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подготовлены к школе, нежели их сверстники из неблагополучных семей, так как 
при комплектации классов учитывались только показатели готовности ребенка к 
школе. 

По данным исследования «Кинетический рисунок семьи» можно сделать 
вывод о том, что в классе традиционного обучения (2-Б) большее число детей 
показали средний и выше среднего уровень конфликтности (42%). Это 
свидетельствует о том, что с некоторыми членами семьи дети находятся в 
конфликтных отношениях. Большинство же детей из класса развивающего обучения 
(2-А) – 90% имеют низкий и ниже среднего уровень конфликтности. 

Выводы. Изучение социально-психологического паспорта каждого ребенка 
позволило выделить на основе объективных показателей детей из благополучных и 
неблагополучных семей. Выяснилось, что в классе развивающего обучения 
большинство детей из благополучных семей, в то время как в классе традиционного 
обучения более половины обучающихся из неблагополучных семей. Основные 
признаки неблагополучия в порядке представленности (от наиболее 
распространенных до единичных): малообеспеченные семьи, низкий уровень 
участия родителей в воспитании детей, неполные семьи, родители с аддиктивным 
поведением. 

На основе изучения субъективного образа семьи («Кинетический рисунок 
семьи») выявили детей, которые показали низкие уровни благополучия в целом и 
высокие показатели по конфликтности, тревожности, неполноценности и 
враждебности. Количественный и качественный анализ позволил выделить детей с 
различными образами семьи: «благополучная семья», «относительно 
благополучная», «неблагополучная». 
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СУЧАСНІ СТУДЕНТИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ  

 
 Згідно окресленої теми, ми повернемося на декілька десятиліть назад, 
наприклад у 1970-80-і роки минулого століття, коли більшість випускників вишів, 
навчаючись на останніх курсах намагалися створити сім‘ю (66%, а випускники 
військових навчальних закладів – 81%), отримуючи диплом і призначення на роботу 
дипломовані спеціалісти прибували на місце як подружжя, що позитивно впливало 
на становлення молодих спеціалістів.  
 Але, за останні роки серед молоді (і не тільки). модними стали «громадянські 
шлюби». Віковий ценз студентської молоді належить до категорії, коли відбувається 
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перший сексуальний досвід і пік сексуальної активності. Такий «громадянський» 
шлюб (хоча законодавчо він ніде не визначений) нікого і ніяким чином ні до яких 
обов‘язків не спонукає, а також і неможливо вести статистику «розлучень» у 
громадянських шлюбах. Навіть і сказати, що деякі студенти перебувають у 
«громадянському шлюбі», то так і не можна говорити, тому що, у першу чергу, 
дівчина і хлопець повинні разом мешкати, а життя в переповненій кімнаті 
гуртожитку таке не дозволяє. Знімати квартиру – це також доступно не для кожного 
студента. Але не для кого не тайна, що приїхавши до іншого міста на навчання, 
дівчата починають шукати потенційного кандидата у чоловіки. Останнє, зрозуміло, 
призводить до частих змін партнерів. Відтак, нашу увагу привернули показники 2013 
р., де «питома вага парентерального шляху передачі ВІЛ серед нових випадків ВІЛ-
інфекції в Україні становила 32,7%, тоді як статевого – 65,7%. При цьому у чоловіків 
основним шляхом інфікування є ін‘єкційний, тоді як у жінок – статевий, зокрема 
статеві контакти з ВІЛ-позиктивними партнерами [1, с.15]».  

Отже, як стверджують соціологи, протягом першого року життя 
громадянським шлюбом на офіційний шлюб вирішується 18% пар; у період другого 
року − 20%; в період третього − 17%. Причому однією з головних причин для 
узаконення своїх стосунків у РАГСі визначається планування народження дитини. 
Водночас, за даними статистики, в Україні 30% розлучень відбуваються з причини 
сексуальних дисгармоній, з соціальних причин (брак грошей, житла і т.д.). З різних 
причин пари, що живуть громадянським шлюбом, розходяться найчастіше на 
першому році спільного життя (20%), на другому – до 5% [4]. 
 Зрозуміло, що будучи студентом, чоловік не має наміру обтяжувати себе 
дитиною і дружиною («спочатку кар‘єра, а потім сім‘я»). Також візьмемо до уваги і 
те, що бюджетні місця скорочуються кожного року, тобто розраховувати на 
стипендію не треба, а, навпаки, − орієнтуватися на навчання за контрактом, що 
вимагає заробляти на оплату навчання не тільки батькам студентів, а й їм самим 
долучатися у пошуку заробітків з-за фінансових труднощів. 

Дані Інституту демографії та соціальних досліджень свідчать, що серед 
українців віком 50−54 років в офіційному шлюбі знаходяться понад 80% людей, 
серед молоді до 30 років − 44% [4], тобто такий низький показник серед молоді, саме 
дітородного віку, «ховається» під таким відомим сленгом «перевіряємо почуття». 

Також нашу увагу привернуло соціальне дослідження, проведене сумськими 
науковцями «Студентський лелека. Соціальний портрет студентської сім‘ї». 
Аналітичне  дослідження». Відповідаючи на питання  стосовно фіксації шлюбу 
«Якби у вас була можливість жити разом, то який варіант ви б обрали?», студенти 
(38%) обирають спочатку перебування в громадянському шлюбі, з метою 
випробування стосовно надійності партнера – 25%.  Лише 26,21% опитаних чітко 
зазначили, що надають перевагу офіційному шлюбу; 14% −  не стали б жити разом до 
закінчення навчання. Аналіз за гендерною ознакою засвідчив розбіжності: жінки 
частіше надають перевагу офіційному шлюбу та необхідності випробувати свої 
почуття, тоді як чоловіки вдвічі частіше висловлюються за необхідність вступати у 
шлюб лише з надійним, перевіреним часом партнером, а також серед хлопців більше 
показників стосовно  «не мають бажання жити разом, доки навчаються».  

Вченими було з‘ясовано, що чим старший студент, тим міцніше його 
прагнення оформити стосунки офіційно. Тих, хто не став би створювати сім‘ю під час 
навчання, значно меншає, чим вищий курс, на якому навчаються опитані студенти. 
На питання стосовно можливості жити разом із коханою людиною великий відсоток 
(64%) надають перевагу громадянському шлюбу, щоб випробувати свої почуття. Але 
у вишах, де традиційно навчається більше сільських студентів, виявлено більше (хоч 
і не суттєво) − тих, хто надає перевагу традиційному шлюбу (31,25%) [7, с. 31−34]. 
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До того ж, науковці, підсумовуючи, зазначили, що при позитивному в цілому 
відношенню студентства до створення сім‘ї, більшість з них перебуває у полоні 
стереотипів стосовно розподілу ролей та відповідальності.  

З огляду на сказане, ми пропонуємо за допомоги навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» за професійним спрямуванням, формуючи професійно орієнтоване 
іншомовне навчальне середовище в умовах університету, формувати у студентів 
вміння та навички для виконання ролей чоловіка і дружини, до їхнього розгляду зі 
сторони, досліджувати такі концепти як «любов», «кохання», «зрада», «брехня», 
«честь» з метою отримання студентами необхідних педагогічних знань, виховання 
загальнолюдських цінностей, розв‘язання психологічних проблем, що було 
викладено нами та колегами у низці публікацій [2; 3; 5; 7; 8]. 
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