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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ 

МОЛОДІ ДО СТВОРЕННЯ СІМ'Ї 

Статья посвящена исследованию психологических особенностей 
становления семей будущих офицеров-пограничников. Проведен психо-
логический анализ готовности выпускников школ, курсантов высших 
военных учебных заведений к созданию и развитию семьи. Анализиру-
ются основные детерминанты и проблемы во взаимоотношениях мо-
лодых супругов. 

The deals with the research of psycholohical peculiarities of the formation 
of the future officers' families. Psycholohical analisis of the readiness of 
school-leavers cadets of higher militare educational institution to creation 
and development of a famili is carried out. Basic determinants and problems 
in mutual relations of young married couples are analised 

Складна демографічна ситуація, тенденція до зниження народ-
жуваності в Україні вимагають від держави більш уважного став-
лення до молодої сім'ї, ґрунтовного вивчення актуальних проблем 
її становлення на сучасному етапі. Підготовка молоді до вступу 
в шлюб, допомога молодій сім'ї в її становленні — найважливіші 
суспільно значущі завдання. Проте існуючі нині проблеми в між-
особистісних стосунках у шлюбі, фактори нестабільності сімей, 
конфлікти засвідчують про складність процесів становлення моло-
дої сім'ї, необхідність глибокого соціально-психологічного аналізу 
причин їх розпаду та нестабільного існування. Незважаючи на на-
явність численних наукових праць дослідників з проблем психо-
логії сім'ї, поза увагою науковців залишаються поки що проблеми 
становлення сімей майбутніх офіцерів. Курсантська сім'я, в якій 
закладаються основи майбутнього нашої держави, її економічної, 
військової потужності та інтелектуального потенціалу, є спе-
цифічною малою групою і становить у всьому загалі молодих сімей 
значний відсоток. Однак, як свідчить практика, саме ця категорія 
сімей є найбільш вразливою і схильною до внутрішньосімейних 
конфліктів і розпаду. Варто зазначити, що сім'ї курсантів вищих 
військових навчальних закладів (ВВНЗ), молодих офіцерів перебува-
ють у дещо складніших умовах життєдіяльності, ніж сім'ї студентів 
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вищих навчальних закладів (ВНЗ), молоді сім'ї інших соціальних 
груп їх віддаленість від постійного місця проживання, від рідних, 
почасту від населених пунктів, певне звуження міжособистісного 
спілкування з іншими членами сім'ї, великі фізичні та моральні 
навантаження по службі, вимоги навчальної діяльності, низка об-
межень (просторових, часових, соціально-побутових тощо) є сер-
йозним випробуванням для молодої сім'ї на міцність подружніх 
стосунків. 

Наразі значний науково-практичний інтерес становить вивчен-
ня поглядів учнів шкіл, курсантів ВВНЗ на створення сім'ї, їхніх 
очікувань щодо неї, процесу становлення молодих сімей під час 
навчання у ВВНЗ та служби на кордоні. 

Істотний внесок у вивчення сім'ї внесли Г. С Васильченко (психо-
логія сім'ї), Т. А. Гурко (стабільність в молодій сім'ї), Н. В. Малярова 
(типологія подружніх конфліктів), М. С Мацковський (теорія і мето-
дологія сім'ї), В. А. Сисенко (стійкість і сумісність у шлюбі) [1—3] та ід. 

Метою дослідження було вивчення психологічних особливостей 
створення сім'ї молоддю. Завданням дослідження було: 1) про-
аналізувати психологічну готовність молодих людей до створення 
сім'ї; 2) дослідити особливості становлення сімей курсантів і сту-
дентів; 3) визначити психологічні чинники дисфункціональності 
сімей майбутніх офіцерів. 

У дослідженні використано комплекс взаємодоповнюючих ме-
тодів дослідження: 

— теоретичних: аналіз наукової літератури з питань, пов'язаних 
із психологічними особливостями створення та становлення моло-
дої сім'ї, шляхами попередження конфліктів у шлюбно-сімейних 
взаєминах; 

— емпіричних: спостереження, усного та письмового опитуван-
ня (бесіда, інтерв'ю, анкетування), тестування (тести Г. М. Волко-
вої, Т. М. Трапезнікової на вивчення рольових очікувань і домагань 
в шлюбі, В. В. Століна, Т. Л. Романової — на дослідження ступеня 
задоволеності шлюбом, Т. Лірі — на міжособистісні відносини, 
тест-опитник на емоційну взаємодію подружжя тощо). 

У дослідженні взяло участь 122 старшокласники, 307 курсантів, 
41 сім'я курсантів, 100 сімей студентів і 105 молодих сімей офіцерів 
ДПСУ. 

Психологічний аналіз сучасної навчально-виховної діяльності 
курсантів ВВНЗ дав змогу представити її як життєдіяльність людини 
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в особливих, більш екстремальних умовах: строго регламентована, 
контрольована — як діяльність з певними моральними, соціальни-
ми, часовими, просторовими та іншими обмеженнями. У ній 
жорстко і нормативно регулюються формальні відносини. 

Психологічна готовність до вступу в шлюб, до створення сім'ї ви-
дається нам як єдність таких взаємопов'язаних компонентів, як мо-
тиваційної, емоційно-вольової готовності та підготовленості, яка 
описується на когнітивному й операційно-процесуальному рівнях. 

У результаті проведеного експерименту встановлено особливості 
психологічної готовності випускників шкіл, які у майбутньому пла-
нують стати офіцерами, до створення сім'ї. Чинниками, що вплива-
ють на неї, називаються завершення освіти, здобуття професії, по-
чаток самостійного життя, здатність матеріально забезпечити сім'ю. 
Проте орієнтації на шлюб у старшокласників різні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості орієнтацій майбутніх курсантів ВВНЗ на шлюб та сім'ю 

Позиції старшокласників щодо шлюбу та створення 
майбутньої офіцерської сім'ї 

і. Бажають вступити до шлюбу якнайшвидше після 
закінчення школи 

2. Загалом думають про шлюб і створення сім'ї, але 
не поспішатимуть з цим 

3. Не замислюються над цим або ж не воліють ство
рювати сім'ю, бо вважають що це стримуватиме 
їхній особистісний розвиток 

4. Інші відповіді 

Юнаки, 
% 

4,4 

74,3 

19,2 

2,1 

Дівчата, 
% 

8,3 

69,1 

14,3 

3,3 

Чітко орієнтованими на створення сім'ї виявилися лише 78,7% 
юнаків і 77,4% — дівчат. Однак 19,2% юнаків та 14,3% дівчат ще не 
замислюються над цим, або ж мотивами відмови від шлюбу є на-
вчання, вибір і отримання майбутньої професії, бажання «пожити 
для себе» тощо. 

Разом з тим поміж тих, хто зразу ж після закінчення школи ба-
жає створити сім'ю, вдвічі більше дівчат, ніж юнаків. Самооцінка 
готовності учнів до сімейного життя значно вища, ніж експертна 
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оцінка. Це, напевно, свідчить як про дещо завищену самооцінку го-
товності у старшокласників так і про певну недовіру, невпевненість 
у своїх вихованцях педагогів-експертів. 

У ході експериментальної роботи вивчалися ставлення май-
бутніх курсантів ВВНЗ до таких проблем сімейного життя, як пси-
хологічна сумісність, психологічний клімат в сім'ї, кохання, психо-
логічні особливості сімейного спілкування та конфлікту, їх мотивація 
щодо створення сім'ї. Дані щодо особливостей мотивів вступу учнів 
до шлюбу наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Мотиви вступу майбутніх курсантів ВВНЗ до шлюбу 

Мотив 

1. Спільність інтересів і поглядів 

2. Зовнішня привабливість 

3. Матеріальна забезпеченість майбутнього парт-
нера 

4. Почуття самотності 

5. Кохання 

6. Прагнення позбутись опіки батьків 

7. Інші мотиви 

Юнаки, % 

20,1 

7,1 

3,1 

9,2 

40,2 

8,3 

12 

Дівчата, % 

25,4 

23,0 

7,4 

5,1 

47,6 

10,2 

2 

Отримані результати свідчать, що найвагомішими мотивами 
вступу до шлюбу у старшокласників є кохання, спільність інтересів 
і поглядів з майбутнім партнером, зовнішня привабливість, яка 
є більш важливою для дівчат, ніж для юнаків. Майже кожен деся-
тий випускник школи через шлюб прагне позбутися залежності від 
батьків. 

Встановлено, що учнівська молодь неповністю усвідомлює, що 
психологічна сумісність в сім'ї досягається не відразу і що щасливі 
сім'ї характеризуються не відсутністю конфліктів, а вмінням їх 
розв'язувати. 

Виявлено підготовленість старшокласників до конструктив-
ної поведінки в проблемних ситуаціях. Близько половини з них 
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характеризуються односторонністю, категоричністю, непоступ-
ливістю, невмінням вислухати і погоджувати свої дії в конфліктних 
ситуаціях. Саме це, на нашу думку, стає серйозним конфліктоген-
ним фактором в майбутній молодій сім'ї курсантів. 

Переважна більшість юнаків (72,3%) і дівчат (62,7%) дають собі 
самооцінку як непоступливим у конфліктних ситуаціях, що пов'я-
зано як із сформованими в школі, сім'ї стереотипами поведінки 
щодо жінки (чоловіка), так із відсутністю навичок безконфліктно-
го міжособистісного спілкування. Низький рівень підготовленості 
до спілкування за іншою статтею переноситься на умови майбутньої 
життєдіяльності: навчання у ВНЗ і ВВНЗ, у військові колективи то-
що. Незначна частина юнаків (20%) орієнтована на самостійне 
вирішення конфліктних ситуацій. Серед юначок таких осіб значно 
менше. Лише кожен шостий-сьомий старшокласник у разі появи 
складних сімейних обставин у майбутньому планує звернутися до 
батьків. Це свідчить як про певну недовіру дітей батькам з таких пи-
тань, так і, певне, про переконання в тому, що батьки не можуть 
конструктивно розв'язати свої власні сімейні проблеми, учасником 
яких є син чи донька. З другого боку, у разі появи конфліктів і від-
сутності знань щодо їх розв'язання, старшокласники сподіваються 
покластись у цьому, найперше, на поради батьків, друзів. 

Частина майбутніх курсантів не мають чіткого уявлення про те, 
навіщо вступають у шлюб, чого чекають від сім'ї, які сімейні сто-
сунки хочуть побудувати, які обов'язки на них накладає шлюб, як 
оптимально поєднати сімейні і службові обов'язки офіцера на кор-
доні тощо. Для більшості з них проблеми створення сім'ї ще не 
є в цьому віці актуальними. 

У процесі констатуючого експерименту було вивчено умови, що 
потрібні, на думку старшокласників, для щасливого подружнього 
життя. Ранжування в порядку зниження їх цінності у юнаків дало 
такий розподіл: 1) матеріальне благополуччя; 2) квартира; 3) вза-
єморозуміння; 4) цікава робота; 5) діти; у дівчат: 1) взаєморо-
зуміння; 2) діти; 3) взаємне кохання; 4) почуття обов'язку; 5) ма-
теріальне благополуччя. З такого розподілу видно, що в юнаків 
перші місця посідають матеріальні цінності, а останні — такі цін-
ності, як діти, кохання, почуття обов'язку та інше. Це свідчить про 
усвідомлення юнаками соціальної ролі чоловіка як члена сім'ї, 
який має створити матеріальні основи для її успішного, стабільно-
го функціонування. 

285 



Розділ IV Психолого-педагогічні 
аспекти розвитку і формування 

У результаті дослідження виявилося, що у значної частини випу-
скників шкіл відсутні готовність брати на себе відповідальність за 
долю іншої .людини, зміцнювати подружній союз, брати на себе 
батьківські обов'язки, не сформована установка на створення май-
бутньої офіцерської сім'ї. Окремі з них воліли б отримати сімейне 
щастя без будь-яких турбот, без особистої праці. Споживацька пси-
хологія є першопричиною багатьох майбутніх сімейних конфліктів. 

Нами досліджено готовність курсантів Національної академії 
Державної прикордонної служби України до створення сім'ї 
(табл. 3). Виявлено відмінності у поглядах на сім'ю в майбутніх чо-
ловіків і дружин. До створення сім'ї повною мірою готові лише 15% 
курсантів, майже кожен четвертий юнак і кожна третя юначка з їх 
загального числа не готові до шлюбу. Основні причини цього вони 
вбачають у тому, що у них відсутній необхідний для цього життєвий 
досвід, ще незакінчений ВВНЗ, багато невідомого існує з призна-
ченням по службі тощо. Близько половини з опитаних курсантів 
заявили, що не в повній мірі готові до вступу в шлюб. 

Таблиця З 

Готовність курсантів НА ДПСУ до створення молодої сім'ї 

Показники готовності до шлюбу 

Рівні готов-
ності до шлю-
бу: 

Ставлення до 
шлюбу 

Готові повністю 

Не готові 

Не зовсім готові 

Вступати в шлюб треба 
один раз 

Розлучитися може кожна 
сім'я 

За наявності дітей розлу-
чатись, не можна 

Головне зробити правиль-
ний вибір 

Можна прожити й без сім'ї 

Курсанти-
юнаки, % 

14,89 

23,40 

48,94 

29,79 

14,89 

23,40 

40,42 

0 

Курсанти-
юначки, % 

15,87 

34,92 

46,03 

41,27 

26,98 

4,76 

39,68 

1,59 

Більше 65% курсантів і курсанток вважають, що в сім'ї має пану-
вати біархат; 3,2% дівчат висловилось за те, що главою сімейства 
має бути чоловік, такої самої думки дотримується кожен третій 
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юнак. На старшинство в сім'ї, на думку всіх курсантів, не впливає 
рівень освіти, життєвий досвід партнера (про це заявило 2,13% кур-
сантів-юнаків та 7,44% курсантів-юначок). 

Встановлено, що лише 41,27% хлопців і 29,79% дівчат вважають, 
що шлюб має братися один раз у житті і майже всі вони погоджу-
ються з тим, що без міцної сім'ї не може бути власного повноцінно-
го життя та успішної служби офіцера на кордоні. Водночас пере-
важна більшість курсантів-прикордонників неповною мірою 
усвідомлює чинники реальної військової служби, що можуть приз-
вести до труднощів у подружніх взаєминах, навіть до розпаду сім'ї. 

У курсантів-юнаків виявлено дещо вищий рівень самоусвідом-
лення того, що чоловіки повинні займатися вихованням дітей. 
Майбутні дружини мають перевагу над юнаками-курсантами в то-
му, що бачать гарну жінку у таких її якостях, як акуратність, гарна 
зовнішність, урівноваженість та ін. Для них такі ознаки є важливи-
ми та особистісно значущими. Чоловіки ж віддають більшу перева-
гу таким особистісним рисам майбутньої дружини, як вмінню вес-
ти господарство, виховувати дітей. 

Суттєвих відмінностей у цінностях, що мають об'єднувати мо-
лоду сім'ю, не виявлено. Разом з тим юнаки проявляють у 1,5 раза 
більшу, ніж дівчата, відповідальність за інших членів родини. Про-
те майбутні дружини мають у 1,5 раза більшу, ніж юнаки, потребу 
в опорі на шлюбного партнера. 

Як виявлено нами, курсантські стосунки, а значить, і майбутні 
взаємини в офіцерській сім'ї, ускладнює відсутність у більшості мо-
лодих людей знань і навичок з оптимальної організації взаємин, 
особливо у складних ситуаціях спілкування. Недооцінка налагод-
ження взаємин у сім'ї призводить до постійних конфліктів і усклад-
нень в ній або ж навіть до її розпаду. Значна частина курсантів, що 
вступають у шлюб, навіть не здогадуються, що створення сприят-
ливого психологічного клімату в новій родині вимагатиме значних 
зусиль, витримки та розуміння подружжя. Протиріччя, антагонізми 
порушують нормальну життєдіяльність молодої курсантської сім'ї. 
Саме в них джерело великої кількості неврозів, порушень нормаль-
ного розвитку особистості, і закладаються вони переважно у період 
навчання курсантів у ВВНЗ. 

Вивчення особливостей становлення курсантських сімей прово-
дилось у порівняльному аналізі з розвитком молодих сімей студен-
тів. Виявлено, що більшість студентських та курсантських подружніх 
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пар оцінюють свої молоді сім'ї загалом як благополучні. Проте се-
ред студентів 10% чоловіків вважають свою сім'ю скоріше неблаго-
получною, 10% чоловіків і 10% жінок вважають її перехідною. 
Абсолютно неблагополучні оцінки сім'ї у студентських подружніх 
пар не зустрічаються. Інша картина спостерігається в курсантських 
сім'ях: у них майже кожна п'ята (за оцінкою чоловіків) та кожна де-
сята (за оцінкою дружин) сім'я є неблагополучною або ж, скоріше, 
неблагополучною. Причому значно нижчу оцінку взаєминам дають 
чоловіки-курсанти. Виявлено, що бшьш благополучними є молоді 
сім'ї, в яких обидва члени подружжя навчаються у одному і тому ж 
ВНЗ чи ВВНЗ. 

За результатами проведеного емпіричного дослідження була 
встановлена ієрархія сімейних цінностей окремо у чоловіків і жі-
нок. У студентів-чоловіків та жінок — існує майже однакова ієрархія 
сімейних цінностей. Найбільш важливими вони вважають реаліза-
цію себе поза межами сім'ї через соціальну активність, при цьому 
шлюб уявляється ними як середовище, що сприяє психологічному 
розвантаженню й стабілізації, а також реалізації себе в аспекті ви-
ховання дітей. Якості, що стосуються членів подружжя як сексуаль-
них партнерів, займають останнє місце. 

Загалом можна виокремити такі тенденції ціннісно-рольових 
орієнтацій в сучасних молодих сім'ях, подружжя яких навчаються: 

— як чоловіки, так і жінки намагаються отримувати психологіч-
ну підтримку від партнера, при цьому вимоги до себе у виконанні 
цієї функції у чоловіків значно занижені; 

— обидва члени подружжя прагнуть максимальної соціальної 
активності для себе, при цьому жінки вимагають її і від чоловіків, 
а чоловіки значно обмежують у своїх очікуваннях соціальну актив-
ність дружин; 

— ведення господарства для сучасних подружніх пар не актуаль-
не, особливо для жінок — вони розраховують на активну допомогу 
чоловіків, які відзначаються відносно високим рівнем домагань 
щодо виконання дружиною господарчо-побутових обов'язків. 

За підсумками дослідження зроблені такі загальні висновки: 
1. Психологічна готовність до створення та розвитку сім'ї є склад-

ним утворенням особистості, єдністю мотиваційного, когнітив-
ного, операційного і емоційно-вольового її компонентів та зазнає 
в системі «абітурієнт ВВНЗ — курсант — офіцер» суттєвих змін 
і трансформацій:. У молодих людей, які планують навчатись у ВВНЗ, 
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вищезазначена готовність сформована недостатньо, оскільки зу-
мовлена неадекватним вихованням в батьківській сім'ї, впливом 
поглядів ровесників на шлюб, низьким рівнем підготовки до ство-
рення сім'ї в школі, неповними уявленнями старшокласників про 
вимоги, що їх пред'являє військова служба до сім'ї офіцера тощо. 

2. Чинниками, що призводять до дисфункціональності сімей 
майбутніх офіцерів є: 1) об'єктивні умови (матеріальні негаразди, 
проблеми навчання та служби шлюбних партнерів, втручання у їх 
взаємини батьків тощо); 2) суб'єктивні умови (психологічна не-
сумісність темпераментів, характерів, поглядів, інтересів, захоплень 
тощо; низькі комунікативна компетентність, здатність до конструк-
тивного вирішення внутрішньосімейних проблем; неадекватність 
установок, очікувань щодо шлюбного партнера тощо). 

Виокремлені найбільш важливі показники стабільності функ-
ціонування сім'ї; усвідомленість важливості стабільних взаємин, 
почуття любові, поваги, взаєморозуміння, комунікативна компе-
тентність, здатність до погодження позицій, дій, до саморегуляції 
поведінки та психічних станів тощо. 
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