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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПИТУВАЛЬНИКІВ ТА 
ПСИХОСЕМАНТИЧНИХ МЕТОДІВ У ВИВЧЕННІ ОБРАЗУ 

МАЙБУТНЬОГО ПОДРУЖНЬОГО ПАРТНЕРА У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
 

Сім‘я як один із головних соціальних інститутів, відіграє чи не 
найважливішу  роль в житті кожної людини. Універсальними та 
завжди актуальними проблемами сімейного життя будуть подружні 
конфлікти, інтимні стосунки, взаємовідносини між подружжям та  
розлучення. Але перед тим як зважитись на такий важливий крок як 
створення сім‘ї, у кожного з партнерів є свої уявлення про 
особливості подружнього життя.  Оскільки в період юнацтва 
укладається найбільше шлюбів, що пов‘язане з фізичною та 
соціальною зрілістю особистості, тому вивчення дошлюбних 
відносин у юнацькому віці є однією із центральних тематик 
науковців.  

Проблеми мотивації до вступу у шлюб висвітлені у роботах 
С.І. Голод, І.Ф. Манілов, А.М. Обозова, М.М. Обозов, А.К.Швець, 
Л.Б. Шнейдер, Н.Г. Юркевич. Готовність молоді до сімейного життя 
була об‘єктом уваги І.В. Гребеннікова, Т.В. Говорун, С.В. Нєсиної. 
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Дослідження останніх роківі стосуються образу сім'ї, дитини, 
чоловіка, дружини (Т.В. Андреєва, Б.П. Красовський, 
Н.Л. Москвічева, А.В.Лисова, Т.В. Терещенко). Водночас 
актуальними залишаються проблеми методів дослідження образу 
майбутнього подружнього партнера. Ми передбачали, що 
релевантним меті дослідження буде комплексне використання 
стандартизованих та психосемантичних методів. 

Вибірку формували 60 жінок віком 18-25р. з різним сімейним 
статусом: розлучені, ті,які перебувають в громадянському шлюбі та 
незаміжні. 

Дослідження проводилося у декілька етапів: 
І етап – пілотажне дослідження з метою виявлення кола 

асоціацій, якими жінки описують образ «коханої людини» і «мій 
чоловік», а також формування вибірки для основного дослідження. 

ІІ етап – на основі частотного аналізу отриманих асоціацій 
нами було складено оціночну рештку найбільш вживаних асоціацій, 
твердження якої досліджувані мали оцінити за 10-бальною шкалою. 
Паралельно проводилося опитування за методикою РОД 
(А.М. Волкова,Т.М. Трапезнікова). 

ІІІ етап – додатково з метою глибшого вивчення емоційної 
складової образу партнера використано частину тверджень 
методики Незакінчених речень Сакса-Леви (за шкалами «Ставлення 
до протилежної статі», «Сексуальні стосунки»), інша частина - 
модифікована відповідно до теми і мети дослідження. 

ІV етап - інтерпретація результатів та порівняння ефективності 
використаних методів. 

Використання вказаних методів дозволило виділити  
оптимальні напрями їх застосування у вивченні образу майбутнього 
подружнього партнера у свідомості юнок (Рис.1).  

Таким чином з‘ясувалося, що всі категорії досліджуваних жінок 
виявляють неоднозначне ставлення до осіб протилежної статі, яке  
переноситься на різні сфери взаємовідносин. Жінки, що 
перебувають в громадянському шлюбі, схильні ідеалізувати свого 
обранця, проте ці уявлення протиставляються побуту з яким 
доводиться стикатися в реальності. Та все ж вони, і незаміжні жінки, 
очікують більшої віддачі від партнера у стосунках. Жінки, що 
пережили розлучення, намагаються брати відповідальність на себе. 
Кохана людина у їхній свідомості  ототожнюється з подружнім 
партнером. В силу досвіду спільної організації побуту, розлучені 
жінки і ті, які перебувають в громадянському шлюбі, сім‘ю пов‘язують 
з труднощами та буденністю, а почуття кохання для них є 
другорядним. 
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Рис. 1. Діагностичні можливості методів у вивченні образу 
майбутнього подружнього партнера 

 

Попри розходження в уявленнях про значимість інтимно-
сексуальної сфери, якостей притаманних обранцеві та його 
професійну приналежність, жінки вбачають важливість особистісної 
ідентифікації з партнером, очікуючи від нього схожих інтересів, 
поглядів та цінностей (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз тенденцій побудови образу майбутнього подружнього 

партнера у свідомості жінок різних категорій 
Категорії 

жінок / 
Складові 

Розлучені 
жінки 

Незаміжні, що 
не мають 
стосунків 

Незаміжні, що 
перебувають 
у стосунках 

Жінки, які 
живуть 

громадянським 
шлюбом 

Критерії 
оцінки 

стосунків 

Домінують 
рольові 

домагання 

Переважають рольові очікування 

Емоційне 
забарвлення 

образу 

Негативне ставлення до чоловіків Ідеалізація 
теперішнього 

обранця 

«Кохана 
людина» і 

«Мій 
чоловік» 

Не пов‘язані 
поняття 

(труднощі, 
буденність) 

Кохана людина ототожнюється з майбутнім 
чоловіком 

Інтимно-
сексуальна 

сфера 

Знижується 
значимість 

Недооцінюється Не є провідною Важлива, проте 
не головна 

Значимі 
якості 

 

Почуття гумору 
Турбота 

Романтика 
Стабільність і 

надійність 

Схожість 
інтересів 
Вірність 

Зовнішні дані та 
фізичні 

характеристики 

Інтелектуальні 
здібності 

Вихованість 
Близькі 
інтереси 

Підтримка і 
турбота 

Турбота 
Ніжність 

Почуття гумору 
Інтелект 

Матеріальне 
забезпечення 

Асоціативний 

експеримент 

Методика РОД 

О.Н.Волкової,Т.М.Трапезнікової 

 Незакінчені 

речення 

Смислове ядро 
та відмінностей  
образів «кохана 

людина» та 
«мій чоловік» 

на основі 
кількісного та 

якісного 

аналізу. 

Кількісніе вираження 
співвідношення очікувань і 
домагань у різних сферах 

подружнього життя, які  
 не мають якісного 

пояснення, окрім загальних 

стандартизованих висновків. 

Індивідуально 

орієнтований 

опис 

мотиваційний та 

емоційних 

складових 

образу 

майбутнього 

подружньог 

партнера  
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Професійна 
при-

належність 

«Спокійні», але 
щоб приносили 

прибуток 
(програміст, 
приватний 

підприємець) 

Пов‘язана із 
фінансовою 

сферою (лікарі-
20%, військові -
13%, юристи - 

27%). 

Будь-які 
професійні 

вподобання чи 
різноманіття 

бажаних 
професій  

(журналіст, 
архітектор) 

Бажані професії 
– бізнесмени–
40%, депутати-

13%, 
стоматологи-7%. 

«Я» у 
стосунках 

Важливість особистісної ідентифікації з партнером 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО 

ВІД СТИЛЮ МАТЕРИНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 
 

Людина стає особистістю в процесі соціалізації. Першим 
інститутом, який її здійснює є сім‘я, де формуються  звички, інтереси, 
погляди, установки та в межах якої відбувається відпрацювання 
способів взаємодії з оточенням (Е.Ейдеміллер). Різні стилі 
виховання сприяють формуванню різних особистісних якостей. 
Соціокультурні особливості держав пострадянського простору 
виявляються у тому, що найбільше часу вихованням дитини 
займається матір, а батько – забезпечує сім‘ю (В.М.Дружинін). 

Однією з тенденцій підліткового віку є значний розвиток 
вольової сфери Як вказує А.І. Висоцький зазначає, що знижується 
дисциплінованість, витримка, самоконтроль, що обумовлено як 
психологічними, так і фізіологічними процесами організму, 
посилюється прояв впертості, сміливості, патріотизму. До кінця 
підліткового віку вольова сфера вже практично сформована. 
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