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АННОТАЦІЯ

      В магістерській роботі проаналізовано наукові джерела з проблеми 

дослідження подружніх взаємовідносин в молодих сім’ях, що представлено

у вітчизняній та зарубіжній психолгії.Надано характеристику молодої сім’ї;

розглянуто подружню сумісність та психологічний клімат як фактори 

стабільності шлюбу.

      Представлено опис психодіагностичних методів та методик,спрямованих на 

виявлення психологічних проблем на перших етапах становлення молодої сім’ї.

Проведено експериментальне дослідження, що дало можливість з’ясувати 

рівень задоволеності шлюбом, рольові очікування і домагання молодого 

подружжя, виявити ставлення кожного з членів сім’ї до майбутньої батьківської 

ролі. На основі результатів констатувального експерименту розроблено й 

апробовано програму соціально-психологічного тренінгу, метою якого є 

психологічна корекція сімейних взаємовідносин на початку сімейного життя та 

формування сприятливого батьківського відношення до майбутньої дитини.

Ефективність впровадженої програми психокорекційних заходів перевірено за 

допомогою методів математичної статистики.

    Ключові слова: СІМ’Я,МОЛОДА СІМ’Я,РОЛЬОВА АДЕКВАТНІСТЬ, 

СІМЕЙНО-ПОБУТОВА СУМІСНІСТЬ, ЕМПАТІЯ,ПСИХОЛОГІЧНА 

СУМІСНІТЬ,ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ,ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

КЛІМАТ,СЕКСУАЛЬНА СУМІСНІСТЬ,СОЦІАЛЬНА 

СУМІСНІСТЬ,СПІВПЕРЕЖИВАННЯ,ШЛЮБ,БАТЬКІВСТВО.

ANNOTATION

The master's thesis analyzes the scientific sources on the problem of the

study of marital relationships in young families, which is presented in domestic

and foreign psychology. The characteristic of a young family are provided;

Marital compatibility and psychological climate are considered as factors of



marriage stability. A description of psycho diagnostic methods and techniques

aimed at identifying psychological problems in the first stages of becoming a

young family is presented. An experimental study was conducted to find out

about the level of satisfaction with marriage, the role expectations and

aspirations of the young couple, to identify the attitude of each family member

to the future parental role. Based on the results of the ascertainment experiment,

a program of socio-psychological training was developed and tested, the purpose

of which is psychological correction of family relationships at the beginning of

family life and formation of a favorable parental attitude to the future child. The

effectiveness of the implemented program of psycho-corrective measures was tested 

using methods of mathematical statistics.

Keywords: FAMILY, YOUNG FAMILY, ROLE ADEQUACY, AMILY-

HOUSEHOLD COMPATIBILITY,EMPATHY,PSYCHOLOGICAL 

COMPATIBILITY, PSYCHOLOGICAL INFLUENCE, PSYCHOLOGICAL 

CLIMATE,SEXUAL COMPATIBILITY, SOCIAL COMPATIBILITY,MARRIAGE, 

PATERNITY.


