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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 109 страниц и включает 6 

рисунков, 6 приложений, 16 таблиц и 111 использованных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БРАК; СЕМЬЯ; МОТИВЫ; БРАЧНО-

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; РАННЯЯ ВЗРОСЛОСТЬ; ПОЛОВЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ. 

Объект исследования дипломной работы – мотивы вступления в брачно-

семейные отношения.  

Предмет исследования дипломной работы – мотивы вступления в 

брачно-семейные отношения мужчин и женщин в период ранней взрослости 

Цель дипломной работы – выявить особенности мотивов вступления в 

брачно-семейные отношения мужчин и женщин в период ранней взрослости. 

Метод исследования: опрос. 

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 

выявить содержательные характеристики мотивов вступления в брачно-

семейные отношения индивидов в период ранней взрослости, а также 

провести сравнение данных характеристик в зависимости от пола. Кроме того, 

нами были определены различия в мотивах вступления в брачно-семейные 

отношения в зависимости от таких дополнительных факторов, как текущий 

семейный статус, первый/повторный брак, характеристика полноты 

родительской семьи. Наконец, были установлены различия в исследуемых 

характеристиках отдельно для мужчин и женщин. 

Полученные эмпирические результаты могут быть применены при 

составлении отдельных рекомендаций по разработке программ диагностики, 

терапии и коррекции деструктивных мотивов вступления в брачно-семейные 

отношения, а также тренинговых программ, направленных на работу с 

мужчинами и женщинами, испытывающими проблемы с созданием или 

сохранением брачно-семейного союза.  

Материалы и результаты дипломной работы были получены на 

основании достоверных источников и самостоятельно проведенных 

теоретических и практических исследований. 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб’ем дыпломнай работы складае 109 старонак i ўключае 6 малюнкаў, 6 

прыкладанняў, 16 таблiц i 111 выкарыстаных крынiц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: БРАК; СЯМ'Я; МАТЫВЫ; ШЛЮБНА-

СЯМЕЙНЫЯ АДНОСІНЫ; РАННЯЯ ДАРОСЛАСЦЬ; ПАЛАВЫЯ 

АДРОЗНЕННІ. 

Аб’ект даследавання дыпломнай работы – матывы ўступлення ў 

шлюбна-сямейныя адносіны. 

Прадмет даследавання дыпломнай работы – матывы ўступлення ў 

шлюбна-сямейныя адносіны мужчын і жанчын у перыяд ранняй даросласці. 

Мэта дыпломнай работы – выявіць асаблівасці матываў ўступлення ў 

шлюбна-сямейныя адносіны мужчын і жанчын у перыяд ранняй даросласці. 

Метад даследавання: апытанне. 

Даследаванне, якое было праведзена ў межах дыпломнай працы, 

дазволіла выявіць змястоўныя характарыстыкі матываў уступлення ў шлюбна-

сямейныя адносіны індывідаў у перыяд ранняй даросласці, а таксама правесці 

параўнанне дадзеных характарыстык у залежнасці ад полу. Акрамя таго, намі 

былі вызначаны адрозненні ў матывах уступлення ў шлюбна-сямейныя 

адносіны ў залежнасці ад такіх дадатковых фактараў, як актуальны сямейны 

статус, першы / паўторны шлюб, характарыстыка паўнаты бацькоўскай сям'і. 

Нарэшце, былі ўсталяваны адрозненні ў даследаваных характарыстыках 

асобна для мужчын і жанчын. 

Атрыманыя эмпірычныя вынікі могуць быць выкарыстаны пры 

складанні асобных рэкамендацый па распрацоўцы праграм дыягностыкі, 

тэрапіі і карэкцыі дэструктыўных матываў уступлення ў шлюбна-сямейныя 

адносіны, а таксама трэнінгавых праграм, накіраваных на працу з мужчынамі 

і жанчынамі, якія маюць цяжкасці са стварэннем і захаваннем шлюбна-

сямейнага саюзу. 

Матэрыялы і вынікі дыпломнай працы былі атрыманыя на падставе 

дакладных крыніц і самастойна праведзеных тэарэтычных і практычных 

даследаванняў. 

Аўтар даследавання пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан аб'екта даследавання, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.   
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GRADUATE THESIS SUMMARY  

This thesis consists of 109 pages and includes 6 figure, 6 appendixes, 16 tables 

and 111 sources. 

KEYWORDS: MARRIAGE; FAMILY; MOTIVES; MARRIAGE-FAMILY 

RELATIONS; EARLY ADULT; SEX DIFFERENCES. 

The object of research are motives for entering into marriage and family 

relations. 

The subject of research are motives for entering into marriage and family 

relations of men and women in the period of early adulthood. 

The aim of the thesis is to reveal the features of motives for entering into 

marriage and family relations of men and women in the period of early adulthood. 

Method of the research: polling method. 

A study conducted in the framework of the thesis, showed meaningful motives 

for entering into marriage and family relations of men and women in the period of 

early adulthood, as well as a comparison of the characteristics of the data depending 

on sex. In addition, we have identified differences in motives for entering into 

marriage and family relations depending on such additional factors as the current 

family status, first / second marriage, characteristics of the completeness of the 

parental family. Finally, the differences in the study characteristics were found 

separately for men and women. 

These empirical results can be applied in the preparation of specific 

recommendations for the development of diagnostic programs, therapy and 

correction of destructive motives for entering into marriage and family relations, as 

well as training programs aimed at working with men and women experiencing 

problems with the creation or preservation of marriage and family union. 

The materials and results of the thesis were obtained on the basis of reliable 

sources and independently carried out theoretical and practical research. 

Author confirms that submitted material correctly and objectively reflects the 

state of the object. All adopted from the literature and other sources theoretical, 

methodological and methodical aspects and concepts are accompanied by references 

to their authors. 


