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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  та  експериментальне  дослідження впливу

батьківської  сім’ї  на  вибір  шлюбного  партнера; розробити  та  апробувати

програму психокорекційних заходів  щодо підготовки  молоді  до  подружнього

життя.

Важливим аспектом, що веде до створення сім’ї і значною мірою визначає

характер її  існування є вибір шлюбного партнера.  На цей процес,  за даними

досліджень,  впливають  багато  чинників,  серед  яких:  просторова  близькість;

уявлення про ідеального партнера; приклад власних батьків і намагання знайти

партнера,  який був би схожий на батька чи матір;  прагнення особистості  до

самоствердження й уявлення про партнера, який дав би змогу його реалізувати

(адекватна  оцінка  життєвих  можливостей  партнера);  намагання  пошуку

партнера,  подібного за психічними чи соціальними рисами, або навпаки – із

цілком відмінними.

Процес  вибору  шлюбного  партнера  –  психологічно  значимий  акт

соціальної  ситуації  розвитку  особистості,  оскільки  являє  собою  послідовну

серію дій  на  основі  шлюбних установок  по  відбору  відповідного  супутника

життя.  Даний  вибір  базується  на  сукупності  біологічних  та  соціально

обумовлених  особистісних  характеристик,  котрі  формуються  в  процесі

гендерної соціалізації і статевої ідентифікації особистості.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  сім'я,  шлюбний  партнер,  батьківська  сім'я,

психологічний  вплив,  соціально-психологічний  тренінг,  підготовка  молоді,

подружнє життя.


