», «різне батьківське 

виховання», «сварки через емоційність дружини», «питання житла», 

«втручання родичів у подружнє життя». До проходження тренінгової 

програми подружжя турбували більше фінансові складнощі, зради, 

втручання родичів; у кінці програми спостерігаються позитивні зміни у 

відповідях. Після проходження занять учасники зазначали, що зможуть 

впоратися з проблемами та називали як проблему відсутність часу для 

спільного дозвілля, хвилювалися щодо зниження взаємоповаги та втрати 

терпіння. Цікавим виявився факт, що після закінчення тренінгу учасники не 

називали таких складнощів, як відсутність взаєморозуміння, недовіра, 

конфлікти. 

Для прояснення змін у стосунках учасникам було поставлене наступне 

запитання: «Помічаєте Ви зміни у відносинах?» Після проходження 

програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації» у 84 % подружніх пар з 

м. Старобільськ, за даними опитування, спостерігалося покращення 

відносин, у м. Києві – у 73 %. 

Сім'ї, які відвідували тренінгові заняття, відмічають зміни в стосунках: 

підвищення бажання жити в сім'ї, зниження конфліктності, більшу 

схильність партнера прислухатися одне до одного. До позитивних 

результатів програми ми віднесли те, що в учасників виявлено оптимістичне 

прогнозування сімейного життя. Також учасники зазначали, що після 

проходження занять у них розширився репертуар поведінки в конфліктних 

ситуаціях. 

Необхідним проведення тренінгової програми вважають 87 % 

респондентів у м. Старобільську та 76 % у м. Києві. У групі досліджуваних, 

які пройшли програму, всі респонденти підкреслили, що відвідували заняття 

з інтересом та задоволенням. З них 75 % респондентів у м. Старобільськ, 
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70 % – у м. Києві – в тій чи іншій конфліктній ситуації застосовували знання, 

що були отримані на заняттях. Інформація, яку учасники отримали на 

заняттях, виявилася корисною не тільки при розв`язанні сімейних конфліктів, 

а також при взаємодії з іншими людьми. Не відчули користі від отриманої 

інформації 13 % досліджуваних у м. Києві (див. табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Ефективність тренінгової програми «Зниження рівня подружньої 

дезадаптації молодого подружжя» 

Запитання опитувальника про 

ефективність тренінгового заняття 

Учасники 

тренінгу в 

м. Старобільськ 

Учасники 

тренінгу в 

м. Києві 

Покращення відносин 84 % 73 % 

Підвищення бажання жити в сім'ї 20 % 17 % 

Зниження конфліктності  84 % 80 % 

Підвищення вміння прислухатися один до 

одного 

76 % 74 % 

Оптимістичне прогнозування сімейного 

життя 

42 % 30 % 

Розширився репертуар поведінки в 

конфліктних ситуаціях 

30 % 22 % 

Необхідність проведення занять з 

корегування подружньої дезадаптації 

87 % 76 % 

Відвідували заняття з інтересом та 

задоволенням 

100 % 100 % 

Застосовували знання отримані на 

заняттях 

75 % 70 % 

Виявилася корисною при взаємодії з 

іншими людьми  

40 % 43 % 

Не відчували допомоги від отриманої 

інформації 

0 % 13 % 

 

Оскільки в сімейних пар з високим та помірним рівнем дезадаптації 

спостерігається конфліктність у багатьох сферах, то для аналізу результатів 
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програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації» ми використовуємо 

Опитувальник «Міжособистісний сімейний конфлікт» В. П. Левкович і 

О. Е. Зуськова. За його допомогою порівнюємо результати, що були отримані 

до проходження циклу занять та після. 

До проходження тренінгової програми конфліктними були такі сфери: 

конфлікти господарчої та подружньої ролі, конфлікти в сфері підтримки, 

конфлікт у сфері спілкування, пізнанні, дозвіллі та емоційному комфорті. 

Порівняння даних групи впливу до та після закінчення занять показує 

значущу динаміку по багатьох показниках (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

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 

Примітка 1: р<0,001;  p<0,05. 

Примітка 2: ЕГ – експериментальна група 

 

Із табл. 3.2 видно, що зазнали змін після проходження тренінгової 

програми такі показники: знизився рівень конфліктності у сфері пізнання в 

жінок та чоловіків (T=56; p< 0,042), покращився показник спілкування в 
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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); також позитивних змін 

зазнала сфера поінформованості в чоловіків (T=57; p<0,032). Конфліктність у 

сферах господарчих та подружніх ролей суттєво не змінилася. 

Аналіз даних свідчить про те, що у подружжя підвищилось бажання 

пізнавати нове, покращилось спілкування та взаємодія між собою, 

підвищився рівень емоційного комфорту та поінформованості. 

У той же час, у контрольній групі зміни не відбулися, що свідчить про 

сталість особливостей сімейних стосунків (див. табл. М 2) 

Усі зазначені зміни у групі впливу зберігаються й при порівнянні її 

результатів після тренінгу з результатами другого вимірювання в 

контрольній групі. Це свідчить, що проведені заходи були головним 

чинником, що вплинув на досліджувані показники (див. Додаток М, табл. 3). 

Остання діагностика проводилася у групі впливу з інтервалом два 

місяця. Зміни, що були закріплені на тренінгу, збереглися, хоча й в значно 

меншому масштабі (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Показники конфліктності через два місяця після проходження 

програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації» (N=38) 

Чинники дезадаптації ЕГ до ЕГ повтор T p 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 48,93 46,74 45 0,32 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 49,06 47,19 57 0,032 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 56,67 53,77 57,5 0,033 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 52,15 50,28 46 0,278 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 57,51 56,37 48 0,206 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 62,21 59,93 57 0,032 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 49,9 48,03 57 0,032 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 65,73 63,57 49 0,175 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 60,53 60,1 43 0,413 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 50 48,44 48 0,206 

Подружня роль (конфлікт) (Ч) 52,2 51,54 42 0,465 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 47,7 45,71 57 0,032 
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Дозвілля (конфлікт) (Ч) 53,92 51,24 57 0,032 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 49,58 47,74 57 0,032 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ч) 46,7 44,09 57 0,032 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 56,69 55,67 52 0,102 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 63,55 60,75 57 0,032 

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

Примітка 1: р<0,001; p<0,05. 

Примітка 2: ЕГ – Експериментальна група. 

 

При проведенні повторної діагностики сфер конфлікту через певний 

проміжок часу ми отримали такі статистично значущі результати: конфлікт у 

сфері пізнання в жінок (T=57; p<0,032) та чоловіків (T=57,5; p<0,032); 

конфлікт у сфері спілкування в жінок (T=57; p<0,032) та чоловіків (T=57; 

p<0,033); конфлікт у сфері дозвілля в жінок (T=57; p<0,032) та чоловіків 

(T=57; p<0,032); конфлікт у сфері емоційного комфорту в жінок (T=57; 

p<0,032) та чоловіків (T=57; p<0,032).  

Отже, аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що 

тренінгова програма «Зниження рівня подружньої дезадаптації» позитивно 

вплинула на подружні стосунки та на клімат сім’ї загалом, суттєво 

підвищила вміння подружжя обговорювати складні моменти та домовлятися, 

пари почали будувати плани на сумісне майбутнє. Не змінився рівень 

конфліктності у сфері господарських та подружніх ролей, причиною чого 

може бути потреба в більш глибинній праці над цими проблемами.  

Слід зазначити, що сім’ї після проходження тренінгових занять також 

конфліктують, але конфлікти відбуваються на фоні відвертих відносин, 

взаємної задоволеності, де пара може відверто обговорити їх та знайти 

компромісне рішення, що стимулює пару до нового пошуку рішень, 

урегулювання відносин. 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 кількістю спільно проведеного дозвілля, на рівень 

емоційного комфорту, задоволеність подружнім життям, на збільшення рівня 

згуртованості родини. Подружні пари почали ставити перед собою цілі 
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підвищення рівня подружнього добробути та ставити за мету працювати над 

стосунками. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі 3 викладено методологічні основи програми «Зниження рівня 

подружньої дезадаптації». Запропонований блок теоретичних знань, що 

спрямовані на підвищення обізнаності подружжя в проблемах, з якими 

зіштовхується сім’я, у причинах виникнення непорозумінь і конфліктних 

ситуацій; запропоновані шляхи корегування.  

Основні завдання програми «Зниження рівня подружньої дезадаптації» 

такі: 1) набуття інформації щодо причин виникнення непорозумінь та засобів 

їх подолання; 2) вироблення правил слухати та розуміти повідомлення 

партнера; 3) вироблення нових засобів подолання конфлікту; 4) згуртування 

сім’ї; 5) робота над відвертістю у сексуальних стосунках. 

Тренінгова програма «Зниження рівня подружньої дезадаптації» 

складається із шести заняттів:  

- перше заняття – складається з інформаційної частини та вправ, метою 

яких є знайомство учасників між собой, підвищення рівня довіри один до 

одного, створення позитивної атмосфери в групі та аналіз ускладнень, з 

якими зіштовхнулося подружжя;  

- друге заняття – спрямоване на налагодження конструктивного 

спілкування, підвищення рівня емпатійного та активного слухання; 

- третє заняття – розвиток безоціночного висловлювання та вміння 

слухати; 

- четверте заняття – підвищення сімейної згуртованості, аналіз 

сімейних цінностей та цілей подружнього життя; 

- п’яте заняття – вироблення засобів подолання конфліктних ситуацій; 

- шосте заняття – підвищення рівня відкритості, аналіз потреб та 

бажань партнера. 
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Послідовність проходження цих етапів дає можливість досягти 

ефективних результатів. Ефективність програми «Зниження рівня 

подружньої дезадаптації» перевірена на двох групах з ознаками дезадаптації 

та на контрольній групі. 

За результатами тренінгової програми «Зниження рівня подружньої 

дезадаптації» знизився рівень конфліктності у сфері пізнання в жінок та 

чоловіків, покращився показник спілкування в жінок та чоловіків, 

підвищився рівень задоволеності у сфері дозвілля в жінок та чоловіків, 

знизився рівень конфліктності у сфері емоційного комфорту в жінок та 

чоловіків, змін зазнала сфера поінформованості у чоловіків. 
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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 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 
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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.  

  Жінки порівняно з чоловіками мають більш проблемними такі сфери: 

головування, матеріальних потреб, дозвілля, поінформованості, емоційного 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Опитувальник «Чинники задоволеності подружнім життям» 

 

1. ПІБ (по бажанню)__________________________________________ 

2. Вік _______________ років.                           

3. Стать: ч_______ ж______ 

4. Сімейний стан     

не одружений/а 

одружений/а ____________ 

років 

збираюся створити сім’ю 

другий шлюб 

 

5. Вік партнера ____________________ років. 

 

6. Вік взяття шлюбу 

до 18 років 

19-20 років 

21 -25 років 

26-30 років 

після 30 років 

 

7. Освіта 

 Ваша                                                        

 Вища                                                            

 незакінчена вища                                

 середня спеціальна  

 середня                                                

 

8. Ваша професія: ______________________           

Оцініть, будь-ласка, розміщені нижче твердження оцінкою від 1 до 10 за 

мірою їх важливості для Вас у сімейному житті. Підкресліть дану цифру. 

Додайте критерій, який важливий для Вас. 

1 –дуже важливо 

10- взагалі неважливо 

1 Частота спілкування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Відсутність конфліктів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Підтримка матеріальна з боку партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Секс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Надійність партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Престижна робота партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Власне житло 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Рівень заробітньої плати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Емоційна теплота 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Сумісність поглядів, інтересів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 Можливість разом приймати рішення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Самостійність партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Можливість домінувати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Проведення спільного дозвілля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Власна свобода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Можливість розвитку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Розподіл ролей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Потяг один до одного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Можливість тиску на партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Емоційний зв'язок один з одним 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Моральні якості партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22  Освіта партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Допомога по господарству 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24  Підтримка психологічна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Любов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Сумісність з партнером 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Відсутність агресивності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Відсутність адикції у одного з подружжя 

(наркотичної, алкогольної, геймерної) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Повага один одного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Наявність творчих здібностей у партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Відсутність рис характеру, що Вас дратують 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Зовнішня привабливість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 Увага з боку партнера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34  Власна відповідь  
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Додаток Б 

Сфери подружнього життя 

Складові подружнього життя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Фактор 

4 

Повага один одного 0,93 -0,03 0,03 -0,02 

Любов 0,91 -0,04 -0,14 0,04 

Надійність партнера 0,89 0,00 0,02 0,00 

Потяг одне до одного 0,87 0,00 -0,07 0,05 

Емоційний зв'язок одне з одним 0,86 0,02 -0,08 -0,02 

Емоційна теплота 0,85 0,07 -0,15 -0,03 

Увага з боку партнера 0,83 0,07 0,04 -0,09 

Моральні якості партнера 0,83 -0,03 0,00 -0,02 

Сумісність з партнером 0,81 0,00 0,01 0,00 

Можливість разом приймати 

рішення 0,78 -0,06 0,06 0,03 

Проведення спільного дозвілля 0,77 0,04 -0,05 -0,03 

Можливість розвитку 0,74 0,06 -0,07 0,22 

Підтримка психологічна 0,73 0,16 -0,07 -0,06 

Сумісність поглядів, інтересів 0,72 -0,10 0,16 0,19 

Відсутність адикції 0,71 -0,07 0,22 -0,01 

Частота спілкування 0,66 0,10 -0,11 -0,05 

Секс 0,60 0,10 0,01 0,08 

Відсутність агресивності 0,54 0,03 0,42 -0,24 

Відсутність конфліктів 0,48 0,14 0,33 -0,30 

Власна свобода 0,43 0,10 0,23 0,21 

Самостійність партнера 0,41 0,39 -0,01 0,17 

Допомога по господарству 0,39 0,35 0,22 -0,13 

Матереріальна підтримка з боку 

партнера -0,09 0,81 0,12 -0,18 

Рівень заробітньої плати 0,08 0,80 -0,08 0,09 

Власне житло 0,18 0,69 -0,18 0,17 

Престижна робота партнера -0,07 0,64 0,15 0,27 

Можливість тиску на партнера -0,36 0,13 0,73 0,09 

Можливість домінувати -0,08 -0,08 0,71 0,09 

Відсутність негативних рис 

характеру 0,34 -0,17 0,55 0,20 

Розподіл ролей 0,11 0,24 0,46 -0,14 

Наявність творчих здібностей у 

партнера -0,07 0,07 0,07 0,75 

Освіта партнера 0,07 0,19 0,01 0,66 

Зовнішня привабливість 0,29 -0,01 0,23 0,50 

Власні значення 12,46 2,97 2,26 1,91 

Доля розкриття дисперсии 0,38 0,09 0,07 0,06 
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Додаток В 

Рис. В. 1 

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак погіршення стосунків у родині 
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Рис. В 2 

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак переваги сумісного чи окремого дозвілля родини 
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Рис. В 3  

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак ігнорування парнтера після конфлікту 
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Рис. В 4  

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак головування чоловіка в родині 
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Рис. В 5 

 Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак головування дружини в родині 
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Додаток Д 

Рис. Д 1 

 Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак дезадаптованості родини з точки зору чоловіка 
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Рис. Д 2 

 Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак дезадаптованості родини з точки зору дружини 
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Рис. Д 3 

 Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак задоволеності шлюбом у чоловіків 
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Рис. Д 4 

 Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак задоволеності шлюбом у жінок 
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Рис. Д 5  

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак високої конфліктності родини в оцінці чоловіка 
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Рис. Д 6 

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак високої конфліктності родини в оцінці дружиною 
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Рис. Д 7  

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак протиріч у сексуальних установках 
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Рис. Д 8 

 Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак конфліктного сприйняття дружини чоловіком 
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Рис. Д 9  

Рекурсивне дерево для селекції найбільш важливих психологічних 

ознак конфліктного сприйняття чоловіка дружиною 
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Додаток Ж 

Табл. Ж. 1 

Риси характеру чоловіків молодих і зрілих сімей (N=420) 

Риси характеру чоловіків 1. Молодий 2. Зрілий U p 

Екстраверсія (Ч) 50,5 50,17 965 0,997 

Активність (Ч) 10,46 10,71 869,5 0,418 

Домінування (Ч) 10,61 10,6 928 0,753 

Товариськість (Ч) 10,02 10,34 865,5 0,401 

Пошук вражень (Ч) 9,58 8,97 1096 0,275 

Уникнення почуття провини (Ч) 9,83 9,55 1051,5 0,475 

Прихильність (Ч) 50,77 50,75 998,5 0,789 

Теплі стосунки (Ч) 10,89 10,52 1041,5 0,528 

Співробітництво (Ч) 10,52 9,71 1115,5 0,21 

Довірливість (Ч) 9,21 9,19 983 0,89 

Розуміння (Ч) 10,07 10,51 866,5 0,405 

Повага до інших (Ч) 10,08 11,24 1240,5 0,012 

Самоконтроль (Ч) 52,93 51,53 1001 0,773 

Акуратність (Ч) 10,18 10,4 897,5 0,568 

Наполегливість (Ч) 11,17 11,21 927,5 0,749 

Відповідальність (Ч) 11,35 11,05 963 0,983 

Самоконтроль поведінки (Ч) 9,7 8,82 1143,5 0,136 

Передбачливість (Ч) 10,53 10,05 1026 0,617 

Емоц. нестійкість (Ч) 42,44 42,14 1049 0,49 

Тривожність (Ч) 8,68 8,71 981,5 0,9 

Напруженість (Ч) 8,03 8,05 953 0,916 

Депресивність (Ч) 8,46 8,59 946 0,87 

Самокритика (Ч) 8,61 8,62 931 0,77 

Емоц. лабільність (Ч) 8,66 8,18 1048 0,494 

Експресивність (Ч) 51,65 47,6 1227 0,029 

Допитливість (Ч) 9,98 10,55 851,5 0,337 

Мрійливість (Ч) 10,25 9,31 1144,5 0,134 

Артистичність (Ч) 10,36 9,56 1098,5 0,267 

Сензитивність (Ч) 10,73 9,41 1260,5 0,013 

Пластичність (Ч) 10,33 8,77 1374,5 0,001 

 

Примітка. * – у таблиці представлено Т-критерій Уїлкоксона; 

відмінності значущі при р<0,001. 
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Табл. Ж. 2 

Риси характеру жінок молодих і зрілих сімей (N=420) 

Риси характеру жінок 1. Молодий 2. Зрілий U p 

Екстраверсія (Ж) 49,95 50,33 938,5 0,821 

Активність (Ж) 10,73 10,19 1064,5 0,41 

Домінування (Ж) 10,35 11,03 839,5 0,29 

Товариськість (Ж) 9,81 10,37 889,5 0,524 

Пошук вражень (Ж) 8,91 8,51 1089 0,302 

Уникнення почуття провини 

(Ж) 10,15 10,22 965,5 1 

Прихильність (Ж) 55,7 57,2 854 0,351 

Теплі стосунки (Ж) 11,83 11,83 929 0,757 

Співробітництво (Ж) 10,92 11,43 850 0,332 

Довірливість (Ж) 9,95 10,04 912 0,653 

Розуміння (Ж) 11,33 11,97 842 0,298 

Повага до інших (Ж) 11,67 11,94 879 0,466 

Самоконтроль (Ж) 53,79 56,24 1210 0,022 

Акуратність (Ж) 10,9 11,81 763,5 0,089 

Наполегливість (Ж) 10,18 11,79 1164 0,034 

Відповідальність (Ж) 11,84 12,22 864 0,392 

Самоконтроль поведінки (Ж) 9,6 9,89 879,5 0,47 

Передбачливість (Ж) 10,28 10,53 893,5 0,545 

Емоційна нестійкість (Ж) 47,26 48,46 848 0,326 

Тривожність (Ж) 10,26 10,72 842 0,299 

Напруженість (Ж) 8,47 9,03 845,5 0,313 

Депресивність (Ж) 9,45 9,73 900 0,583 

Самокритика (Ж) 8,8 9,38 803 0,171 

Емоц. лабільність (Ж) 10,28 9,59 1106,5 0,239 

Експресивність (Ж) 54,41 51,11 1208 0,044 

Допитливість (Ж) 11,26 10,16 1232,5 0,036 

Мрійливість (Ж) 11,44 9,86 1247,5 0,018 

Артистичність (Ж) 10,56 11,03 914 0,665 

Сензитивність (Ж) 11,52 11,1 1055 0,456 

Пластичність (Ж) 9,63 8,96 1218 0,033 

 

Примітка. * – у таблиці представлено Т-критерій Уїлкоксона; 

відмінності значущі при р<0,001.  
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Додаток З 

Табл. З 1 

Порівняння секуальної сфери сімей за регіоном  

N=420 

 Сексуальна сфера І.-Ф. Київ Луганськ H p 

загальна задоволеність (Ч) 8,29 7,75 8,48 5,13 0,077 

чуттєвість, виразність (Ч) 7,41 7,11 7,41 1,77 0,412 

впевненість (Ч) 7,69 7,58 8,27 3,86 0,145 

орієнт. на матер. вигоду (Ч) 4,11 2,5 2,84 3,65 0,161 

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

активність (Ч) 8,2 7,14 7,34 2,66 0,264 

увага до фізичних умов (Ч) 6,47 4,69 4,36 5,15 0,076 

чутність та лагідність до партнера (Ч) 7,65 7,96 7,57 0,02 0,99 

почуття відповідальності (Ч) 6,83 6,47 7,34 1,95 0,377 

романтичність (Ч) 6,32 6,56 6,86 1,03 0,598 

ревнощі (Ч) 5,99 3,8 4,5 4,77 0,092 

потреба у різноманітті (Ч) 7,47 7,06 6,64 1,37 0,505 

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

загальна задоволеність (Ж) 7,4 7,78 7,89 0,79 0,673 

чуттєвість, виразність (Ж) 7,04 6,86 6,95 0,16 0,924 

впевненість (Ж) 7,62 7,16 8,31 4,43 0,109 

орієнт. на матер. вигоду (Ж) 2,39 1,94 2,89 2,49 0,288 

строгі критерії оцінки партнера (Ж) 5,91 6,1 5,22 1,76 0,415 

активність (Ж) 6,63 6,18 6,9 1,19 0,552 

увага до фізичних умов (Ж) 7,06 5,3 5,55 2,92 0,233 

чутність та лагідність до партнера (Ж) 8 8,46 8,05 0,48 0,785 

почуття відповідальності (Ж) 5,35 5,46 6,27 2,44 0,295 

романтичність (Ж) 5,75 7,11 7,63 2,81 0,246 

ревнощі (Ж) 4 2,98 4,48 3,89 0,143 

потреба у різноманітті (Ж) 6,24 6,1 6,46 0,74 0,69 

вишуканість (Ж) 7,85 7,25 7,77 0,77 0,682 

Протиріччя у секс. сфері 10,89 10,15 9,5 1,98 0,371 

 

Примітки: * р<0,001; * p<0,05. 
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Додаток З 

Табл. З 2 

Порівняння рис характеру чоловіків за регіонами проживання  

N=210 

 Риси характеру чоловіків І.-Ф. Київ Луганськ H p 

Екстраверсія (Ч) 52,63 49,7 50,11 0,86 0,649 

Активність (Ч) 10,31 11,03 10,34 0,89 0,641 

Домінування (Ч) 11,62 10,72 10,23 2,4 0,302 

Товариськість (Ч) 10,49 9,38 10,64 3,33 0,189 

Пошук вражень (Ч) 10,2 9,12 9,14 1,28 0,526 

Уникнення почуття провини (Ч) 10,02 9,46 9,77 0,9 0,637 

Прихильність (Ч) 51,03 50,72 50,71 0,16 0,921 

Теплі стосунки (Ч) 10,69 10,54 10,84 0,89 0,642 

Співробітництво (Ч) 10,08 10,42 9,95 0,33 0,849 

Довірливість (Ч) 10,08 9,14 8,98 2,01 0,366 

Розуміння (Ч) 10,39 10,3 10,23 0,25 0,884 

Повага до інших (Ч) 9,78 10,32 10,7 1,02 0,6 

Самоконтроль (Ч) 52,64 52,5 51,99 0,1 0,953 

Акуратність (Ч) 10,31 9,59 10,77 2,7 0,259 

Наполегливість (Ч) 10,85 11,41 11,14 0,15 0,93 

Відповідальність (Ч) 11,29 11,47 11 0,2 0,904 

Самоконтроль поведінки (Ч) 9,11 9,37 9,27 0,13 0,937 

Передбачливість (Ч) 11,09 10,67 9,81 3,71 0,156 

Емоц. нестійкість (Ч) 46,43 44,33 39,64 5,24 0,073 

Тривожність (Ч) 9,46 8,94 8,3 1,43 0,489 

Напруженість (Ч) 8,92 8,39 7,52 2,41 0,3 

Депресивність (Ч) 8,73 9,37 7,86 4,57 0,102 

Самокритика (Ч) 9,53 8,81 8,2 3,26 0,196 

Емоц. лабільність (Ч) 9,78 8,82 7,75 6,46 0,039 

Експресивність (Ч) 50,73 52,43 47,51 7,49 0,024 

Допитливість (Ч) 10 10,48 10,16 0,73 0,696 

Мрійливість (Ч) 10 10,91 8,95 7,34 0,026 

Артистичність (Ч) 10,37 10,69 9,36 3,91 0,142 

Сензитивність (Ч) 10,26 10,21 9,97 0,25 0,881 

Пластичність (Ч) 10,1 10,12 9,06 6,53 0,038 

 

Примітки: * р<0,001; * p<0,05. 
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Додаток З 

Табл. З 3 

Порівняння рис характеру жінок за регіонами проживання  

N=210 

Риси характеру жінок І.-Ф. Київ Луганськ H p 

Екстраверсія (Ж) 53,51 48,35 50,39 2,04 0,361 

Активність (Ж) 10,89 10,45 10,36 0,19 0,91 

Домінування (Ж) 11,25 10,19 10,85 1,57 0,456 

Товариськість (Ж) 10,64 9,45 10,36 1,16 0,559 

Пошук вражень (Ж) 10,17 8,27 8,61 5,84 0,054 

Уникнення почуття провини (Ж) 10,57 10 10,2 0,17 0,918 

Прихильність (Ж) 59,5 54,61 56,78 2,05 0,359 

Теплі стосунки (Ж) 12,64 11,48 11,84 1,29 0,525 

Співробітництво (Ж) 11,69 10,79 11,27 0,91 0,635 

Довірливість (Ж) 9,94 9,67 10,24 0,59 0,745 

Розуміння (Ж) 12,65 11,38 11,51 1,79 0,408 

Повага до інших (Ж) 12,59 11,29 11,92 4,69 0,096 

Самоконтроль (Ж) 60,83 52,08 55,26 7,28 0,026 

Акуратність (Ж) 13,23 9,84 11,83 16,23 <0,001 

Наполегливість (Ж) 12,47 10,93 11,55 3,17 0,205 

Відповідальність (Ж) 12,73 11,63 12,08 2,18 0,336 

Самоконтроль поведінки (Ж) 10,92 10 9,21 7,14 0,028 

Передбачливість (Ж) 11,48 9,68 10,58 7,07 0,029 

Емоц. нестійкість (Ж) 51,14 48,43 46,43 2,18 0,335 

Тривожність (Ж) 11 10,87 10,05 1,56 0,458 

Напруженість (Ж) 9,39 8,4 8,78 1,13 0,568 

Депресивність (Ж) 10,53 10,08 8,95 3,41 0,182 

Самокритика (Ж) 9,46 8,68 9,25 1,56 0,457 

Емоц. лабільність (Ж) 10,77 10,4 9,39 3,91 0,142 

Експресивність (Ж) 51,48 55,22 51,55 3,79 0,15 

Допитливість (Ж) 10,38 11,28 10,45 1,99 0,369 

Мрійливість (Ж) 10,49 11,28 10,32 2,24 0,327 

Артистичність (Ж) 10,89 10,82 10,73 0,15 0,928 

Сензитивність (Ж) 10,87 11,92 11,03 3,47 0,176 

Пластичність (Ж) 8,84 9,92 9,03 5,49 0,064 

Примітки: * р<0,001; * p<0,05. 
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Додаток К 

Таблиця К 1 

Таблиця факторних навантажень для самооцінок якостей, які 

розвинулися під час шлюбу (N=300) 

Риси характеру TC1 TC2 

Врівноваженість 0,835 0,024 

Емоційна стійкість 0,792 -0,022 

Цілеспрямованість 0,765 0,151 

Працьовитість 0,753 0,071 

Уникання конфліктів 0,710 -0,188 

Терплячість 0,698 -0,287 

Довірливість 0,672 0,088 

Відвертість 0,597 0,000 

Конфліктність -0,050 0,891 

Лінь -0,044 0,789 

Домінування 0,381 0,566 

Частка розкритої дисперсії 0,40 0,17 

Власні значення 4,42 1,89 
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Таблиця К 2 

Факторні навантаження для оцінок власних якостей, які впливають 

на подружнє життя (N=300) 

Власні риси характеру TC1 TC2 

Врівноваженість 0,851 -0,151 

Вміння уникнати конфліктів 0,833 -0,056 

Емоційна стійкість 0,794 -0,167 

Терплячість 0,778 0,135 

Цілеспрямованість 0,767 0,233 

Довіра 0,734 -0,090 

Відвертість 0,661 0,007 

Працьовитість 0,607 0,246 

Конфліктність -0,080 0,763 

Лінь -0,160 0,661 

Домінування 0,196 0,636 

Частка розкритої дисперсії 0,42 0,15 

Власні значення 4,65 1,62 
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Табл. К 3 

Таблиця факторних навантажень якостей жінок, які впливають на 

подружнє життя (N=300) 

 

TC1 TC2 

Врівноваженість 0,876 0,007 

Емоц. стійкість 0,839 -0,009 

Терплячість 0,838 -0,034 

Вміння уникн. конфл. 0,822 -0,087 

Цілеспрямованість 0,732 0,132 

Працьовитість 0,689 0,168 

Довіра 0,670 -0,086 

Відвертість 0,653 -0,116 

Конфліктність -0,098 0,839 

Лінь -0,090 0,713 

Домінування 0,274 0,661 

Частка розкритої дисперсії 0,44 0,16 

Власні значення 4,83 1,72 
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Додаток Л 

Короткий опис та зміст психологічної програми «Зниження рівня 

подружньої дезадаптації» 

Мета програми: – навчити подружню пару конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації, розвинути вміння домовлятися одне з одним, 

конструктивно взаємодіяти, бути більш відкритим з партнером, 

гармонізувати стосунки в сім’ї, що призведе до зниження рівеня соціально-

психологічної дезадаптації. 

Аудиторія: подружні пари 

Група: оптимальне число учасників від 10 до 14 осіб  

Часові межі тренінгу: 24 години. 

Формат проведення: 6 зустрічей по 4 години. 

Бажаний результат: оволодіння навичками конструктивної взаємодії 

та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, підвищення рівня 

відкритості у прояві почуттів та бажань, підвищення рівня згуртованості 

сім’ї. 

Оцінка результативності роботи: діагностична перевірка 

результатів формувального експерименту до проведення групової роботи, 

після та через два місяці.  

Етапи тренінгових занять:  

перше заняття – складається з інформаційної частини та вправ, метою 

яких є знайомство учасників між собой, підвищення рівня довіри один до 

одного, створення позитивної атмосфери в групі та аналіз ускладнень, з 

якими зіштовхнулося подружжя;  

друге заняття – спрямоване на налагодження конструктивного 

спілкування, підвищення рівня емпатійного та активного слухання; 

третє заняття – розвиток безоціночного висловлювання та вміння 

слухати; 
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четверте заняття – підвищення сімейної згуртованості, аналіз сімейних 

цінностей та цілей подружнього життя; 

п’яте заняття – вироблення засобів подолання конфліктних ситуацій; 

шосте заняття – підвищення рівня відкритості, аналіз потреб та бажань 

партнера. 

 

Ета

пи 

Зміст Ціль і завдання Час 

День І Знайомства учасників та аналіз подружніх ускладнень (4 години). 

1 Привітання учасників  Знайомство з групою 5 хв. 

2 Прийняття правил 

групової  роботи  

Створення безпечної атмосфери у 

групі 

10 хв. 

3 Обговорення  актуального 

стану учасників 

З'ясування самопочуття, настрою, 

очікувань з якими прийшли 

учасники 

10 хв. 

4 Інформаційна частина на 

тему: «Правила 

ефективного спілкування»  

Знайомство з принципами та 

правилами ефективного 

спілкування 

20 хв. 

5 Вправа «М’яч»  Знайомство з учасниками групи, 

налаштування на роботу 

10 хв. 

6 Вправа «Плутанина» 

 

Розвиток гнучкості та почуття 

стриманості, підвищення тонусу 

групи і згуртованості учасників 

20 хв. 

7 Вправа «Ми з тобою 

схожі»  

Підвищення довіри один до 

одного. 

10-15 

хв. 

8 Вправа «Асоціації»  Діагностика сімейних проблем 20 хв. 

9 Вправа «Що ти знаеш про 

мене?» 

Глибше пізнання один одного 25 хв. 

10 Вправа «Я відчуваю себе 

як» 

Навчитися висловлювати власні 

почуття 

20 хв. 

11 Вправа «Улюблене заняття 

та що піднімає мені 

настрій»  

Глибше пізнання вподобань 

партнера 

15 хв. 

12 Вправа «Дискусія в ролі 

один одного»  

Отримання звортнього зв’язку 15 хв. 

13 Вправа «Карта емоцій» 

 

Навчитися розуміти емоції один 

одного 

30 хв. 

14  Вправа «Мій портрет 

очима групи»  

Аналіз того, як вас бачать 

оточуючі 

30 хв. 

16 Домашнє завдання (Вправа 

«Злови партнера на слові 

Підсилення позитивних емоцій 

від спілкування з партнером 

5 хв. 
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чи вчинку» 

17 Вправа «Посмішка по 

колу»  

Зарядження позитивними 

емоціями, завершення роботи. 

5 хв. 

День ІІ Налагодження конструктивного спілкування (4 години) 

1 Привітання, повторення 

правил групи 

Створення безпечної атмосфери у 

групі 

5 хв. 

2 Вправа «Вислуховувати до 

кінця» 

Аналіз важливості дослуховувати 

до кінця 

30 хв. 

3 Вправа «Важливі пункти» Тренування вміння виділяти 

головні пункти бесіди 

20 хв. 

 

4 Вправа «Гра без правил» Розвиток навичок спілкування, 

активного слухання 

25 хв. 

5 Вправа «Дати назву 

ситуації» 

Розвиток мовного чуття 30 хв. 

6  Вправа «Острів везіння»  Налагодження конструктивної 

комунікації, вміння домовлятися 

та прислухатися до потреб 

партнера 

30 хв. 

7 Вправа «Завершення 

незакінчених справ» 

Прояснення непорозумінь 30 хв. 

8 Вправа «Положення тіла в 

просторі» 

Навчитися чути і бачити свого 

партнера 

20 хв. 

9 Вправа «Що потрібно, щоб 

слухати уважно? » 

Аналіз моментів, які роблять 

розмову змістовною 

25 хв. 

10 Обговорення домашнього 

завдання 

 Підсилення позитивних емоцій 

від спілкування з партнером 

20 хв. 

11 Завершення дня Аналіз роботи 5 хв. 

День III Налагодження конструктивного спілкування (4 години). 

1 Привітання, повторення 

правил групи 

Створення безпечної атмосфери у 

групі 

5-10 

хв. 

2 Вправа «Вміння слухати 

один одного» 

Засвоєння того, що можна не 

погоджуватися з чиєюсь думкою.  

20 хв. 

3 Вправа «Моє повідомлення 

у світ»  

Аналіз повідомлень, які ми 

відправляємо партнеру 

30 хв. 

4 Вправа «Інтерв'ю» Розвиток уміння вислуховувати 15 хв. 

5 Вправа «Завершення 

пропозиції» 

Розвиток комунікативної 

компетенції 

35 хв. 

6 Вправа «Кажу, що бачу» Тренування безоціночного 

висловлювання 

20 хв. 

7 Вправа «Техніка слухання» Розвиток навичок активного 

слухання 

20 хв. 

8 Вправа «З чужого голосу»  Розвиток емпатійного слухання, 

стимуляція до прояву почуттів 

25 хв. 

9 Вправа «Позиція» Рефлексія взаємооціночних 20 хв. 
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позицій учасників тренінгових 

занять 

10 Вправа «Гройсмайстери 

спілкування»  

Розвиток навичків невербального 

спілкування, та партнерської 

взаємодії  

30 хв. 

11 Вправа «Спів-творчість» Мобілізація уваги і творчої 

фантазії подружньої пари 

20 хв 

12 Завершення дня Аналіз дня 5 хв. 

День IV Підвищення сімейної згуртованості (4 години).  

1 Привітання, повторення 

правил групи 

Створення безпечної атмосфери у 

групі 

5 хв. 

2 Вправа «Сімейні 

розповіді»  

Аналіз сімейних цінностей 20 хв. 

3 Вправа «Шлях до 

перевалу» 

 

Визначення міри відкритості, 

готовності взяти відповідальність 

за пертнера 

25 хв. 

4 Вправа «Шукаю пару»  Проаналізувати якості, які треба 

розвинути в собі. Аналіз потреб 

партнера. 

10-15 

хв. 

5 Вправа «Заміна 

подружньої ролі» 

Відчути себе на місці партнера. 30 хв. 

6 Вправа «Який ви партнер»  Аналіз власної ролі в сімейній 

атмосфері 

30 хв. 

7 Вправа «Машина часу» Аналіз подружнього життя 30 хв. 

8 Вправа «Моя сім’я через 

роки»  

Згуртування сім’ї, пошук 

цінностей, пошук проблемних 

місць в сім’ї 

10 – 

15 хв. 

9 Вправа «Сім’я потрібна 

людині для…»  

Вироблення цілей подружнього 

життя 

20 хв. 

10 Вправа «Вік живи- вік 

навчайся»  

Продемонструвати різні сімейні 

відносини та різні уявлення про 

сімейні функції 

15-20 

хв. 

11 Вправа «Дерево сімейних 

цінностей» 

 

Роздум про цінності, які 

переважають в сім’ї 

30 хв. 

 

12 Закінчення дня.  

 

Обговорення вражень та 

самопочуття учасників тренінгу 

10 хв 

День V Вироблення засобів подолання конфліктних ситуацій (4) 

1 Привітання, повторення 

правил групи 

Створення безпечної атмосфери у 

групі 

5-10 

хв. 

2 Вправа «Розмова зі зміною 

позиції» 

Аналіз сімейних проблем, пошук 

нових варіантів вирішення. 

40 хв. 

3 Вправа «Хто в цьому 

винен» 

Виявлення обвинувальної 

тенденції та її корегування 

30 хв. 
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4 Вправа «Казка про права у 

сім’ї» 

Окреслення прав та обов’язків у 

сім’ї 

20 хв. 

5 Вправа «Якби ... , я став би 

... » 

Вироблення навичок швидкого 

реагування на конфліктну 

ситуацію. 

30 хв. 

6 Вправа «Сімейний 

фотоальбом»  

 

Пошук ресурсу для подолання 

складнощів 

30 хв. 

7 Анкета для визначення 

рамок поведінки 

Аналіз меж дозволеного 20 хв. 

8 Вправа «Урегулювання 

конфліктів» 

Пошук нових засобів взаємодії в 

конфліктній ситуації 

30 хв. 

9 Підсумкове слово ведучого Підведення підсумків групової 

роботи.  

5-10 

хв. 

День VI Підвищення рівня інтимної близькості (4 години) 

1 Подружжя пише відповідь 

на запитання 

Аналіз міри відкритості партнерів  20 хв. 

2 Вправа «Змішані почуття» Розвиток відкритості у 

спілкуванні 

30 хв. 

3 Вправа «Подружній танок» Аналіз подружньої взаємодії 25 хв. 

4 Вправа «Зустріч з 

почуттями» 

Навчитися ділитися почуттями з 

партнером 

20 хв. 

5 Вправа «Попросити у 

подарунок»  

Розвиток вміння ділитися 

власними почуттями 

30 хв. 

6 Вправа «Узгодження дій» Тренування навиків взаємодії з 

партнером 

25 хв 

7 Вправа «Сіамські 

близнюки» 

Тренування навиків взаємодії  25 хв. 

8 Вправа «Маріонетка» Подолання тілесних зажимів 20 хв 

9 Вправа «Карта ерогенних 

зон» 

Аналіз вподобань партнера 20 хв. 

10 Лист «Мої ідеальні 

сексуальні відносини» 

Аналіз вподобань партнера 30 хв. 

11 Закінчення тренінгового 

циклу 

Підбиття підсумків. Аналіз 

почуттів та змін 

20 хв. 
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Додаток М 

Табл. М 1 

Порівнянні результатів до тренінгу з результатами контрольної 

групи (N= 20) 

Чинники дезадаптації ЕГ до КГ до U p 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 48,93 46,4 59 0,238 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 49,06 47,86 58 0,272 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 56,67 55,42 49 0,717 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 52,15 50,37 59 0,238 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 57,51 56,38 59 0,238 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 62,21 61,05 57 0,31 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 49,9 48,85 55 0,395 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 65,73 64,38 54 0,442 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 60,53 59,65 55 0,386 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 50 49,77 47 0,836 

Подружння роль (конфлікт) (Ч) 52,2 50,97 58 0,272 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 47,7 47,24 51 0,6 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 53,92 53,36 50 0,657 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 49,58 50,81 32 0,351 

Емоц. комфорт (конфлікт) (Ч) 46,7 45,04 55 0,395 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 56,69 56,68 47 0,84 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 63,55 62,37 58 0,272 

Батьківська роль (конфлікт) (Ч) 47,49 47,7 41 0,836 
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Табл. М 2 

Порівняння контрольної групи до та після тренінгового заняття 

(N=20) 

Чинники дезадаптації КГ До КГ Після T p 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 46,4 48,8 8 0,203 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 47,86 50,2 8 0,204 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 55,42 58,14 8 0,197 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 50,37 51,95 8 0,2 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 56,38 58,13 6 0,118 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 61,05 62,96 6 0,111 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 48,85 50,06 8 0,204 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 64,38 66,38 8 0,203 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 59,65 61,36 7 0,158 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 49,77 51,01 6 0,118 

Подружння роль (конфлікт) (Ч) 50,97 52,13 7 0,149 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 47,24 48,11 8 0,205 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 53,36 54,74 8 0,201 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 50,81 48,13 30 0,114 

Емоц. комфорт (конфлікт) (Ч) 45,04 46,82 8 0,201 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 56,68 57,5 8 0,198 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 62,37 64,55 7 0,157 

Батьківська роль (конфлікт) (Ч) 47,7 49,43 7 0,155 
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Табл. М 3 

Порівнянні  результатів після тренінгу з результатами другого 

вимірювання в контрольній групі (N= 20) 

Чинники дезадаптації ЕГ після КГ після U p 

Господарча роль (конфлікт) (Ж) 47,58 48,8 32 0,351 

Пізнання (конфлікт) (Ж) 46,39 50,2 19 0,041 

Пізнання (конфлікт) (Ч) 54,06 58,14 19 0,041 

Підтримка (конфлікт) (Ж) 51,2 51,95 37 0,6 

Підтримка (конфлікт) (Ч) 56,35 58,13 31 0,31 

Спілкування (конфлікт) (Ж) 55,66 62,96 13 0,009 

Спілкування (конфлікт) (Ч) 46,7 50,06 16 0,02 

Гендерна роль (конфлікт) (Ж) 65,39 66,38 37 0,6 

Гендерна роль (конфлікт) (Ч) 59,56 61,36 25 0,129 

Подружня роль (конфлікт) (Ж) 49,6 51,01 33 0,395 

Подружння роль (конфлікт) (Ч) 51,28 52,13 32 0,351 

Дозвілля (конфлікт) (Ж) 40,1 48,11 0 0 

Дозвілля (конфлікт) (Ч) 47,89 54,74 14 0,012 

Емоційний комфорт (конфлікт) (Ж) 42,06 48,13 7 0,001 

Емоц. комфорт (конфлікт) (Ч) 43,1 46,82 19 0,041 

Узгодженість (конфлікт) (Ч) 56,32 57,5 27 0,177 

Поінформованість (конфлікт) (Ч) 60,71 64,55 16 0,02 

Батьківська роль (конфлікт) (Ч) 46,89 49,43 26 0,152 

 

 
 
 
 


