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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Вивчення гендерних особливостей 

уявлення про шлюб є дуже актуальним у наш  час. Сім`я, виступає одним із 

основ існування людства, саме вона адаптує нас до суспільства, а також 

підтримує та робить нас щасливими. Навчити людину бути щасливою, 

мабуть, неможливо.Але можна  і необхідно допомогти їй повною мірою 

скористатися благами нашого соціального способу життя, уникнути 

труднощів які виникають під час шлюбу, особливо у молоді. 

Основою для створення сім`ї є шлюб, як встановлена суспільством 

форма відносин між людьми різної статі. Шлюб та сім`я  розуміються, як 

особливосіть, яка формує задоволеність людей від перебування в 

соціальному інституті. 

На сьогоднішній день став популярним цивільний шлюб, адже ці 

відносини мають велику кількість переваг таких як:  можливість ретельніше 

придивитися до партнера, зрозуміти та оцінити свої почуття;  навчитися 

спільно вести господарство та розподіляти фінанси і обов’язки. У людей 

приходить розуміння, що шлюб не лише свято, а івідповідальність. Саме 

тому  питання  уявлення про офіційний та цивільний шлюб набуває великого  

інтересу у дослідників. 

У вітчизняній психології  уявлення про шлюб пов`язують:основами 

сімейного життя (І. В. Гребеніков); із домашньою економікою 

(Т.М.Афанасьєва): із неправильними уявленнями молоді з приводу стратегій 

побуту (Т.С.Журбицька). 

У сучасній літературі (О.І.Бондарчук) говориться про ієрархію мотивів, 

які мають змогу визначити вид шлюбу, а також поняття «любов», як один із 

причин вибору.  

Вивчення даної теми зумовлено зростанням хибних гендерних уявлень 

про шлюб серед молоді, прояви яких впливають на подальше гармонійне 

життя пари.  



Отже, соціальна і практична значущість проблеми та її недостатня 

розробленість у психологічній літературі зумовили вибір теми курсової 

роботи «Гендерні особливості уявлення молоді проофіційний та цивільний 

шлюб» 

Об'єкт дослідження:уявлення молоді про шлюб. 

Предмет дослідження:гендерні особливості уявлення молоді про 

офіційний та цивільний шлюб. 

Мета дослідження:на основі теоретичного аналізу літератури, 

емпірично вивчити гендерніособливості уявлень молоді проофіційний та 

цивільний шлюб. 

Гіпотеза дослідження:уявлення чоловіків та жінок про офіційнийта 

цивільний шлюб будуть відрізнятися, а саме:  

- у жінок офіційний шлюб асоціюватиметься із поняттям  «вічність» 

та «весілля»;а цивільний шлюбз поняттями «підготовка»; 

- у чоловіків, офіційний шлюб асоціюватиметься із поняттям 

«обов`язок» а цивільний шлюбіз«волею». 

Завдання дослідження:  

1. Здійснити аналіз наукової літератури з поставленої проблеми, 

виявити психологічні аспекти офіційного та цивільного шлюбів. 

2. Підібрати методи та методики дослідження гендерних особливостей 

уявлень молоді про офіційний та цивільний шлюб. 

3. Вивчити гендерні особливості уявлень  молоді про офіційний та 

цивільний шлюб. 

Методологічні та теоретичні основи дослідження:методологічною 

основою дослідження стали вихідні положення про шлюб (В.М. Ільїної, 

В.Кравця,  Андрієвої Т. В., Т.С.Журбицької та ін. )та особливості проведення 

асоціативного експерименту (К. Юнг, Ф. Гальтон, А. Лурія, М. Вертгеймер,  

А. Леонтьєв) 

Методи та організація дослідження: на підготовчому етапі було 

використано метод теоретичного аналізу фахових джерел; в основі 



дослідження лежить метод асоціацій; кількісний та якісний аналіз отриманих 

результатів здійснювався з використанням методів статистичної обробки 

результатів. Дослідження проводилось протягом  листопада 2016 – січня 

2017 року. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у 

тому, що уточнено та поглиблено сутність понять «офіційний та цивільний 

шлюби»; набули подальшого розвитку у вивченні проблеми уявлень молоді 

про офіційний та цивільний шлюб. 

Практичне значення: отримані в результаті виконання наукової  

роботи дані про особливості уявлення молоді проофіційний та цивільний 

шлюб, можуть бути використані психологами для просвітницької роботи 

молоді про шлюб та сім’ю. 

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, загальних висновків, 15 додатків (на 15 сторінках), списку 

використаних джерел що нараховує 20 найменувань. Загальний обсяг 

становить  43 сторінок друкованого тексту, з низ 25 сторінок основного 

тексту. Робота містить 4 рисунки на 4 сторінках та 2 таблиці на 2 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2.МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО ГРОМАДЯНСЬКИЙ ТА 

ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ 

 

2.1. Методологічні підходи до організації емпіричних досліджень уяви 

 

Уява – це форма людської психіки, що не є психічним процесом, але    

займає важливе місце  між сприйняттям,  мисленням, пам’яттю, відчуттями 

та емоціями. Л.С. Виготський пише, що «уява не може  повторювати 

вражень, які  були накопичені раніше, вона будує нові ряди з нашого 

накопиченого досвіду. Таким чином, відбувається піднесення нового в наші 

думки і зміна певних вражень, в результаті виникає раніше не існуючий 

образ, який є цілком новим та не схожим на інші, саме це  складає основу 

діяльності, яку ми називаємо уявою». [2, 436].  Недарма уяву називають 

відходом від дійсності, проте в будь-якому разі джерелом уяви є об’єктивна 

дійсність. Уява є складовою творчості, саме тому інтерес до певної діяльності 

дуже цікавить  багатьох дослідників. 

У психоаналітичній концепції звернули увагу на одну з форм уяви –  

сновидіння. З.Фройд стверджував, що сновидіння не є випадковими  

розрядами нервової енергії. Сноведіння наповненні певним психологічним 

змістом і створені виконувати дуже важливу функцію, уявне виконання 

наших бажань. Уява дуже тісно пов’язана з нашими не усвідомленими 

бажаннями, почуттями, емоціями тощо[19]. 

Повноціне вивчення уяви в наш час є дуже складним процесом, але 

виникають ряд методик,  які допомагають в широкому обсязі вивчити певне 

запитання. Одними із методів для вивчення уяви у є семантичне 

дослідження, одним з методик таких досліджень використовують 

«Асоціативний експеримент»  [12]. 

Асоціативний експеримент вперше був застосований у психології. 

Його досліджували К. Юнг, Ф. Гальтон, А. Лурія, М. Вертгеймер,  



А. Леонтьєв та інші.  Асоціативний експеримент – це  прийом, спрямований 

на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому досвіді [4,  

144]. 

Особливості  «Семантичного дослідження» цікавило  А.П. Кліменко. 

Вона здійснила аналіз ефективності та можливостей використання методики  

«Асоціативного експерименту». Кліменко А.П. зробила висновок, що 

комплексне дослідження із застосуванням різних методик може забезпечити 

одержання адекватних даних щодо семантичної системи [5, 6]. 

Отже, уява є дуже різнобічною формою людської психіки, яка 

пов`язана з усіма процесами. Одним із методів дослідження уяви 

використовують Семантичне дослідження, одним з методик таких 

досліджень можна використати «Асоціативний експеримент».  

 

 

2.2. Методика та процедура дослідження гендерних особливостей  

уявлення молоді про  громадянський та цивільний шлюб 

 

Для вивчення гендерних особливостей уявлення молоді про офіційний 

та цивільний шлюб було використано методику «Асоціативний 

експеримент».   

Метою експеримента є – дослідити уявлення чоловіків та жінок про 

особливості офіційного та цивільного шлюбів. 

Методика проведення «Асоціативного експерименту» передбачає такі 

етапи: 

- відбір та вивчення літератури; 

- створення анкети дослідження; 

- визначення кількості досліджуваних;  

- вибір способу проведення експерименту; 

- кількісний та якісний аналіз дослідження; 

- сформулювати висновки з результатів дослідження. 



Було підготовлено анкету для проведення експерименту. В анкеті 

досліджувані зазначали вік, стать та сімейний стан. Була запропонована  така 

інструкція: «Дайте 10 асоціацій (поняття, що виникають першими при 

згадувані данного терміну), до кожного із запропонованих слів. На кожен з 

термінів у Вас є 5 хвилин».  

Анкета складалася із двох запитань:  

- дайте 10 асоціацій до поняття «Офіційний шлюб». 

- дайте 10 асоціацій до поняття «Цивільний шлюб». 

Для участі в асоціативному експерименті було відібрано 50 

респондентів віком  від 18-25 років,  з яких 25 хлопців та 25 дівчат. 

Обрахунки результатів здійснюються за допомогою частотного та 

факторного аналізу, у програмі «Статистика» 

Аналіз результатів дослідження, отриманих у результаті проведення 

експерименту, відбувається за відповідністю форми та змісту, тобто за 

групуванням образів та символів та їх смислового наповнення.Дивлячись на 

результати дослідження психолог повинен зробити висновки про проведене 

дослідження. 

Отже,  для вивчення гендерних особливостей уявлення молоді про 

офіційний та цивільний шлюб було використано методику «Асоціативний 

експеримент». Результати експерименту,  дослідник обов’язково пояснює та 

аналізує.   

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ  УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО 

ОФІЦІЙНИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ 

 

3.1.Особливості уявлення жінок про офіційний та цивільний шлюб 

 

В результаті проведення асоціативного експерименту із дівчатами, 

нами було встановлено, що найуживанішими асоціаціями про цивільний 

шлюб є (див. Додаток Б ): безвідповідальність, свобода, закоханість, немає 

дітей, легкість, без обов`язків, егоїзм, розлука, співмешканці, кохання. 

Результати проведеного дослідження особливостей уявлення жінок 18-25 

років про цивільний шлюб представлені на факторному полі (див. рис. 3.1). 

 

 

 

Рис.3.1. Графічне представлення факторних навантажень (факторне поле) 

асоціацій жінок на слово стимул «Цивільний шлюб» 

 

Найзначніші коефіцієнти кореляції були розподіленні у такі три групи 

факторів: 

Фактор №2 

Фактор №3 

Фактор №1 



1) «Почуття» – в даний факто увійшло 4 поняття серед яких 

«легкість» та «егоїзм», отримали (0.7) кількісного показника, що свідчить 

про сильний прямий зв'язок.  А також, поняття «співмешканці» і «кохання»  

(-0.7) тобто сильний обернений зв'язок. 

2) «З`єднання»–  асоціації:  «закоханість» (0.7) тобто сильний 

прямий зв'язок та  (-0.8) «розлука» сильний обернений зв'язок. 

3) «Протидії» – «безвідповідальність»  (0.7)  та «без обов'язків»       

(- 0.7)  (див. Додаток В). 

Із загальної кількості  можливих уявлень молоді,  було отримано 68,6%. 

З яких 32% має фактор№1 «Почуття», 21,9% фактор №2 «З`єднання» та 

найнижчий показник має фактор №3 «Протидії» 14,6% (див. Додаток Д).  

Уявлення жінок щодо цивільного шлюбу формується на таких 

поняттях як:  легкість,  егоїзм, закоханість та безвідповідальність. Ці 

асоціації можуть свідчити про негативне ставлення жінок, щодо такого виду 

шлюбу, адже можливий варіант легкого розлучення, яке передбачає 

порушення жіночих особистісних планів на майбутнє. На думку жінок, саме 

в такому виді шлюбу кожен із партнерів спирається лише на свої потреби не 

враховуючи інтереси іншого, а також кохання як такого не існує лише 

прив’язаність або закоханість, що не дозволяє парі перейти на вищий етап 

відносин. В результаті дослідження було виявлено, що жінки, які  

перебувають в шлюбі мають більшу прихильність до цивільного шлюбу, аніж 

ті які  не були одруженими. Причиною таких відмінностей є те, що жінкам 

які перебувають в шлюбі є важливим процес навчання, якого вони не мали 

змоги  отримати. 

Результати проведеного дослідження особливостей уявлення жінок 18-

25 років про офіційний шлюб представлені на факторному полі (див. рис. 

3.2): 

 

 

 



 

 

 

Рис.3.2. Графічне представлення факторних навантажень (факторне поле) 

асоціацій жінок на слово стимул «Офіційний шлюб» 

 

За результатами асоціативного експерименту у жінок найчастіше  були 

сформовані такі асоціації щодо офіційного шлюбу, як: взаєморозуміння, 

кохання, діти, сім`я, щастя, допомога, побут, затишок, відповідальність, 

майбутнє (див. Додаток Ж).   

Було проведено факторний аналіз, за яким  асоціації жінок 

розподілились на чотири основні фактори:  

1) «Почуття» –  це фактор у який увійшли такі асоціації жінок, як 

«кохання» (0.7), що свідчить про сильний прямий зв`язок та «щастя»(-0,84) 

сильний обернений зв`язок .  

2) «Продовження» – включає в себе поняття «діти» (-0.9) тобто 

сильний обернений зв`язок та поняття «майбутнє» (0.84) сильний прямий 

зв`язок. 

3) «Буденність» – до даного фактора увійшло одне поняття «побут» 

(-0.86) яке отримало сильний обернений зв'язок. 
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4) «Комфорт» – виокремлено поняття «затишок», що отримали 

(0.81) кількісного показника, який можна пояснити існуванням сильного 

прямого зв’язку (див. Додаток З). 

Із загальної кількості можливих уявлень жінок про офіційний шлюб,  

було отримано 74,7%. З яких 29,5 % має фактор№1 «Почуття»,  19% фактор 

№2 «Продовження», 14% фактор №3 «Буденність» та найнижчий показник 

має фактор №4 «Комфорт» 11,9%  (див. Додаток И).  

У  жінок уявлення про офіційний шлюб формується за допомогою 

таких значних асоціацій як: кохання, майбутнє та затишок. Для жінок є 

важливим відчувати себе коханою та потрібною в ставлені свого чоловіка. 

Офіційний шлюб є узаконеним союзом, саме тому жінки відчувають що в 

цих відносинах буде майбутнє, яке забезпечить їм держава. В давні часи 

говорилось що жінка це берегиня, саме вона формує злагоджену та особливу 

атмосферу в домі. Затишок – це є основа для жіночої гармонії, який 

формується на базі двох перших асоціацій. 

Отже, уявлення молоді жіночої статті, щодо офіційного та цивільного 

шлюбу є різними. Цивільний шлюб жінки асоціюють з такими поняттями як: 

легкість, егоїзм, закоханість та безвідповідальність. Ці асоціації можуть 

свідчити про негативні уявлення щодо данного виду шлюбу. Офіційний 

шлюб жінки  асоціюють з поняттями: кохання, майбутнє та затишок. Дані 

асоціації можуть свідчити про те, що для молоді такий вид шлюбу є  більш 

безпечнішим або комфортнішим. У результатах дослідження жінки уявляють 

офіційний та цивільний шлюб, як два протилежних явища. 

 

 

3.2. Уявлення чоловіків про офіційний та цивільний шлюб 

 

В результаті проведення асоціативного експерименту із хлопцями, 

нами було встановлено, що найвживанішими асоціаціями щодо цивільного 

шлюбу є такі (див. Додаток Л): відповідальність, пристрасть, тренування, 



відсутність впевненості, діти, секс, співмешканці, вільний простір, 

випробування та розуміння. 

Результати проведеного дослідження особливостей уявлення чоловіків 

18-25 років про цивільний шлюб представлені на факторному полі (див. Рис. 

3.3): 

 

 

Рис.3.3. Графічне представлення факторних навантажень (факторне поле) 

асоціацій чоловіків на слово стимул «Цивільний шлюб» 

 

За результатами факторного аналізу асоціації, які отримали  значимі 

результати були розподілені в чотири основні фактори: 

1) «Сім’я» – він включив в себе поняття  «діти» (-0,73) та 

«співмешканці» (-0,78) ці результати мають сильний обернений зв’язок. 

2) «Підготовчий» – це фактор з поняттями «тренування» (0.84) 

тобто сильний прямий зв’язок та «випробування» (-0,8) сильний обернений 

зв’язок. 

3) «Інтимний» – поняття «пристрасть» (-0.73) та «секс» (0.7). 

4) «Особистісні якості» – поняття «відповідальність» (-0,85) певний 

фактор має сильний обернений зв’язок (див. Додаток М). 
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Із загальної кількості критеріїв можливих уявлень чоловіків про 

цивільний шлюб,  було отримано 70%. З яких 21,9% має фактор№1 «Сім’я»,  

18,4% фактор №2 «Підготовчий», 15,9% фактор №3 «Інтимний» та 

найнижчий показник має фактор №4 «Особистісні якості» 13,6% (див. 

Додаток Н).  

За результатами асоціативного експеременту чоловіки з 18-25 років 

уявляють цивільний шлюб через поняття: тренування та секс. Можна зробити 

припущення,  що для чоловіків у  цивільному шлюбі є важливим досвід, який 

вони можуть отримати в наслідок перебування в певному шлюбі. Під час 

проведення дослідження був помітний той факт, що чоловіки які 

перебувають в цивільному шлюбі асоціюють його так само як і офіційний 

шлюб. Причиною цього може стати розуміння, що різниціця між шлюбами 

не помічається.  

Результати проведеного дослідження особливостей уявлення чоловіків 

18-25 років про офіційний  шлюб представлені на факторному колі (див. Рис. 

3.4): 

 

Графічне представлення факторних навантажень (факторне поле) 

асоціацій чоловіків на слово стимул «Цивільний шлюб» 
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За результатами асоціативного дослідження  найчастішими асоціаціями 

до офіційного шлюбу в чоловіків є: ніжність, кохання, сім’я, 

відповідальність, захист, ми, обов’язок, взаєморозуміння, турбота, діти (див. 

Додаток Р). 

Як бачимо, за результатами факторного аналізу було виокремлено 

чотири фактори, які свідчать про уявлення чоловіків  саме щодо офіційного 

шлюбу. Ці фактори отримали такі назви:  

1)«Ставлення до партнера» – до цього фактора було віднесено поняття 

«турбота» , що має  сильний та обернений зв’язок (-0,84).  

2) «Почуття» – до певного фактора було віднесено поняття «ніжність»(-

0,7), що свідчить про сильний та обернений зв’язок і поняття 

«взаєморозуміння» що має сильний та прямий зв’язок (0,79). 

3) «Головна мета» – фактор який  вносить в себе  поняття «захист» 

(0.77) та «обов’язок» (0,7). Даний фактор отримав сильний прямий зв’язок. 

4) «Об’єднання» – включає поняття «ми» (-0,7), а саме сильний та 

обернений зв’язок (див. Додаток С). 

Із загальної кількості можливих уявлень чоловіків про офіційний 

шлюб,  було отримано 77,2%. З яких 24,3% має фактор№1 «Ставлення до 

партнера», 22,3% фактор №2 «Відношення до партнера»,19,4% фактор №3 

«Головна мета» та найнижчий показник має фактор №4 «Об’єднання» 11% 

(див. Додаток Т).  

За результатами асоціативного експерименту чоловіки уявляють 

офіційний шлюб в межах таких асоціацій: взаєморозуміння, обов’язок та 

захист. Ці поняття можуть свідчити про те, що на думку чоловіків, їх 

головним завданням в офіційному шлюбіє захист сім`ї. У центрі нашої уваги 

може бути те,  що чоловіки в своїх уявленнях висувають на передові містя 

почуття обов`язку. Саме цей факт  свідчить про свідоме розуміння того,  що  

саме чоловікам потрібно забезпечувати та дбати про свою сім`ю. 



Отже, за результатами дослідження, молодь чоловічої статті асоціюють 

цивільний шлюб  з поняттями  «тренування» та «секс». На основі чого ми 

можемого говорити, що для чоловіків є важливим,  в такому виді шлюбу, 

досвід, який є просто необхідним в майбутньому офіційному шлюбі. 

Уявлення щодо офіційного шлюбу у чоловіків формується на основі понять: 

взаєморозуміння, обов’язок та захист. Що дає нам можливість припустити 

щодо свідомого розуміння  та освоєння основних функцій чоловіка  в даному 

виді шлюбу. Цивільний та офіційний шлюб чоловіки уявляють в межах 

питань: «Що я можу взяти?» та «Що я можу дати?» 

Порівняльний аналіз ориманих результатів  щодо офіційного шлюбу 

представлений в таблиці 3.1.: 

Таблиця 3.1. 

Порівняльний аналіз гендерних відмінностей уявлень молоді про 

офіційний шлюб 

 Спільні асоціації 
Відмінні 

асоціації 

Чоловіки 

Діти, розуміння та відповідальність 

Секс 

Жінки Кохання 

 

Таким чином,  за результатами асоціативного експерименту  уявлення 

молоді щодо офіційного шлюбу  мають ряд спільних та відмінних ознак. 

Офіційний шлюб чоловіки та жінки асоціюють з такими поняттями  як: діти, 

розуміння та відповідальність. Ці результати можуть свідчити   про те,  що 

молодь уявляє офіційний шлюб, як елемент серйозності та самостійності. 

Офіційний шлюб для молоді,  може бути, тим кроком, який приведе їх до 

відповідального життя, яке обов`язково підкріплене народженням дітей та 

налагодженням взаєморозуміння між партнерами. 

Відмінними уявленнями молоді про офіційний шлюб є такі:  



- для чоловіків поняття «секс», а отже офіційний шлюб у їх  розумінні 

це один із методів регулярного сексуального життя, що й може бути 

основою для відносин між чоловіком та дружиною; 

- для жінок поняття «кохання», а отже офіційний шлюб у їх розумінні 

це щось, що завжди підкріплине почуттями, емоціями, 

переживаннями. І саме ций термін може керувати добробутом у 

шлюбі. 

Порівняльний аналіз ориманих результатів  щодо цивільного шлюбу 

представлений в таблиці 3.2.: 

Таблиця 3.2. 

Порівняльний аналіз гендерних відмінностей уявлень молоді про 

цивільний шлюб 

 
Спільні 

асоціації 
Відмінні асоціації 

Чоловіки 
співмешканці та 

свобода 

секс відповідальність діти 

Жінки закоханість безвідповідальність 
немає 

дітей 

 

Таким чином,  за результатами асоціативного експерименту  уявлення 

молоді щодо цивільго шлюбу  мають ряд спільних та відмінних ознак. 

Спільними уявленнями  є такі поняття як: співмешканці та свобода. Цими 

поняттями, молодь характеризує  цивільний шлюб, як більш легкий шлюб, в 

якому завжди є присутнім вільний простір.     

Відмінними уявленнями молоді про цивільний  шлюб є такі:  

- у чоловіків поняття: секс, відповідальність, діти. Саме ці поняття 

є дуже схожими до найуживаніших асоціацій  до офіційного 

шлюбу. Це може свідчити про частично однакові уявлення 

чоловіків щодо двох видів шлюбу. 



- У жінок поняття: закоханість, безвідповідальність та  немає дітей. 

Тобто жінки розглядають цивільний шлюб, як негативний вид 

шлюбу. Цивільний шлюб є безвідповідальним. Саме  через це він 

є повною протилежність до офійного шлюбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У курсовій роботі теоретично узагальнено підходи до розуміння 

цивільного та офіційного шлюбів, емпірично досліджено гендерні 

відмінності в уявленні молоді про різні види шлюбу, що дає підстави для 

таких висновків:  

1. Здійснено стан дослідженості проблеми у сучасній науці. 

Встановлено, що поняття «сім`я» тісно пов'язане  їз  поняттями  «шлюб» та 

«подружжя». Оптимальним рішенням у виборі шлюбно-сімейних стосунків є 

обрання певної форми шлюбу, що найповніше  буде задовольняти потреби 

двох особистостей, а також відповідати  їх психологічним властивостям та 

сприятиме особистісному розвитку. 

Офіційним шлюбом є сімейний союз, зареєстрований органами 

державної реєстрації актівцивільного стану. Цей шлюб винник, як 

альтернатива церковному шлюбові.  

Цивільний шлюб  найчастіше називають альтернативним, тобто 

шлюбом, який не має офіційного юридичного статусу. Цивільний шлюб має 

низку форм: фактичний шлюб (співжиття), пробнийшлюб, вільний союз. 

Офіційний та цивільний шлюби мають свої спільні мотиви, одним із 

яких є «кохання», яке змушує зробити вибір між формами шлюбу, що є 

оптимальним для двох особистостей. Також ці види шлюбу мають низку 

відмінностей, які також можуть вплинути на думку оточення, тому 

виникають гендерні розбіжності,  щодо уявлень взаємостосунків у шлюбних 

відносинах. Певні розбіжності в гендерному уявленні про взаємостосунки в 

шлюбі, виникають на основі історичного, сімейного досвіду, а також певних 

культурних традицій. 

2. Уява є дуже різнобічною формою людської психіки, яка 

пов`язана з усіма процесами. Саме тому способів вивчення даного феномену 

є не багато.  Одним із методів дослідження уяви використовують семантичне 



дослідження, однією з методик таких досліджень є «Асоціативний 

експеримент», який івикористовували дляповедення дослідження. 

3. Уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб мають 

гендерні відмінності. За увленнями жінок цивільний шлюб є негативним 

видом шлюбу, вони асоціюють його з такими поняттями як: легкість, егоїзм, 

закоханість та безвідповідальність. У чоловіків навпаки формуються 

протилежні уявлення про цивільний шлюб він є позитивним видом шлюбу, 

адже дає змогу отримати досвід, який є неменш важливим. Чоловіки 

асоціюють його з такими поняттями «тренування» та «секс». 

Асоціації  жінок щодо офіційного шлюбу є такими: кохання, майбутнє 

та затишок. Даний вид шлюбу для жінок є опорою. В їх уявленнях він є 

довготривалішим та безпечнішим. Для чоловіків, офіційний шлюб базується 

на поняттях:взаєморозуміння, обов’язок та захист. Що дає нам можливість 

припустити щодо свідомого розуміння  та освоєння основних функцій 

чоловіка  в даному виді шлюбу.  

Таким чином, висунута на початку дослідження гіпотеза про те, що 

уявлення чоловіків та жінок про офіційний та цивільний шлюб будуть 

відрізнятися, а саме: у жінок офіційний шлюб асоціюватиметься із поняттям  

«вічність» та «весілля»; а цивільний шлюб з поняттями «підготовка»; у 

чоловіків, офіційний шлюб асоціюватиметься із поняттям «обов`язок» а 

цивільний шлюб із «волею», частково підтвердилася. 

Проведене дослідження не вичерпує глибини поставленої проблеми, 

перспективу подальшої роботи ми вбачаємо в розробці просвітницької 

програми з формування цінності сім’ї у молоді. 
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