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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Суспільні, економічні, політичні 

зміни, що відбуваються в Україні, здійснюють вагомий вплив на інститут сім’ї, 

на взаємини батьків, які позначаються на особливостях взаємодії у системі 

«батько-дитина», на особистості дитини-підлітка. Це може бути причиною 

прояву конфліктних форм поведінки, зокрема у дівчат підліткового віку. 

Служби у справах дітей та неповнолітніх констатують наявність значної 

кількості дівчат, які схильні або ж хоча б раз вчиняли неправомірні дії, що 

виходять за межі чинного законодавства. Саме тому дослідження чинників 

конфліктної поведінки дівчат-підлітків є актуальною та теоретично і практично 

значущою проблемою.  

Дослідження конфлікту та конфліктної поведінки представлено у працях 

багатьох зарубіжних та українських вчених, в яких висвітлено основні 

особливості конфлікту як соціально-психологічного явища (А. Я. Анцупов, 

Є. М. Бабосов, С. В. Баклановський, І. В. Ващенко, А. М. Гірник, 

Н. В. Гришина, К. З. Лоренц, С. Д. Максименко та ін.). Зокрема, йдеться про 

його структурні та динамічні характеристики (А. Я. Анцупов, Н. В. Гришина, 

В. М. Дружинін, С. М. Ємельянов, А. Г. Здравомислов, А. Т. Ішмуратов, 

Г. А. Навайтіс, Л. А. Петровська, М. І. Пірен, Н. І. Пов’якель та ін.), стратегії 

(М. Дойч, Р. Х. Кілмен, М. І. Леонов, Г. В. Ложкін, Дж. Г. Скотт, К. Томас та 

ін.) чинники (І. В. Ващенко, Є. В. Єгоров, В. І. Ілійчук, Л. О. Коберник, 

О. М. Лисенко, В. М. Радчук, М. Т. Рожков, Є. І. Степанов, Т. М. Титаренко та 

ін.), ознаки (А. Я. Анцупов, Б. Ліхт, М. С. Міріманова, В. І. Санташов, 

Р. Р. Сірс, В. П. Шейнов, А. І. Шипілов та ін.), типи конфліктної поведінки 

(О. М. Громова, В. І. Ілійчук, Дж. Г. Скотт та ін.) тощо.  

Проблема конфліктів у дитячо-батьківських стосунках представлена 

дослідженями типів батьківського ставлення (М. І. Буянов, А. Я. Варга, 

В. І. Гарбузов, Е. Г. Ейдеміллер, О. О. Карабанова, А. Є. Лічко, В. В. Столін та 

ін.), батьківських позицій (Т. В. Архіреєва, Т. В. Брагіна, І. А. Сальнікова, 
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А. С. Співаковська та ін.) та їх впливу на особистість і розвиток дитини 

(Г. М. Бевз, Д. Х. Демо, Л. Е. Берк, І. В. Дубровіна, А. М. Єлізаров, 

І. М. Леонова, В. Сатір, З. Фрейд, В. М. Целуйко, О. А. Чепракова та ін.). 

Незважаючи на істотний доробок, залишаються нез’ясованими 

особливості впливу батьківського ставлення на становлення конфліктної 

поведінки сучасних дівчат-підлітків. Соціальна значущість зазначеної 

проблеми зумовила вибір теми нашого дослідження: «Батьківське ставлення як 

чинник конфліктної поведінки дівчат-підлітків». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науковими розробками, що проводяться 

на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за темою: «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних 

змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної 

реєстрації 0114U003481).  

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 6 від 16 січня 2013 року). 

Мета роботи полягає у розкритті психологічних особливостей 

батьківського ставлення як чинника конфліктної поведінки дівчат-підлітків та 

розробці і апробації програми корегування конфліктної поведінки підлітків. 

Відповідно до мети було сформовано наступні завдання:  

1. Здійснити теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури з проблематики дослідження. 

2. Встановити типи батьківського ставлення, що впливають на 

конфліктну поведінку дівчат-підлітків. 

3. Дослідити та порівняти особливості конфліктної поведінки та дитячо-

батьківських стосунків дівчат та хлопців підліткового віку. 

4. Розробити та апробувати програму психологічного корегування 

конфліктної поведінки підлітків, шляхом групової роботи окремо з батьками та 
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дітьми з метою покращення взаємин у сім’ї та зниження рівня конфліктних 

форм поведінки.  

Об’єкт дослідження: конфліктна поведінка дівчат-підлітків.   

Предмет дослідження: вплив батьківського ставлення на виникнення 

конфліктної поведінки дівчат-підлітків. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: положення 

щодо розуміння конфлікту як цілісного явища (А. Я. Анцупов, 

С. В. Баклановський, О. О. Бодальов, А. М. Гірник, Н. В. Гришина, 

А. Г. Здравомислов, Г. А. Навайтіс, Б. Д. Паригін та ін.); конфліктної поведінки 

– її сутності та чинників виникнення (Ю. О. Бистрова, І. В. Ващенко, 

Н. В. Гришина, Є. В. Єгоров, В. І. Ілійчук, М. І. Леонов, О. М. Лисенко, 

Г. В. Ложкін, Н. Ю. Максимова, Л. А. Петровська, Н. І. Пов’якель, 

В. М. Радчук, В. І. Санташов та ін.); закономірностей розвитку особистості у 

підлітковому віці (І. В. Дубровіна, Л. Ц. Кагермазова, О. О. Карабанова, 

А. Є. Лічко, С. Д. Максименко,  Д. І. Фельдштейн та ін.); дитячо-батьківських 

стосунків (А. Я. Варга, Е. Г. Ейдеміллер, О. І. Захаров, О. О. Карабанова, 

А. С. Макаренко, А. С. Співаковська, В. В. Столін, А. Б. Холмогорова та ін.); 

використання системи санкцій в них (заохочення та покарання) по відношенню 

до дитини (А. С. Єлісеєва, Л. М. Митина, А. С. Співаковська, К. Л. Тихомирова 

та ін.). 

Методи дослідження. У дослідженні було використано систему 

загальнонаукових методів дослідження:  

 теоретичні: аналіз, узагальнення, систематизація та інтерпретація 

наукових джерел стосовно явища конфлікту, конфліктної поведінки, дитячо-

батьківських стосунків та батьківського впливу на особистість дитини; 

 емпіричні, зокрема методики діагностики: стратегій поведінки у 

конфліктній ситуації К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної); особистісної 

агресивності та конфліктності (Є. П. Ільїн, П. О. Ковальов); показників і форм 

агресії А. Басса і А. Дарки; стійкості до конфліктів; статево-рольовий 

опитувальник (С. С. Бем); метод інтерв’ю М. В. Кішко; опитувальник 
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«Конфліктні ситуації в підлітковому віці» (О. О. Царьова) (для вивчення 

конфліктної поведінки); опитувальники: «Взаємодія батько-дитина» 

І. М. Марковської (варіанти для підлітків і батьків); «Стратегії сімейного 

виховання» С. Степанова; авторська анкета ставлення батьків до різних видів 

покарання та заохочення (для з’ясування особливостей батьківського 

ставлення); 

 математично-статистичні: знаходження середніх величин, 

кореляційний, дисперсійний, множинний регресійний, факторний, кластерний 

аналізи, U-критерій Манна-Уїтні тощо. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 511 осіб. З них 

92 хлопці та 100 дівчат-підлітків, віком від 12 до 15 років, які є учнями 6–

9 класів, та 319 осіб – їхні батьки (186 матерів та 133 батька). Дослідження 

проводилося на базі навчально-виховних комплексів та загальноосвітніх шкіл 

м. Ромни та Роменського району Сумської області.  

Наукова новизна та теоретична значущість дисертаційної роботи 

полягає в тому, що вперше:  

 виокремлено чотири типи конфліктної поведінки дівчат-підлітків 

(суперечливий, ситуативний, деструктивний, нестабільно-конструктивний), які 

відображають особливості поведінки у конфліктній ситуації та типи 

батьківського ставлення, що їх зумовлюють; 

 виявлено наявність зв’язку між використанням фізичних покарань 

та гендерною ідентичністю підлітків;  

 з’ясовано сім типів сімей із дітьми підліткового віку за критерієм 

особливостей дитячо-батьківських стосунків і конфліктної поведінки підлітків 

– гармонійні, деструктивні, суперечливі, невимогливо-гармонійні, 

індиферентні, вимогливо-жорстокі, дружні;   

 визначено можливі шляхи зниження конфліктної поведінки 

підлітків залежно від модифікації виховних впливів у кожному із зазначених 

типів; 



7 
 

 

розширено та доповнено наукове уявлення щодо особливостей 

сприйняття материнського та батьківського ставлення підлітками та їхніми 

батьками; конфліктної поведінки та її корегування через гармонізацію дитячо-

батьківських стосунків; 

розроблено та апробовано програму психологічного корегування 

конфліктної поведінки підлітків, що передбачає роботу із дітьми та з їхніми 

батьками. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 

використання у подальшій розробці психопрофілактичних програм з метою 

оптимізації дитячо-батьківських стосунків, гармонійного розвитку підлітків у 

сім’ї, профілактики конфліктної поведінки підлітків. Отримані результати 

можуть використовуватися у загальноосвітніх навчальних закладах; у ВНЗ при 

викладанні дисциплін: «Соціальна психологія», «Психологія конфлікту», 

«Психологія сім’ї та сімейного консультування»; у відділах соціальної роботи 

(при роботі з батьками та дітьми із девіантною поведінкою, підлітками, що 

перебувають у складних життєвих ситуаціях); при розробці рекомендацій та 

програм з психологічної роботи з дітьми, які знаходяться на обліку у 

кримінально-виконавчій інспекції та міського відділу міліції у справах 

неповнолітніх. 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечується 

репрезентативною вибіркою, що збалансована за основними соціально-

демографічними характеристиками і є достатньою для статистичного аналізу; 

сполученням кількісного і якісного аналізів отриманих результатів; 

використанням коректно дібраного блоку методик емпіричного дослідження та 

подальшої математичної обробки даних; відповідністю методології та 

інструментарію дослідження завданням та меті роботи. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження були представлені на VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (м. Київ, 2012), 

XVI Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в 
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сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (м. Київ, 2014), 

Міжнародному науково-практичному конгресі педагогів та психологів «The 

generation of scientific ideas» (Geneva, Switzerland, 27.11.2014), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Роль і місце психології та педагогіки у 

формуванні сучасної особистості» (м. Харків, 2015), Міжнародній науково-

практичній конференції «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки 

на розвиток практики в Україні» (м. Львів, 2015), XVII Міжнародній 

конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: 

результати та перспективи дослідження» (м. Київ, 2015). 

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 1 від 28.08.2015 р.), соціально-профілактичну роботу Печерського 

районного у м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(довідка № 646 від 17.09.2015 р.), підрозділу кримінальної міліції у справах 

дітей відділу профілактики правопорушень серед дітей Печерського 

РУ ГУ МВС України у м. Києві (довідка № 87 від 16.09.2015 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено в 

13 публікаціях, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях, включених 

до переліку, затвердженого МОН України, 1 стаття в іноземному виданні, 1 

стаття в інших виданнях та 6 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу; трьох 

розділів із висновками до кожного із них; загальних висновків; списку 

використаних джерел, що налічує 229 найменувань (із них 20 іноземною 

мовою). Основний обсяг дисертації викладено на 191 сторінці. Робота містить 

36 таблиць (на 15 сторінках), 14 рисунків (на 4 сторінках) та 17 додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ 

СТОСУНКАХ 

 

1.1. Теоретичні засади вивчення конфлікту і конфліктної поведінки у 

вітчизняній та зарубіжній психології 

 

З термінами «конфлікт» та «конфліктна поведінка» ми зустрічаємося як у 

науковій літературі, так й у повсякденному житті. До конфлікту традиційно 

відносять широкий спектр соціальних та психологічних феноменів: воєнні дії та 

збройні сутички, міжособистісні протиріччя, сімейні сварки, зіткнення 

внутрішніх мотивів тощо [51, с. 15].  

Незважаючи на поширеність конфліктів у повсякденному житті та часте 

використання термінів «конфлікт» та «конфліктна поведінка», дати їм 

однозначне визначення, спираючись лише на їхню етіологію або особливості 

перебігу, є складним завданням [214]. Тому на сьогоднішній день не існує 

єдиного визначення поняття «конфлікт». Різні дослідники виділяють власні 

характеристики, чинники, особливості, функції, на основі яких і формулюють 

його визначення. 

Конфлікт – це протиріччя (реальні чи ілюзорні, об’єктивні чи 

суб’єктивні), що виникають в цілях людей при спробі їх розв’язання на фоні 

гострих емоційних станів та мають різну міру усвідомленості [140, с. 59].  

У «Міждисциплінарному словнику з менеджменту» читаємо, що конфлікт 

є кінцевим етапом загострення зіткнень і суперечностей, які зумовлені 

наявністю розбіжностей у позиціях, поглядах та інтересах, що виникають у 

взаємовідносинах двох і більше людей, у формальних та неформальних 

об’єднаннях, та мають чотири основні параметри: причини, гостроту, 

тривалість та наслідки [127, с. 34].  
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За психологічним словником, основною характеристикою конфлікту є 

«зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок, поглядів 

опонентів чи суб’єктів взаємодії» [147, с. 174]. Натомість політологічний 

словник пропонує розуміти конфлікт як «зіткнення двох чи більше 

різноспрямованих сил з метою реалізації їх інтересів в умовах протидії, що має 

різні види залежно від причин та умов його виникнення (конфлікт інтересів, 

ідентичності та цінностей)» [143, с. 123–124]. 

Виходячи із наведених дефініцій, незалежно від того, в межах якої науки 

вони розроблялися, бачимо, що будь-який конфлікт в першу чергу є 

віддзеркаленням певних суперечностей, які, як правило, супроводжуються 

гострими емоційними переживаннями, що мають негативне забарвлення.  

Осмисленням та дослідженням природи конфліктів займалися філософи 

та науковці різних історичних епох: періоду Античності (Аристотель, Геракліт, 

Геродот, Платон та ін.); періоду Середньовіччя (Фома Аквінський, Аврелій 

Августин та ін.); епохи Відродження (Р. Бекон, Я. А. Коменський та ін.); 

Нового часу (Т. Гоббс, Р. Декарт, Л. Локк, Б. Спіноза та ін.), Новітнього часу 

(А. Адлер, М. Вебер, Р. Дарендорф, Г. Зіммель, Л. Козер, К. Лоренц, Н. Луман, 

К. Маркс, Р. Е. Парк, К. Хорні, З. Фрейд, Е. Фромм та ін.) [2; 11; 44; 49; 69; 89; 

111; 182; 184;190; 213]. 

Геродот у першій книзі «Кліо», описуючи діалог царя із 

військовополоненим про причину походу війною на його народ, написав такі 

рядки: «Адже немає на світі настільки нерозумної людини, яка надала б 

перевагу війні, а не миру. У мирний час сини хоронять батьків, а на війні 

батьки синів. Втім, така, мабуть, воля богів» [44, с. 69–70]. Отже, Геродот 

негативно ставився до війни та засуджував прагнення сторін конфліктної 

взаємодії за будь-яких умов задовольнити свої потреби, незважаючи ані на 

матеріальні, ані на людські жертви. Початок війни та її завершення він вбачав у 

волі богів, адже саме вони, на його думку, спонукають людей до таких дій. 

Аристотель поділяв всіх людей на господарів та рабів (під останніми 

розумілися особи, діяльність яких пов’язана із фізичною працею і які нездатні 
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наказувати іншим живим істотам); одним за природою належить коритися, а 

іншим – панувати. І це є природним, адже вони доповнюють одне одного. Саме 

тому взаємостосунки між ними мають бути дружніми, але якщо одна зі сторін 

спирається на беззаконня та насильство, то стосунки порушуються, що 

призводить до виникнення конфлікту [11, с. 21–22]. Таким чином, Аристотель 

вважав, що саме відмінності між людьми у плані накопичення суспільних благ і 

зумовлюють виникнення конфліктів.  

Будь-які прагнення він пов’язував з цілями, що визначаються потребами 

людини та почуттями задоволення чи незадоволення, що їх супроводжують; 

вони і обумовлюють ту чи іншу поведінку індивіда [74, с. 51]. 

Філософ-матеріаліст Епікур описував конфлікт як боротьбу людини 

проти собі подібних або ж проти природи. Він вважав, що лише страх перед 

відповідальністю може утримати людину від неправомірних дій [214, с. 27]. На 

нашу думку, точка зору Епікура є й досі актуальною та відповідає сучасній 

філософії державності. 

Отже, мислителі Античності розглядали конфлікт як невід’ємну частину 

людського існування, що виникає як через особливості самих учасників 

взаємодії, так і через порушення соціально встановлених норм та правил. 

У період Середньовіччя філософія була невід’ємною частиною теології, 

тому і проблеми конфлікту трактувалися згідно із християнською доктриною, 

що простежується і в працях Аврелія Августина «Блаженного», який вважав, 

що конфлікт є явищем непостійним, тимчасовим та неприроднім, адже він є 

наслідком гріха та кари Божої. Саме тому, розв’язання конфліктів приписується 

царству (граду) Божому, а не конкретному суб’єкту взаємодії, що бере в ньому 

участь [155, с. 94–95].  

Конфліктологічні ідеї Ренесансу формувалися під впливом головних 

особливостей цього періоду: відхід у сприйнятті світу від релігійних вірувань, 

як це було у періоді Середньовіччя; повернення до античних цінностей; 

розвиток ідей про силу людини, роль її розуму у пізнанні світу. Тому і 
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вирішення конфліктів покладалося на саму людину як вищу істоту 

(богоподібну!), на відміну від епохи Середньовіччя [74, с. 70; 155]. 

Проблема соціальних конфліктів стала особливо актуальною та гострою в 

періодах Нового часу, Просвітництва та Новітнього часу. Найбільше вчених 

цікавили протиріччя, що виникали в суспільстві між людьми, класами, 

державами тощо. Мислителі тих епох – Ф. Бекон, Р. Декарт, М. О. Бердяєв, 

Г. Гегель, Т. Гоббс, К. Маркс, Ж. Ж. Руссо, І. Кант та ін. – були прихильниками 

системного підходу у пізнанні навколишнього світу та вивченні особливостей і 

причин конфліктів. Німецький філософ І. Кант вважав природнім, нормальним 

станом (status naturalis) війну, що може існувати у двох формах: безперервні 

воєнні дії або ж постійна їх загроза. Але встановлення миру є необхідним, хоча 

припинення воєнних дій не гарантує повну їх відсутність й не унеможливлює 

їхнє подальше виникнення (що можливо лише в правовому відношенні) [77, 

с. 266].  

Таким чином, І. Кант одночасно підтримує два різні підходи до розуміння 

природи соціального конфлікту: песимістичний (як Т. Гоббс), який наголошує 

на природності стану війни, та оптимістичний, що стверджує можливість 

досягнення миру та відходу від постійної конфліктності у взаємодії (як 

Ж. Ж. Руссо) [49, с. 150–151; 74].  

Отже, на розгляд проблеми конфлікту у різні часи впливали особливості 

того історичного періоду, в якому жили та працювали мислителі, та ті догми, 

яких вони дотримувалися у своєму світобаченні та пізнанні Всесвіту. 

Наукове дослідження конфлікту переважно відбувалося в межах двох 

традицій: філософсько-соціологічної та психологічної. Вивченням природи 

конфліктів у філософсько-соціологічній традиції займалися М. Вебер, 

Р. Дарендорф, Г. Зіммель, Л. Козер, Н. Луман, К. Маркс, Р. Е. Парк, Т. Парсонс, 

А. Смолл та ін. [12, с. 24–25; 51, с. 30; 56; 69]. 

Представник соціологічного підходу до феномену конфлікту, німецький 

філософ і соціолог Г. Зіммель, приділяв увагу вивченню та аналізу різних видів 

конфліктів: міжособистісних, міжетнічних, міжкультурних, міжгенераційних, 



13 
 

 

гендерних тощо. Він наголошує на тому, що у кожного присутня 

першопочаткова потреба в ворожому ставленні до іншої людини, що 

підтверджується легкою сугестивністю даного настрою та проявляється навіть 

при незначних причинах та розбіжностях у поглядах, думках, ставленнях [69, 

с. 114–119]. 

Німецький філософ, творець діалектичного матеріалізму К. Г. Маркс 

вважав ключовим механізмом виникнення конфліктів наявність класової 

боротьби між пролетаріатом та буржуазією. Тому першопричина конфліктів 

знаходиться у відносинах власності та її розподілу, у протиріччях між 

інтересами різних соціальних груп. Отже, саме поділ людей за класами 

розпалює ворожнечу, а держава, в свою чергу, є знаряддям панування класів. 

Звідси витікає теза про те, що позбавитися ворожнечі можна лише через 

побудову безкласового суспільства [51, с. 36]. 

Американський соціолог Л. А. Козер поділяв функції соціального 

конфлікту на позитивні (що сприяють розвитку соціальної системи, яка стає 

можливою при відсутності суттєвих протиріч у внутрішньогрупових стосунках) 

та негативні (що несуть загрозу існуванню соціальної системи). Автор вважав, 

що саме конфлікти сприяють тому, що суспільство пристосовується до нових 

умов існування. І, таким чином, наділяв конфлікти позитивними функціями [89, 

с. 552–556]. 

Англо-німецький філософ, соціолог і політолог Р. Дарендорф подібно 

Л. А. Козеру зазначав, що конфлікти є корисним соціальним фактором, що 

стимулює соціальні перетворення та є необхідною складовою демократичного 

суспільства [213].  

У зарубіжній психології XX ст. проблема конфлікту розроблялася як 

невід’ємна частина певної теоретичної системи (дослідження першої половини 

століття) та як окремий предмет дослідження, центральне поняття, що потребує 

більш детального та ґрунтовного вивчення і аналізу (дослідження другої 

половини століття) [103].  
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Відповідно, вивчення конфлікту на цих двох етапах здійснювалося в 

межах різних підходів. У першій половині ХХ ст. ними були психоаналітичний 

(А. Адлер, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні та ін.); соціотропний (У. Мак-Даугал, 

С. Сігеле та ін.); фрустраційно-агресивний (Д. Доллард, Л. Берковіц та ін.); 

соціального научіння (А. Бандура, А. Басс); етологічний (Н. Тінберген, 

К. Лоренц та ін.); групової динаміки (Д. Креч, К. Ц. Левін, Л. Ліндсей та ін.); 

інтракціоністський (Т. Шибутані, Д. Шпігель та ін.); соціометричний (Г. Гурвіч, 

С. Додд, Дж. Морено та ін.) та ін. [9, с. 57; 12; 56, с. 25]. 

У рамках психоаналітичного підходу конфлікт розглядався як 

інтрапсихічний феномен (внутрішньоособистісний конфлікт). Традиція такої 

інтерпретації закладена З. Фрейдом, проте він також наголошував на 

важливості вивчення міжособистісних конфліктів, оскільки їхні причини 

знаходяться у несвідомому [9, с. 57].  

З. Фрейд підкреслював всеохоплюючий характер конфлікту, що 

відображається в його постійній присутності у житті людини у вигляді 

внутрішніх і зовнішніх протиріч, наявність яких свідчить про нормальний 

розвиток особистості. За Фрейдом, структура особистості поєднує в собі три 

інстанції: «Воно», «Я», і «Над-Я». «Воно» керується принципом задоволення, 

«Я» – принципом реальності, «Над-Я» – принципом обов’язку (у ньому втілені 

моральні норми суспільства, що виконують роль внутрішнього цензора). Дії і 

реакції людини зумовлені взаємостосунками цих трьох інстанцій психічного, 

яким притаманний стан протиборства та протиріч [183]. Конфлікт виникає, 

коли суспільні вимоги є вищими за здатність людини до сублімації, в результаті 

чого виникають неврози, злочинна поведінка тощо. Патогенні конфлікти є 

причиною різних форм психічних розладів у людини; вони утворюються, коли 

поєднуються дві умови: внутрішні обмеження та зовнішня відмова від 

отримання бажаного (яке суперечить вимогам суспільства) [146, с. 235]. 

Л. С. Виготський висловився так з приводу поглядів З. Фрейда: «Людина 

ніби раб свого раннього дитинства, вона все життя вирішує та зживає ті 

конфлікти, які створилися в перші місяці її життя» [37, с. 80]. Таким чином, 
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виходячи із положень психоаналітичного підходу, в основі актуальних 

конфліктів, що виникають протягом життя людини, знаходяться проблеми, 

протиріччя та конфлікти, які беруть свій початок від народження. Тому і 

вирішення конфліктів залежить безпосередньо від розв’язання конфліктів 

раннього дитинства. 

Подібно до З. Фрейда, американський психоаналітик К. Хорні 

заперечувала можливість відсутності внутрішніх конфліктів. На її думку, 

нормальний конфлікт характеризується наявністю вибору між різними 

позиціями, можливостями та переконаннями, при виборі яких людина може 

вирішити цей конфлікт; ці позиції, можливості та переконання є 

усвідомленими, на відміну від невротичного конфлікту, який є неусвідомленим 

та негативно впливає на особистість, руйнуючи її [190, с. 32]. 

Американський психолог і психіатр Е. Л. Берн, засновник трансактного 

аналізу, виділив у структурі особистості людини три Я-стани: Батько, 

Дорослий, Дитина. Він вважав, що Я-стани можуть змінювати один одного 

залежно від ситуації (тоді в особистості будуть почергово представлені всі три 

стани) або ж один з Я-станів стає домінуючим, що може бути зумовлено 

різними чинниками. Якщо Я-стани узгоджені між собою та між ними немає 

перехресних трансакцій, то людина щаслива і в неї не виникає внутрішньо- та 

міжособистісних конфліктів [19, с. 45–65]. 

На думку німецького соціолога, філософа та соціального психолога 

Е. Фромма, розробника неопсихоаналізу, вся історія людства пов’язана із 

конфліктами і розладом, що виникають через неможливість для індивіда 

реалізувати свої потреби та прагнення [184, с. 25]. Е. Фромм розробив механізм 

виходу індивіда із конфлікту з суспільством, «втечі від свободи», а також 

типологію конфліктів, до яких відніс: садизм (прагнення мати необмежену 

владу над іншими); мазохізм (прагнення підкорення себе іншим); деструктивізм 

(прагнення руйнувати світ, який загрожує зруйнувати особистість); конформізм 

(прагнення не суперечити нормам і відповідати їм, що відображається у браку 

оригінальності та незалежності) [184].  
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Розробки американо-німецького психолога Е. Еріксона щодо природи 

конфлікту демонструють суттєві відмінності порівняно із поглядами З. Фрейда. 

Центральне місце епігенетичної теорії Е. Еріксона посідає концепція восьми 

стадій психосоціального розвитку, які проходить людина протягом життя; 

зазначені стадії пов’язані із кризами відповідних вікових періодів, що, у свою 

чергу, зумовлені досягненням індивідом певного рівня зрілості. Автор вважає, 

що виникнення конфліктів зумовлене саме цими нормативними кризами, що 

супроводжують індивідуальний розвиток. Таким чином, конфлікти є 

невід’ємною частиною життя та мають позитивний характер як важливі 

складові нормативного розвитку, без них неможлива здорова особистість [51, 

с. 62; 207, с. 167]. 

Австрійський зоолог і зоопсихолог К. З. Лоренц – представник та 

засновник етологічного підходу у розумінні природи конфлікту, – вважав 

головною їх причиною вроджену агресивність індивіда. Агресія можлива лише 

між представниками одного виду та є результатом уродженого інстинкту 

виживання, що присутній як у людей, так і у інших істот, та забезпечує 

збереження особистого життя та біологічного виду в цілому [111]. 

Представниками фрустаційно-агресивного підходу є А. Бандура, 

Дж. Доллард, Л. Дуб, Н. Міллер та ін. Вони першими почали вивчати конфлікти 

як реакцію на зовнішні впливи, як наслідок сполучення двох чинників: 

біологічного (уродженої агресивності індивіда) та соціального (ситуативної 

фрустрації). Американський психолог Л. Берковіц здійснив соціально-

психологічний аналіз агресії та її чинників, до яких він відніс, в першу чергу, 

фрустрацію. Фрустрація розуміється ним як психічний стан, що зумовлений 

виникненням певної перешкоди, яка виступає бар’єром для досягненню 

бажаної цілі та супроводжується негативними переживаннями. У рамках 

концепції фрустраційної детермінації агресії, конфлікти – це особлива форма 

агресивної відповіді індивіда на фруструючу ситуацію [18, с. 57; 214; 227, с.16]. 

Американо-німецький психолог К. Ц. Левін, розробник теорії групової 

динаміки, вважав, що у ситуації конфлікту на суб’єкта одночасно впливають 
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різні протилежно спрямовані сили, що мають однакову вираженість [102, с. 93]. 

К. Ц. Левін виділив три типи конфліктних ситуацій, які поділяються залежно 

від сили, що діє на суб’єкта та на його поведінку: конфлікт «прагнення–

прагнення», конфлікт «уникнення–уникнення» та конфлікт «прагнення–

уникнення». Перший тип конфліктних ситуацій полягає у необхідності 

індивідуального вибору між двома об’єктами (цілями, потребами), що є для 

суб’єкта однаково значущими, але володіти одночасно обома не можливо. 

Другий тип полягає в необхідності вибору між приблизно однаковими 

неприємними діями або варіантами розвитку подій. Конфлікт «прагнення–

уникнення» полягає в наявності двояких відчуттів: зацікавленості, 

привабливості та відштовхуванні, боязні виконати певну дію [102, с. 93–96].  

Цю типологію доповнили американські психологи Р. Р. Сірс та 

К. Ховленд, виділивши четвертий тип конфлікту – «подвійне прагнення–

уникнення» (подвійна амбівалентність, що виражається у ваганні суб’єкта 

стосовно вибору поміж двох цілей, які мають як позитивні, так і негативні 

сторони) [45, с. 28; 220, с. 100].  

Відповідно до положень розробленої Дж. Л. Морено теорії соціометрії, 

виникненню конфліктів сприяють порушення емоційних стосунків між людьми 

та наявність симпатії чи антипатії між ними. Тому головним шляхом вирішення 

конфлікту є гармонізація та покращення міжособистісних стосунків [56, с. 59].  

Згідно з інтракціоністським підходом, який отримав розвиток завдяки 

дослідженням американського соціолога японського походження Т. Шибутані, 

виникнення конфліктів пов’язане із соціальною взаємодією індивідів. Адже 

виникнення проблем у стосунках «індивід–середовище» супроводжується 

відчуттям внутрішньої дисгармонії та незадоволення, тому індивід починає 

пристосовуватися до середовища через активні дії, в результаті чого і 

виникають конфлікти [200].  

У другій половині XX ст. вивчення конфліктів здійснюються у рамках 

трьох напрямків: мотиваційного (Г. Джерард, М. Дойч та ін.), теорії і практики 
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переговорного процесу (Д. Прюітт, Д. Рубін, Р. Фішер, У. Юрі та ін.), теорії 

організаційних систем (Р. Блейк, Дж. Мутон, К. Томас) [56, с. 58; 113, с. 59].  

Мотиваційний напрямок, засновником якого вважають американського 

психолога М. Дойча, адже саме він у своїх роботах найбільше систематизував 

та висвітлив цей підхід, отримав свою назву через зосередження уваги на 

мотивах сторін. М. Дойч виділив шість типів конфліктів (на основі 

співвідношення суб’єктивного та об’єктивного сприйняття конфліктної 

ситуації): істинний, випадковий, підмінний, безатрибутивний, латентний, 

фальшивий; та три типи мотиваційних орієнтацій: кооперативна, 

індивідуалістична, конкурентна. Відмінність між цими типами, як і у концепції 

стратегій поведінки у конфліктній ситуації К. Томаса, полягає у прагненні 

задовольнити свої потреби чи потреби іншої сторони. Таким чином, йдеться 

про дихотомію спрямованості на себе та спрямованості на збереження 

взаємостосунків [55, с. 111–118]. М. Дойч резюмує позитивні функції 

конфлікту, що полягають у стимулюванні самопізнання, розвитку, 

допитливості, неможливості виникнення застійних явищ, необхідності 

аналізувати та оцінювати думки і дії інших суб’єктів взаємодії [55, с. 121–122]. 

Представники теорії організаційних систем вважали, що конфлікти 

виникають через ворожість, наявність образи та агресивність, що виникає у 

соціальній взаємодії через прагнення до конкуренції та суперництва [45; 56, 

с. 62–63].  

Зацікавленість тематикою конфліктів та актуальність їхнього 

дослідження не знизилася й з початком XXI ст. На даний час цій проблемі 

присвячена велика кількість досліджень та напрацювань, що знайшли своє 

відображення у наукових роботах, статтях, монографіях, підручниках низки 

науковців (А. Я. Анцупов, Є. М. Бабосов, С. В. Баклановський, А. Бобро, 

І. В. Ващенко, О. В. Галустова, А. М. Гірник, О. М. Громова, Н. І. Добіна, 

Л. В. Долинська, Є. В. Єгоров, О. О. Єршов, А. Г. Здравомислов, 

Л. М. Карамушка, М. С. Міріманова, В. М. Мясищев, Л. П. Мятяш-Заяц, 
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М. І. Пірен, В. О. Светлов, Т. М. Титаренко, Є. Б. Тихомирова, Б. І. Хасан, 

А. І. Шипілов та ін.) [8; 9; 12; 35; 36; 42; 45; 53; 56; 59; 68; 72; 130; 139; 162]. 

Г. М. Андреєва та С. Д. Максименко вважають конфлікт результатом 

протиріч і суперечностей, що пов’язані із питаннями соціального чи 

особистісного життя, які індивід намагається вирішити та які супроводжуються 

негативними емоційними переживаннями учасників взаємодії [4; 116, с. 72]. 

А. Г. Здравомислов відводить конфлікту домінуючу роль у суспільних 

відносинах, що проявляється як у явній, так і у прихованій (латентній) формах. 

Адже він присутній у повсякденному житті кожної людини: у робочих 

колективах, міжособистісних та зокрема сімейних стосунках тощо. Автор 

стверджує, що не потрібно прагнути до безконфліктного стану, а треба 

навчитися жити із конфліктом, що передбачає вчасно регулювати та 

усвідомлювати його межі [68]. 

Конфлікт посилає своїм учасникам специфічні сигнали, до них 

відносяться: дискомфорт, напруження, криза, інцидент, непорозуміння. Ці 

сигнали відображають ступінь напруження індивіда у ситуації конфлікту і 

часто супроводжуються незадоволеністю, що проявляється у жестах, інтонації, 

міміці та є латентною (прихованою) формою конфлікту [130, c. 78]. 

А. Я. Анцупов і С. В. Баклановський відносять до головних компонентів 

конфлікту протидію, що виникає як спосіб вирішення суперечностей, та 

негативні емоції, які супроводжують весь процес конфліктної взаємодії. У 

випадку відсутності одного із зазначених компонентів ситуація вважається 

передконфліктною [8, с. 83]. 

На сьогоднішній день існує безліч класифікацій та типологій конфліктів. 

Так, конфлікти поділяються за сферами прояву (економічні, ідеологічні, 

соціально-побутові, сімейні, майнові, військові, трудові, політичні, шкільні) 

[45, c. 33]; за ступенем тривалості та напруженості (бурхливі швидкоплинні 

конфлікти, гострі тривалі конфлікти, слабко виражені мляво плинні конфлікти, 

слабко виражені та швидкоплинні конфлікти); за соціальними наслідками 

(конструктивні та деструктивні); за предметом виникнення (реалістичні 
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(предметні) конфлікти, нереалістичні (безпредметні) конфлікти); за тривалістю 

перебігу (короткочасні, тривалі, безнадійно затяжні) [36, с. 110; 45, c. 32]; за 

суб’єктами конфліктної взаємодії (внутрішньоособистісні конфлікти, 

міжособистісні конфлікти, міжгрупові, конфлікти «особистість–група», 

організаційні конфлікти, соціальні конфлікти) [103, с. 47]; за причинами 

виникнення (конфлікти відносин, рольові конфлікти, статеві конфлікти, 

конфлікти цілей, конфлікти оцінок і сприйняття, конфлікти розподілу ресурсів) 

[90, с. 112]; за масштабами охоплення (конфлікти на мікросоціальному рівні: 

між двома і більше людьми чи в невеликих групах, конфлікти на 

мезосоціальному рівні, що відбуваються у соціальних закладах середнього 

масштабу (школи, фабрики, адміністрації), різнорівневі конфлікти: конфлікт 

відбувається на декількох соціальних рівнях, тому його сторони відчувають 

різну ступінь напруження) [90, с. 114–115].  

Основна увага представленої роботи спрямована на дослідження 

міжособистісних конфліктів – вони є найбільш розповсюдженими та 

найчастіше зустрічаються у процесі спілкування, охоплюючи всі сфери 

людських стосунків; тому саме даний вид конфлікту потребує детальнішого 

розгляду. 

У міжособистісному конфлікті виділяють два взаємопов’язаних аспекти, 

які є вирішальними в процесі конфліктної взаємодії: змістова сторона 

конфлікту (предмет сварки, суперечки) та психологічна сторона (комунікативна 

компетентність – вміння спілкуватися, усвідомлення та дотримання під час 

спілкування суспільно прийнятих норм та правил), куди відносяться також 

особистісні особливості учасників взаємодії [130, с. 161]. 

Н. В. Гришина вважає, що в основі міжособистісного конфлікту 

знаходиться ситуація протистояння учасників (або хоча б одного із них), як 

значима психологічна проблема, що супроводжується активністю 

конфліктуючих сторін та спрямована на подолання протиріччя між ними і 

задоволення інтересів обох або ж однієї сторони [51, с. 107]. 

Є. М. Бабосов виділяє п’ять типів міжособистісних конфліктів:  
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1. Чуттєво-афективний тип полягає у використання учасниками 

взаємодії різних стратегій поведінки – один обирає наступальну позицію, а 

інший – позицію уникнення, не реагує на ворожі дії суперника і тим самим 

посилює негативну його реакцію.  

2. Безкомпромісний тип характеризується відкритими, неприхованими 

претензіями та образами між учасниками конфлікту, які не бажають 

поступатися один одному. 

3. Емоційно-невитриманий тип міжособистісного конфлікту 

характеризується емоційністю та надмірною агресивністю по відношенню до 

суперника і відсутністю будь-яких етичних норм у спілкуванні. Має затяжний 

характер та не передбачає повне вирішення конфліктної ситуації, а 

спрямований радше на зведення спілкування до мінімуму. 

4. Ввічливо-образливий тип характеризується використанням 

виключно ввічливих форм спілкування під час взаємодії з опонентом, в 

результаті чого виникає відчуття незадоволення собою через причетність до 

виникнення конфлікту. Такий конфлікт часто вирішується через бажання обох 

сторін примиритися, нерідко із взаємними вибаченнями. 

5. Агресивний тип міжособистісного конфлікту характеризується тим, 

що обидва його учасники обирають деструктивну поведінку під час взаємодії, 

що може проявлятися у словесних образах, бійках [12, с. 177–178].  

Міжособистісні конфлікти спостерігаються на різних етапах розвитку 

особистості, зокрема у підлітковому віці. О. О. Царьова описала три сфери 

життєдіяльності підлітка, у яких найчастіше виникають конфліктні ситуації: у 

сфері «підліток–сім’я» (сімейні конфлікти, що виникають з членами сім’ї та 

найближчою ріднею); у сфері «підліток–школа» (шкільні конфлікти, що 

виникають з шкільними працівниками: учителями, класними керівниками 

тощо) та конфлікти у сфері «підліток–ровесники» (конфліктні ситуації, що 

виникають з однолітками) [192, с. 93].  

Вивченню сімейних, шкільних конфліктів та конфліктів з ровесниками 

приділяло увагу багато зарубіжних та вітчизняних дослідників. 
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Так, вивченням шкільних конфліктів займалися М. В. Басова, 

Є. С. Березняк, Л. Ф. Бурлачук, І. О. Вахоцька, Б. С. Волков, Н. П. Волкова, 

О. А. Донченко, Т. В. Драгунова, Л. С. Індиченко, О. В. Киричук, 

Т. І. Марголіна, А. А. Плошинська, Л. Портер, М. М. Рибакова, 

В. А. Сухомлинський, Т. М. Титаренко, Б. І. Хасан, С. Д. Черевко, 

О. С. Чернишов, Н. К. Шеляховська та ін. [16; 57; 175; 199, с.77–83].  

Український педагог Є. С. Березняк зазначає, що конфлікт між учителем і 

учнем є надзвичайно важливою проблемою та яскравим проявом педагогічної 

неграмотності вчителя, що зумовлена відсутністю мудрості (материнської чи 

батьківської) у вчителя та відсутністю вміння розуміти дитину, її інтереси, 

мотиви її вчинків, особливості мислення [16]. 

Український радянський педагог В. А. Сухомлинський вбачає причину 

педагогічних конфліктів у несправедливості вчителя по відношенню до дитини 

і вважає конфлікти у системах «педагог–дитина», «вчитель–батьки», «педагог–

колектив» великою проблемою і бідою школи; проблемою, яку потрібно уміти 

попереджувати, уникати та вирішувати. Адже відсутність конфліктів свідчить 

про педагогічну мудрість вчителя та зберігає виховний потенціал педагогічного 

колективу [175, с. 185]. 

Таким чином, науковці вважають неприпустимим виникнення 

конфліктних ситуацій у межах школи, адже вони можуть негативно 

відобразитися на взаємостосунках у колективі, на активності учнів та якості 

їхнього навчання (Є. С. Березняк, М. М. Кашапов) [16; 81]. 

Дослідженням сімейних конфліктів займалися В. В. Вівчарук, 

Л. М. Деркач, Д. Х. Демо, Е. Г. Ейдеміллер, С. М. Ємельянов, Д. І. Іванов, 

О. М. Коропецька, К. Ц. Левін, Д. І. Фельдштейн, О. О. Царьова, К. Ю. Шанц, 

В. П. Шейнов, К. Штефан, В. В. Юстицький та ін. [64; 71; 102; 180; 192; 198; 

205; 215; 227; 229].  

Д. Х. Демо наголошував на важливості дослідження сімейних конфліктів, 

що обумовлені дисгармонійними дитячо-батьківськими стосунками, а також 

їхнього впливу на дітей. Такі конфлікти зазвичай спричинені надзвичайно 
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малою кількістю часу, який підлітки та їхні батьки проводять разом, зайнятістю 

батьків на роботі, нецікавістю останніх відносно проблем та досягнень власних 

дітей [215, с. 104–117]. 

Е. Г. Ейдеміллер, В. Сатір, В. В. Юстицький до причин конфліктів 

відносять труднощі у спілкуванні та порушення у сімейній комунікації. А саме: 

«відхилені комунікації» (схильність до односторонньої комунікації, 

викривлення мови у батьків, відсутність зорового контакту, його переривання); 

комунікації «подвійного зв’язку» (наявність в одному комунікативному каналі 

двох повідомлень, що взаємовиключають одне одного); «замаскована 

комунікація» (підтвердження одним членом сім’ї змісту висловлювань і 

почуттів іншого при одночасному неприйнятті запропонованої інтерпретації) 

[5, с. 130; 161; 205].  

У працях В. М. Афонькової, М. М. Кашапова, С. К. Масгутової, 

Р. В. Павелкіна, Є. А. Тимоховець, В. П. Шейнова, Н. К. Шеляховської та ін. 

приділено увагу вивченню міжособистісних стосунків підлітків та їхніх 

конфліктів з ровесниками, у шкільних колективах [81; 110; 198].  

Будь-який конфлікт має свою динаміку виникнення та перебігу. У 

психологічній літературі таку динаміку періодизують за допомогою фаз 

(Р. Валтон, Р. Рамелл, І. Рубін та ін.), етапів (С. М. Ємельянов та ін.), стадій 

(А. С. Белкін, А. Т. Ішмуратов, Г. А. Навайтіс, Л. А. Петровська, Н. Феденко, 

С. Фролов) [8, с. 137–139; 64, с. 30–31; 137].  

С. М. Ємельянов виділяє п’ять етапів конфлікту: виникнення і розвиток 

конфліктної ситуації; усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним 

учасником взаємодії та її емоційне переживання; початок відкритої конфліктної 

взаємодії (усвідомлення конфліктної ситуації іншим учасником і перехід до 

активних дій); розвиток відкритого конфлікту (відкрите обговорення власних 

позицій, побажань, претензій та вимог); розв’язання конфлікту (досягається 

педагогічними чи адміністративними методами) [64, с. 30–31].  

К. Вітек, Н. В. Гришина, Г. А. Навайтіс, Л. А. Петровська у своїх роботах 

виділяють чотири основні стадії конфлікту, що утворюються залежно від 
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індивідуальних особливостей сприйняття реальності: виникнення об’єктивної 

конфліктної ситуації; усвідомлення об’єктивної конфліктної ситуації; перехід 

до конфліктної поведінки; вирішення конфлікту [51, с. 186; 132; 137]. 

Ф. Глазл представляє рух ескалації конфлікту як рух вниз, який веде до 

наростання соціальної турбулентності. Вниз, тому, що конфлікт примусово 

веде в ті ділянки, де зберігається колосальна «надлюдська енергія», що 

непідвладна керуванню людиною. Він виділяє дев’ять ступенів ескалації 

конфлікту: затвердіння; дебати; дії; імідж; коаліція; втрата обличчя; стратегія 

погроз; обмежені знищуючі удари; розщеплення; разом у прірву [48, с. 233–

234]. Х. Бродаль також виділяє дев’ять ступенів розвитку конфлікту і три фази, 

що розрізняються психологічними станами сторін: від надії до страху; від 

страху до втрати обличчя; від втрати обличчя до втрати волі, до ворожнечі та 

насильства [26, с. 60–66].  

На основі проведеного теоретичного аналізу, можна виділити головні 

критерії конфлікту: наявність певної суперечності; наявність учасників 

конфліктної взаємодії; наявність активних дій, що спрямовані на усунення 

розбіжностей у поглядах, цілях, мотивах та ін.; переживання та емоції, що 

мають негативний характер. 

Конфліктна поведінка є невід’ємною складовою конфлікту, тому і 

досліджується вона в межах вивчення проблеми конфлікту. Вагомий внесок у 

дослідження конфліктної поведінки своїми працями зробили: І. В. Ващенко, 

Є. В. Єгоров, О. М. Лисенко, Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, І. Б. Омелаєнко, 

Л. А. Петровська, М. І. Пірен, В. М. Радчук, В. О. Татенко, А. І. Шипілов та 

багато інших. Вони вивчали власне конфлікти та конфліктну поведінку, 

детермінанти конфліктної поведінки, її особливості, зв'язок конфліктної 

поведінки та особистісних особливостей особистості тощо [35; 36; 65; 108; 113; 

116; 137; 139; 149]. 

Є. В. Єгоров вважає, що причини виникнення конфліктної поведінки та її 

спрямованість є індивідуальними та залежать насамперед від самої людини. 

Конфліктна поведінка може виникнути як реакція протесту на заборони чи 
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засудження, які є необґрунтованими та незрозумілими; як захисна реакція та 

реакція опору, що спрямована на відстоювання власного Я; як спосіб, за 

допомогою якого індивід намагається самоствердитися [65, с. 340–342]. 

В. І. Ілійчук вбачає у конфліктній поведінці реакцію індивіда, що виникає 

у результаті зовнішніх обставин та дій оточуючих людей, характеризується 

стійкістю та чіткою спрямованістю, виникає в результаті суперечностей між 

внутрішнім світом особистості та мікросередовищем [72, с. 36].  

В. М. Радчук пропонує розглядати конфліктну поведінку як активність 

особистості, що спрямована на задоволення власних потреб, бажань та 

інтересів шляхом блокування інтересів та потреб іншої людини; активність, що 

зумовлена поєднанням зовнішніх та внутрішніх чинників [149, с. 46].  

О. М. Лисенко вважає, що конфліктна поведінка заважає гармонійному 

існуванню та функціонуванню індивіда та зумовлена використанням у процесі 

взаємодії суперечливих ролей, форм поведінки і норм; вона виникає як 

соціально-психологічна реакція на ці чинники [108].  

А. Я. Анцупов, М. С. Міріманова, А. І. Шипілов виділяють дві форми 

прояву конфліктної поведінки: відкриту (виражається у відкритій демонстрації 

своєї незгоди та незадоволеністю актуальною ситуацією, у словесних образах і 

демонстративних діях) та приховану (виражається у відмові від вербальної 

комунікації та негативній невербальній комунікації – поглядах і жестах,– що 

свідчить про незгоду із опонентом) [9, с. 331; 130]. 

В. І. Санташов виокремлює такі особливості конфліктної поведінки: вона 

виникає у конфліктній ситуації та сприяє розвитку конфлікту (його ескалації); 

вона обумовлена соціально-психологічними чинниками та має негативну 

спрямованість; вона визначається активністю суб’єкта взаємодії; вона 

проявляється у формі зіткнення та боротьби [160, с. 32]. 

Фахівці, що займаються вивченням конфліктної поведінки та 

особливостей її виникнення і перебігу (А. Я. Анцупов, Є. П. Ільїн, 

Л. О. Коберник, Л. О. Котлова, О. М. Лисенко, Б. Ліхт, Ю. П. Платонов, 

В. М. Радчук, Є. І. Степанов, Т. В. Черняєва, В. П. Шейнов та ін.), виділяють 
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такі чинники, що покладені в основу її етіології: об’єктивні (соціально-

психологічні) та суб’єктивні (індивідуально-психологічні); особистісні та 

ситуативні; внутрішні та зовнішні суперечності; біологічні, психологічні, 

соціальні [9; 21; 73; 84; 96; 108; 141; 149; 196; 198; 225].  

До особистісних чинників конфліктної поведінки віднесено таке: 

підвищену агресивність, ворожість, зверхність до інших, завищену самооцінку, 

збудливий темперамент, високий рівень тривожності, докучливість, схильність 

до помсти, недоброзичливість, особистісну недорозвинутість, психофізіологічні 

та психоневрологічні порушення, відсутність емпатії, наявність акцентуацій 

характеру тощо (Є. І. Степанов, В. П. Шейнова, Л. О. Котлова та ін.) [198, с. 12–

18; 96, с. 68-70]. 

Л. О. Коберник виділяє два різновиди чинників конфліктної поведінки: 

суб’єктивні чинники (спрямовані на оточення та проявляються у непрямій 

агресії, негативізмі, образі, почутті провини); об’єктивні чинники 

(проявляються у порушенні трудової дисципліни, грубощах, зухвалій поведінці, 

ігноруванні вимог, неналежному виконання обов’язків та ухилянні від них, 

фізичному насильстві, підозрілості, вербальній агресії) [84, с. 18]. 

Досліджуючи розумово відсталих дітей, Ю. О. Бистрова описала три 

чинники їхньої конфліктної поведінки: біологічні (нейродинамічні особливості, 

структурні характеристики дефекту); психологічні (особливості особистісного 

розвитку, особливості бачення ситуації); соціальні (взаємини з оточуючими – з 

членами сім’ї, в школі тощо) [21, с. 12]. 

О. Л. Лисенко до конфліктної поведінки відносить такі її різновиди: 

суїцидальну, аутоагресивну, девіантну, саморуйнівну поведінку. Автор вважає, 

що виникнення конфліктної поведінки пов’язане із особливостями взаємодії у 

системі «індивід–суспільство», ціннісними орієнтаціями, рольовими 

експектаціями (соціальні очікування, що супроводжують поведінку індивіда) та 

соціальними ідентифікаціями [108, с. 9]. Таким чином, конфліктна поведінка 

розглядається як тип поведінки, що характеризується відхиленнями від 

соціальних норм та порушеннями встановлених суспільних правил.  
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На основі узагальнення існуючих підходів В. М. Радчук розробила 

схематичну модель детермінації конфліктної поведінки особистості, в якій 

міжособистісні конфлікти зумовлені об’єктивними та суб’єктивними 

чинниками, які, в свою чергу, поділяються на організаційні, ситуативні та 

особистісні. До організаційних чинників відносяться: недоліки в організації 

керівництва, несприятливі умови праці, ригідність, інертність групи, 

особистість керівника. Ситуативні причини включають: фрустрацію, стрес, 

втому, нестійкість емоційного фону, викривлення інформації, внутрішньо-

особистісний конфлікт, несправедливість, почуття невпевненості і 

невизначеності. До особистісних причин належать: стать, вік, темперамент, 

акцентуації характеру, ціннісні орієнтації, рівень самооцінки, переконання та 

мотивація [149, с. 55–56].  

У своїй роботі Ф. М. Бородкін і Н. М. Коряк розрізняють ситуативний та 

перманентний тип конфліктних особистостей. У особистостей ситуативного 

типу участь у конфлікті зумовлена не особливостями характеру особистості, а 

самою ситуацією (не має іншого виходу, аніж конфліктна взаємодія). У 

особистостей перманентного типу конфліктність є постійною властивістю 

їхньої поведінки та витікає із особливостей характеру [25, с. 94]. 

Б. Ліхт розглядає конфліктну поведінку у комплексі із особливостями 

середовища, до яких відносяться: соціальний клімат у сім’ї, батьківська 

поведінку у конфліктній ситуації, інший соціальний досвід у родині (структура 

сім’ї, наявність братів та сестер, їхні особливості), культура та соціальні 

переживання поза сім’єю; із біологічними особливостями (індивідуальний 

профіль розвитку, фізичні характеристики, стать, гендерні особливості) та із 

особливостями онтогенетичного розвитку (особливості сприйняття та 

переробки інформації, особливості контролю та регулювання емоцій тощо) 

[225, с. 25]. 

У термінології конфліктології як науки виокремлюють такі поняття: 

конфліктність, конфліктогени, конфліктні ситуації. За визначенням 

І. В. Ващенко, конфліктність відображає частоту (інтенсивність) конфліктів, що 
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спостерігаються в особистості або ж у групі [36, с. 95]. Конфліктна поведінка 

включає такі характеристики: частотність, стратегії, емоції, тривалість, 

особливості виходу із конфлікту [225, с. 29].  

Поведінка особистості у конфлікті відображає спосіб вирішення проблем, 

що виникли шляхом зміни цілей та мотивації учасників конфлікту (компромісні 

конфлікти) або спосіб вираження суперечностей шляхом руйнування позицій 

сторін конфлікту (антагоністичні конфлікти) [70, с. 134–157]. 

Дослідники під час опису конфліктів і конфліктної поведінки вживають 

такі поняття, як стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях (А. Я. Анцупов, 

Н. В. Гришина, К. Томас, А. І. Шипілов та ін.), тактики поведінки 

(Н. В. Гришина, К. Томас та ін.), стилі поведінки (Н. І. Леонов, Г. В. Ложкін, 

В. С. Медведєв, Н. І. Пов’якель та ін.) [9; 51; 104; 113; 124; 222]. Розкриємо 

дефініції та зміст цих понять. 

Тактика – це певний план дій у конкретній конфліктній ситуації; стиль чи 

стратегія поведінки в конфлікті, яка залежать від конкретного індивіда та 

включає певну систему його дій та цілей, що не змінюється під впливом 

ситуації, а є сталою [192, с. 56]. Таким чином, кожному індивіду притаманні всі 

ці види поведінки, а не лише якийсь один окремий.  

Стратегія поведінки в конфлікті відображає основну лінію поведінки 

опонента, що залежить від різних чинників: соціальний статус опонента, його 

особистісні особливості, рівень шкоди, значущість проблеми, тривалість 

конфлікту тощо [9, с. 412–413]. 

М. І. Леонов вважав, що стратегія поведінки в конфлікті реалізується 

через конкретні тактики. Стратегія визначається як набір цілей, а тактика – як 

засіб досягнення цих цілей, що може використовуватися в межах різних 

стратегій поведінки [104]. 

Дослідженню стратегій поведінки в ситуаціях конфлікту приділяло увагу 

багато вітчизняних та зарубіжних вчених, що сприяло певній розробленості 

даного питання в межах проблеми міжособистісного конфлікту (А. Я. Анцупов, 
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Н. В. Гришина, М. Дойч, В. І. Ілійчук, Р. Х. Кілмен, М. І. Леонов, М. О. Лобан, 

Дж. Г. Скотт, К. Томас, А. І. Шипілов та ін.[9; 51; 102; 103; 104; 167; 222]. 

Так, Н. В. Гришина розглядає три стратегії реагування в конфлікті: відхід 

від конфлікту (уникнення), придушення (боротьба) та діалог [51, с. 226].  

На думку американського психолога К. Томаса, який розробив Методику 

діагностики стратегій поведінки у конфліктній ситуації, ситуація стає 

конфліктною лише у випадку, якщо суб’єкт визначає її такою. Це напряму 

пов’язане із тим, що він починає обирати стратегії поведінки, які є 

характерними для конфліктної взаємодії. У концепції Томаса–Кіллмена 

виділяється п’ять стратегій поведінки в конфлікті: суперництво, пристосування, 

співробітництво, уникнення, компроміс. В основі даного поділу покладено 

двовимірну модель регулювання конфліктів, основою якої є орієнтація на себе і 

на задоволення своїх потреб, та орієнтація на інших [222]. 

Дж. Г. Скотт також виокремлює п’ять стратегій поведінки учасників 

конфлікту: відхід, уникнення; поступливість; компроміс; співпраця; 

домінування. У свою чергу, зазначені стилі він розділив на ефективні (що 

сприяють вирішенню конфліктної ситуації) та неефективні (погіршують її, не 

вирішують, сприяють ескалації конфлікту чи переходу його у приховану 

форму). До ефективних стратегій належить: компроміс та співпраця; відхід, 

домінування та поступливість відносяться до неефективних стратегій поведінки 

в конфліктній ситуації. Таким чином, наведена класифікація здійснена автором 

за критерієм ступеня ефективності вирішення конфлікту [167].  

Уникнення (відхилення, відхід) характеризується відсутністю прояву 

активності особистості, що зазвичай спрямована на відстоювання своїх прав, 

інтересів, бажань; спостерігається відсутність співпраці, що необхідна для 

знаходження вирішення проблеми або ж просто не визнається наявність 

конфліктної ситуації, спостерігається уникнення від конфліктної взаємодії та 

від її вирішення [113, с. 149].  
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Пристосування виражається у вимушеній чи добровільній відмові від 

задоволення власних бажань, інтересів та прагнень заради інтересів іншого 

шляхом відмови від боротьби [120, с. 104].  

Компроміс – варіант вирішення протиріччя на основі взаємних поступок 

[120, с. 104]. Ця стратегія сприяє позитивному розвитку міжособистісних 

стосунків, а не руйнує їх. Компроміс може мати активну (дотримання певних 

обов’язків, укладення чітких договорів) і пасивну (відсутність активних дій з 

метою досягнення взаємних поступок) форми. У випадку зміни обставин, що 

сприяли виникненню напруження, компроміс може вичерпати конфліктну 

ситуацію і сприяти її зникненню [64, с. 98].  

Стратегія співробітництва характеризується бажанням та прагненням до 

задоволення одночасно власних інтересів та інтересів іншої сторони, і 

проявляється в активній позиції і ролі у конфлікті [125, с. 210]. Таким чином, 

дана стратегія орієнтована на спільний пошук рішень.  

Натомість суперництво – це стратегія поведінки, що виражається в оцінці 

власних інтересів як єдино вірних та високих, а інтереси суперника 

сприймаються як низькі та неправильні [64, с. 98].  

Б. Мелібруда, досліджуючи особливості поведінки у конфліктній 

ситуації, наголошує на важливості пошуку конструктивних шляхів вирішення 

конфлікту. Тому він виділив чотири фактори, які є базовими для досягнення 

даної мети: адекватність відображення конфлікту; ефективність та 

спрямованість (відкритість) сторін конфлікту на спілкування; створення 

клімату співробітництва, побудова взаємної довіри; визначення сутності 

конфлікту [124, с. 209].  

У концепції позитивної сімейної психотерапії Н. Пезешкіана висвітлена 

динаміка переробки конфлікту, що здійснюється через чотири сфери: тіло, 

діяльність, контакти та фантазію. Ефективною переробка конфлікту буде у 

випадку узгодженості всіх чотирьох сфер. Тіло дає належне відображення 

ситуації; соціальні контакти і традиції дають можливість скористатися досвідом 

попередніх років; фантазія і інтуїція допомагають прогнозувати майбутнє і 
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знайти рішення; розум і діяльність допомагають втілити це рішення в життя 

[136, с. 14]. 

С. М. Ємельянов виокремлює три моделі поведінки в конфлікті: 

конструктивну, деструктивну, конформістську. Конструктивна модель полягає 

у пошуку припустимих рішень для залагодження конфлікту, характеризується 

доброзичливим, відкритим ставленням до суперника. Особистості із 

деструктивною моделлю поведінки порушують етику спілкування, виявляють 

недоброзичливість, недовіру до суперника, прагнуть до загострення та 

розширення конфлікту. Конформістська модель відображається в пасивності, 

поступливості, схильності до уникнення конфліктних ситуацій [64, c. 93]. 

Дж. Бертон висунув три принципи аналізу та вирішення конфліктів: 

аналіз базових потреб різних соціальних груп; аналіз джерел виникнення 

конфліктів; виключення можливих джерел конфлікту у майбутньому шляхом 

прорахунку короткочасних і довготривалих наслідків. Автор вважає, що 

попередження соціальних конфліктів та девіантної поведінки є більш дієвим 

способом, ніж прагнення контролювати конфлікти [211, с. 125–130].  

Теоретичний аналіз дозволив виявити, що виникнення конфліктної 

поведінки не сприяє залагодженню конфлікту, а навпаки – стимулює його 

подальший розвиток (призводить по переходу на стадію ескалації) [9; 11; 130; 

137].  

Загалом, однією із головних умов для виникнення конфлікту є наявність 

ситуації, що усвідомлюється сторонами взаємодії як критична, конфліктна [64, 

с.12]. Підсумовуючи, можна стверджувати, що конфліктна ситуація відображає 

суб’єктивну картину конфлікту, що складається в учасників взаємодії і 

характеризується зростанням невизначеності, негативним ставленням, 

перекручуванням та напруженням між ними, як такими, що мають свої значимі 

цілі, мотиви, та обирають власні способи вирішення проблеми, які суперечать 

інтересам опонента та обмежують його активність [35, с. 372]. 

В. П. Шейнов вважає важливим елементом виникнення конфлікту 

наявність конфліктогенів, що проявляються у словах, діях або у відсутності дій. 
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Відповідно до цього, автор пропонує таку схему виникнення конфлікту: 

конфліктоген 1 → конфліктоген 2 → конфліктоген 3 →… → конфлікт. Кожен 

наступний конфліктоген за цією схемою є інтенсивнішим за попередній (закон 

ескалації конфліктогенів). Тому для попередження конфліктів необхідно 

перервати ланцюжок конфліктогенів. Більшість конфліктогенів можна віднести 

до трьох типів: прагнення до переваги, прояв агресивності, прояв егоїзму [198, 

с.16]. 

Відомі американські соціологи, представники Чиказької школи 

соціології – Е. У. Берджес та Р. Е. Парк, – порівнювали явища конкуренції та 

конфлікту і дійшли висновку, що вони не є тотожними, адже конфлікт – це 

дискретний, свідомий процес, в якому безпосередня взаємодія та контакт є 

обов’язковим, в той час як конкуренція відбувається і за відсутності 

безпосередньої взаємодії, є несвідомою та безособовою [112].  

Вже згадуваний вище американський дослідник М. Дойч головною 

ознакою конкурентної поведінки вважає взаємозалежність цілей суб’єктів 

взаємодії, що має негативний заряд та відображається у перемозі однієї сторони 

та повній поразці іншої [55]. 

Власне конкурентна поведінка характеризується урегульованістю, 

нормованістю, під час конкуренції дотримуються певних правил. Керуючим 

елементом у конкурентній поведінці є ревнощі та заздрість, а не злість. 

Конфліктна поведінка, на відміну від конкурентної, є нерегульованою, в ній 

порушуються навіть елементарні правила, сторони протистоять одна одній. 

Конфікт – це «некрасива конкуренція». Конфліктна поведінка – це більш 

широке явище, яке може містити елементи конкурентної взаємодії, що виникає 

у випадку загострення протистояння [113, с. 95]. 

В. І. Ілійчук визначає конфліктну поведінку як стінку реакцію на вчинки 

інших людей та зовнішні обставини, особливу взаємодію оточуючого 

середовища та особистості. Конфліктна поведінка є результатом суперечностей 

внутрішнього світу особистості або суперечностей між особистістю та її 

середовищем [72, с. 153]. 
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М. Т. Рожков зазначає, що базовими причинами конфліктної поведінки є 

відсутність сформованої орієнтовної основи поведінки і діяльності в різних 

ситуаціях вибору типу поведінки, а також неузгодженість психічної 

саморегуляції особистості. А конфліктна поведінка є різновидом поведінки 

особи, що орієнтована на конфліктну взаємодію з іншими людьми [153]. 

Дослідники виділяють типи конфліктної поведінки залежно від типології 

акцентуацій характеру, що запропонована німецьким дослідником 

К. Леонгардом (гіпертимічний, дистимічний, циклоїдний, емотивний, 

демонстративний, збудливий, застрягаючий, педантичний, тривожний, 

екзальтований, інтровертивний, екстравертивний); соціальних ролей 

(демонстративний, ригідний, некерований, надточний, раціоналіст, безвільний, 

заїдливий, агресор, «стара діва», дратівливий); типів особистості за 

Дж. Г. Скоттом (агресори, жалібники, надпоступливі, вічні песимісти, 

всезнайки, нерішучі, максималісти, невинні брехуни, помилкові альтруїсти); 

стилів мислення за А. О. Алексєєвим та Л. О. Громовою (синтезатор, ідеаліст, 

прагматик, аналітик, реаліст) тощо [113, с. 78–85].  

В. І. Ілійчук, на основі підходу Томаса–Кілмена, виділяє п’ять типів 

конфліктної поведінки: агресивний, компромісний, поміркований, конформний, 

індиферентний. Агресивний тип конфліктної поведінки характеризується 

наявністю агресивної позиції, що проявляється у ворожнечі, боротьбі за 

лідерство, фізичній агресії, суперництві. Компромісному типу притаманна 

активна зважена позиція, що проявляється у порозумінні, згоді, які досягаються 

шляхом взаємних поступок або ж залученням третьої сторони. Поміркований 

тип характеризується наявністю зваженої принципової позиції (проблеми 

вирішуються шляхом домовленості та співробітництва). Конформний тип 

проявляється у пасивному прийнятті думки інших та пристосуванні до позицій 

сильніших. Індиферентний тип конфліктної поведінки характеризується 

нейтральною позицією, що проявляється у байдужості, уникненні, 

ізольованості [72, с. 51]. 
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Таким чином, беручи до уваги всі вищеописані напрацювання із 

проблеми конфліктної поведінки, можна зробити висновок, що вона має свої 

специфічні особливості, фази, характеристики та причини виникнення. 

Конфліктна поведінка відображається у спрямованості індивіда на ворожі, 

агресивні дії по відношенню до іншого учасника взаємодії; спричинює 

загострення конфлікту, адже через негативне налаштування та сприйняття 

ситуації як конфліктної стає неможливим вирішення суперечки.  

Отже, однією із причин конфліктної поведінки є агресивність і ворожість 

особистості, що виражається у різних формах (А. М. Гірник, Л. О. Коберник, 

Т. М. Титаренко, Є. І. Степанов, М. Р. Хачатурова та ін.). Агресія є формою 

поведінки, що притаманна індивідові чи групі та спрямована на спричинення 

шкоди людині (фізичної чи психологічної) і виходить за рамки прийнятих у 

суспільстві правил та норм поведінки, порушуючи їх [18, с. 24–25; 64, с. 212].  

Г. Паренс виділяє дві форми прояву агресії: недеструктивна агресивність, 

що проявляється у конкуренції і спрямована на захист своїх прав, та ворожа 

деструктивність, що супроводжується ворожістю, ненавистю та злими 

намірами стосовно іншої сторони взаємодії [135, с. 4–5].  

С. М. Ємельянов розглядає ворожість як психологічну установку на 

конфліктну взаємодію, готовність до конфліктної поведінки [64, с. 395]. 

Л. Берковіц розрізняє агресію, гнів, агресивність, ворожість як різні але 

взаємопов’язані феномени. Він зазначає, що людям, котрим властива 

агресивність, притаманна схильність до прояву ворожості, але ворожість не є 

обов’язковою умовою агресивності, адже не всі люди, котрі проявляють 

ворожість до інших, є агресивними, тобто схильними до агресивних дій та 

відповідної поведінки [18, с. 44].  

Отже, аналіз феномену конфлікту дозволяє стверджувати, що конфлікт і 

конфліктна поведінка – це два взаємопов’язані феномени, адже конфліктна 

поведінка не може існувати поза межами конфлікту, вона є однією із стадій 

розвитку конфлікту як такого. Конфліктна поведінка відображає боротьбу 

сторін, що супроводжується різними формами прояву: протистоянням, 
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агресивністю, неприязню, недоброзичливістю, ненавистю, ворожістю, злобою 

та іншими особистісними проявами. 

Вагоме місце серед сучасних психологічних досліджень посідають 

роботи, що присвячені проблемі конфліктів і конфліктної поведінки у 

підлітковому віці, особливостям їх виникнення і перебігу, їхнім гендерним і 

статевим відмінностям (Ю. О. Бистрова, В. В. Вівчарюк, А. В. Галичанська, 

Л. О. Коберник, І. М. Леонова, О. М. Лисенко, М. В. Розін, Л. І. Симачинська, 

Т. А. Яновська та ін.) [21; 41; 84; 105; 108]. 

При вивченні особливостей взаємодії і поведінки у конфлікті варто 

зосередити увагу на суб’єктивній значимості спілкування, в межах якого і 

відбувається ця взаємодія. Особлива увага розкриттю даного питання 

приділяється в роботах О. О. Бодальова, Є. П. Ільїна, А. Б. Коваленко, І. С. Кона 

та ін. [22; 73; 88; 93]. 

Спілкування є складним процесом реалізації соціальних відносин шляхом 

безпосередніх чи опосередкованих контактів [88, с. 73]. У процесі спілкування 

завжди існує ймовірність, що між учасниками можуть виникнути певні 

протиріччя, що призведуть до маніфестації конфліктних форм поведінки – 

прояви фізичної, вербальної або непрямої агресії, роздратування, образи і та ін., 

– які сприятимуть виникненню і загостренню протиріч та ескалації конфлікту 

[84, с. 9–10].  

П. О. Ковальов також наголошує на наявності статевих особливостей 

схильності до агресивної поведінки. Він виявив нелінійні вікові зміни 

вираженості схильності до агресивної поведінки від середніх до старших 

класів. Найбільш виражено ці особливості спостерігаються у 6-му і 8-9 класах у 

хлопців, а у дівчат – в 5-му і 7 класах. Загалом, із збільшенням віку школярів 

спостерігається зниження загальної агресивності (конфліктності) і звуження 

репертуару агресивної поведінки, що може свідчити про наявність вольового 

контролю у поведінці дітей [86].  

Прикметно, що у дослідженні Б. Ліхт було виявлено, що значно більша 

частина дівчат, порівняно із хлопцями, протягом свого життя брали участь у 
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конфліктній взаємодії (були ініціаторами конфлікту чи проти своєї волі 

втягнуті в нього) [225, с. 146–147]. 

З іншого боку, Л. Берковіц, аналізуючи особливості агресивності та 

агресивної поведінки чоловіків та жінок на основі офіційної статистики 

злочинів, виявив, що рівень насильницької злочинності чоловіків та жінок 

значущо не відрізняється, що заперечує теорію про використання жінками 

неагресивних ролей та форм поведінки. Однак він вважав, що ці результати не 

висвітлюють дану проблему повно, адже варто розглядати не лише порушення 

кримінального характеру, а й такі прояви агресивності та різні її форми, що не 

суперечать закону [18, с. 459].  

Натомість більшість зарубіжних та вітчизняних дослідників наголошують 

на тому, що хлопці, на відміну від дівчат, демонструють вищий рівень 

агресивності та схильні до прояву фізичної агресії (Л. Е. Берк, Л. Берковіц, 

Н. М. Платонова, Б. Ліхт та ін.) [2, с. 62; 18, с. 459–460; 17, с. 971–972; 225, 

с. 36–37].  

У дослідженні Т. В. Бендас було виявлено значущу кореляцію між 

способами вирішення конфліктних ситуацій та гендером. Зокрема, вона 

вважала, що стилі поведінки жінок спрямовані не на руйнування з метою 

задоволення власних цілей, а на збереження існуючих взаємостосунків, у той 

час як чоловікам більш притаманне прагнення до домінування, підтвердження 

своєї важливості та значущості, вони більш схильні до конкуренції, ніж до 

кооперації [15, с. 326–327]. 

Ю. О. Бистрова виявила, що у хлопців-підлітків з інтелектуальною 

недостатністю домінуючими є активні форми поведінки, такі як суперництво, в 

той час як дівчатам з таким самим діагнозом більш властиві пасивні форми 

поведінки (пристосування, уникнення), а також продуктивна стратегія – 

співробітництво [21, с. 9]. Подібні результати отримала й О. О. Царьова, 

виявивши, що дівчата (психічно та фізично здорові), частіше обирають 

стратегію поведінки пристосування, ніж хлопці [192, с. 154].  
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Таким чином, враховуючи результати, що були отримані різними 

дослідниками, можна стверджувати, що форми конфліктної поведінки підлітків 

відрізняться залежно від статі, і такі відмінності проявляються також й на 

інших етапах розвитку особистості [15, с. 326; 192]. 

 

1.2. Дослідження дитячо-батьківських стосунків у вітчизняній та 

зарубіжній психології 

 

Проблеми сімї цікавили вчених різних професійних інтересів протягом 

всіх часів. Але, незважаючи на значну кількість робіт та досліджень, 

присвячених даній проблемі, на сьогоднішній день постає безліч питань, що 

потребують глибшого аналізу та більшої уваги задля повного та всебічного їх 

вивчення. Особливо актуальним та важливим, в межах проблеми сім’ї, було і 

залишається питання сімейного виховання та батьківського ставлення до своїх 

дітей.  

Кожна сім’я має свою структуру, що полягає у організації і способі 

взаємодії, зв’язках членів сім’ї (батьків, дітей та ін.). Існує велика кількість 

підходів до типологізації сім’ї. Залежно від розподілу сімейних ролей 

виділяють централістичний (авторитарний), автономний, демократичний типи. 

За критерієм владної структури виділяють патріархальні, матріархальні та 

егалітарні сім’ї. За складом розрізняють нуклеарні (складаються із двох 

поколінь – батьки та діти) та розширені (батьки, діти та батьки батьків) сім’ї. За 

структурним складом виділяють повні сім’ї (є батько і мати), неповні сім’ї (є 

лише мати чи батько), деформовані сім’я (заміна матері мачухою чи батька 

вітчимом). Також можливий розподіл сімей на гармонійні та дисгармонійні; в 

основі даного розподілу закладені їхні функціональні особливості [6; 79, с. 49–

57; 109].  

Ще давньогрецький філософ Аристотель наголошував на важливому 

значенні виховання для представників усіх верств населення – від простих 

людей до царів, правителів, політичних діячів. Він вважав, що людина 
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народжується із зародками здібностей, які піддаються розвитку лише під час 

виховання. При цьому виховання повинно охоплювати усі сфери: фізичну, 

моральну і розумову [11, с. 80; 100, с. 44–45]. 

Згідно із моделлю Л. Д. Столяренко, виховання має цілеспрямований 

характер та спрямоване на розвиток особистості, що здійснюється шляхом 

формування світогляду, поведінки (як результат відносин з іншими та 

світоглядом), ставлення до явищ та предметів оточуючого світу [173, с. 349].  

Отже, виховання спрямоване на формування життєвих принципів, норм 

поведінки, установок та орієнтацій, що в подальшому будуть супроводжувати 

індивіда протягом всього життя, та здійснюється шляхом цілеспрямованого 

впливу, який відбувається протягом дитинства через інститути сім’ї та школу. 

Основним із ключових завдань виховання є допомога дитині у переході від 

дитинства до дорослості, її вільне розкриття та самопізнання [99, c. 28]. 

Таким чином, сімейне виховання – це вид діяльності, метою якого є 

передача власного та суспільно-історичного досвіду своїм дітям та 

представникам наступного покоління [147, с. 65].  

Класики педагогічної науки П. Ф. Лесгафт та А. С. Макаренко 

наголошували на важливості сімейного виховання для подальшого становлення 

та розвитку дитини як особистості. Адже саме у сім’ї дитина знайомиться з 

навколишнім світом, першими нормами та репертуаром форм взаємодії з 

оточуючими, засвоюючи їх; все це в майбутньому вона буде використовувати у 

власному житті [106; 114]. 

Виховання – це складний та важкий процес, який потребує значної уваги 

від батьків та повинен тривати безперервно від самого народження дитини, 

адже від правильності виховання дітей залежить подальший розвиток 

суспільства [114, с. 105]. 

На думку П. Ф. Лесгафта, сімейне виховання забезпечує нормальний 

розвиток дітей (фізичний та моральний). Він вважає, що найбільш вдалий 

спосіб виховання дитини заснований на любові та повазі, адже саме вони 
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сприяють гармонійному розвитку дитини, а надмірна сліпа батьківська любов 

спричиняє негативний вплив 106. 

Загалом, умови проживання конкретної сім’ї, зусилля, які докладають 

батьки та найближчі родичі для створення та побудови сімейних стосунків, і 

визначають особливості сімейного виховання, його правила, завдання та 

принципи.  

С. І. Самигін та Л. Д. Столяренко вважають, що сімейне виховання має 

будуватися на основі принципів гуманності, милосердя, рівноправ’я стосовно 

дитини, відкритості та послідовності. Також важливе значення мають сімейні 

правила та норми, яких повинні дотримуватися члени сім’ї – і не тільки дитина, 

а й батьки (звичайно, ця вимога не стосується всіх без виключення сімейних 

правил). Процес виховання має будуватися на основі заборони використовувати 

фізичні покарання та насильство, брати чужі речі, читати чужі листи і 

щоденники тощо [174, с. 504–505].  

Як підкреслював В. О. Сухомлинський, батьки повинні зважати на 

бажання дитини та прислухатися до неї, адже всі члени сім’ї рівні у своїх 

правах та обов’язках. А відтак, й діти мають право на власну позицію та 

можуть не лише виконувати волю батьків, а й самі здійснювати вплив на їхню 

поведінку та загальний клімат у родині [176]. 

Протягом свого розвитку сім’я проходить через певні етапи, фази або 

стадії, на кожному із яких є свої специфічні особливості, труднощі, завдання, 

які їй потрібно вирішити і від успішного виконання яких буде залежати 

гармонійне або ж негармонійне існування всієї сім’ї, що безпосередньо 

відображається і на взаємостосунках членів сім’ї одне з одним.  

Як зазначає М. С. Корольчук, життя в межах сім’ї має будуватися на 

єдності між дитиною та батьками на емоційному та почуттєвому рівнях, на 

прояві любові до дитини, її бажаності, на створенні атмосфери захищеності [94, 

с. 9]. 

Дитячо-батьківські стосунки виступають важливою підсистемою 

сімейних стосунків, що включає: характер емоційного зв’язку, мотиви 
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виховання і батьківства, соціальний контроль, задоволення потреб дитини, 

спосіб вирішення проблемних і конфліктних ситуацій, ступінь стійкості і 

послідовності, стиль спілкування з дитиною [79, с. 118]. 

Отже, дитячо-батьківські стосунки відображають взаємозалежність 

системи «батько–дитина» та складаються із особливостей батьківського впливу 

на дитину, способу спілкування, методів виховання, особливостей взаємодії 

між дітьми та батьками та між самими батьками, а також бачення та оцінку цієї 

взаємодії дітьми. 

Протягом останнього часу спостерігається зростання зацікавленості 

психологів проблемою сприйняття дітьми, особливо підліткового віку, своїх 

взаємин з батьками та проблемою сприйняття батьками своїх позицій у системі 

сімейних стосунків (Л. Бурбо, А. Я. Варга, В. І. Гарбузов, Ю. Б. Гіппенрейтер, 

С. С. Жигалін, Г. І. Захаров, М. Зігель, Д. І. Іванов, О. О. Карабанова, М. Клоп, 

Д. С. Корнієнко, Т. Д. Марцинковська, Р. В. Овчарова, Є. Г. Сіляєва, 

О. О. Смірнова, Г. М. Фоско, С. І. Хайрова, О. Ю. Хартман, А. Б. Холмогорова 

та ін.). Зокрема, психологи займалися висвітленням аспектів понять батьківська 

позиція, батьківські установки, батьківське ставлення, їхньою структурою і 

типологізацією, а також дослідженням неадекватних позицій батьків, що вони 

займають у виховному процесі; впливу батьківських позицій на особистість 

дитини та її подальшу поведінку, як у сім’ї, так і в суспільстві в цілому [28; 32; 

43; 46; 67; 71; 79; 95; 123; 134; 166; 186; 187]. 

Такі психологічні напрямки як психоаналіз, гуманістична психологія, 

біхевіоризм та ін. розглядали проблему взаємовідносин батьків та дитини як 

важливу умову правильного, гармонійного дитячого розвитку [182; 190; 207].  

Представники психоаналізу вважають одним із головних чинників такого 

розвитку стосунки і взаємовідносини з батьками, особливо це стосується 

стосунків на ранніх етапах розвитку дитини, які відрізняються міцністю і 

стійкістю, адже дитина на цьому періоді життя ще повністю залежить від 

батьків, її спілкування і пізнання навколишнього світу відбувається 

опосередковано, через батьків та найближче соціальне оточення (А. Адлер, 
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Е. Еріксон, К. Хорні, З. Фрейд, Е. Фромм, К.-Г. Юнг) [2; 183; 185; 190; 207; 

208]. 

Так, З. Фрейд вважав, що саме на ранніх етапах онтогенезу у дитини 

формується основна частина стосунків, яка із дорослішанням розвивається та 

удосконалюється. Він наголошував на важливій ролі матері у вихованні дитини 

та вбачав у її позиції стосовно дитини подвійність, що проявляється у 

поєднанні, з одного боку, контролю за дитиною та її поведінкою, а з іншого – у 

тому, що мати є для дитини джерелом задоволення її потреб та бажань 

(так званий вторинний об’єкт). Проте, важливою умовою нормального розвитку 

та досягнення дитиною соціального благополуччя є її відхід від батьків 

(сепарація) [182].  

К. Хорні також відводила головну роль у гармонійному розвитку дитини 

матері та материнській любові (безумовній). Відповідно, порушення у розвитку 

та поведінці дитини часто виникають у зв’язку з неприйняттям дитини як рівної 

та гідної, використанням фізичного і психологічного насильства та ворожості 

[190]. 

К.-Г. Юнг наголошував на небезпеці як відсутності батьківської сім’ї і 

емоційного взаємозв’язку з нею, так і надмірної прив’язаності до неї, що 

перешкоджає правильному пристосуванню дитини до світу [209, с. 60]. Він 

зазначав, що важливе місце у взаємостосунках батьків з дітьми посідає 

емоційне зараження, завдяки якому дитина неусвідомлено переймає стани і 

реакції на зовнішні стимули, що виникають у її батьків. Але проблема криється 

в тому, що батьки можуть передати дитині не лише позитивні переживання, а й 

негативні [208, с. 59]. 

Е. Еріксон вважав, що першочерговий вплив на особистість дитини 

здійснює сім’я, а пізніше – представники більш широкого соціального 

оточення: сусіди, однолітки, школа тощо. Розвиток здорової особистості 

залежить від належної батьківської позиції, що полягає у формуванні в дитини 

ініціативності, впевненості у собі та в оточуючих, надійності, заохоченні 

самостійної діяльності [207].  
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Е. Фромм наголошував на важливості обох батьків у житті дитини, а саме 

на їх любові (материнській та батьківській). Материнська любов, на відміну від 

батьківської, є безумовною. Батьківська любов є обумовленою, її потрібно 

заслужити досягненнями, дисципліною, виконанням обов’язків та ін. При 

цьому такий поділ говорить не про любов когось конкретного із батьків (матері 

чи батька), а про материнський і батьківський «початки», що присутні у різній 

мірі в особистості обох батьків [185].  

Англійський психоаналітик Д. В. Віннікот подібно до З. Фрейда вбачав 

важливість змін виховних позицій батьків по мірі дорослішання дитини: від 

народження, коли дитина повністю залежить від батьків, до підліткового віку, 

коли можливе досягнення повної автономності [39]. 

Таким чином, проведений нами теоретичний аналіз дозволив виявити, що 

багато вчених наголошували на важливому значенні для розвитку дитини 

стосунків з матір’ю (Р. К. Белл, Д. В. Віннікот, В. М. Дружинін, Е. Еріксон, 

Е. С. Шефер та ін.) [39; 59; 207]. При цьому, на думку Д. В. Віннікота, не можна 

применшувати також значимість батька і стосунків з ним, адже вони є 

важливими для становлення особистості дитини незалежно від її статі [39].  

Якщо мати сприяє формуванню почуття захищеності, емоційної 

прив’язаності, тепла і затишку, задовольняє базові (первинні) потреби дитини, 

то батько сприяє формуванню в дитини впевненості і самостійності під час 

прийняття рішень, є прикладом для наслідування (як особистісних якостей так і 

поведінкових патернів), та виступає в якості авторитетного соціального 

прикладу [59]. Тому говорити про те, хто має важливіше значення для розвитку 

та становлення особистості дитини, навряд чи є доречним, адже мати та батько 

у житті кожної дитини виконують певну роль, яка може бути здійсненна лише 

ними. 

Р. Дрейкурс виділив основні методи батьківського виховання дитини, до 

яких відніс: прояв поваги до неповторності, індивідуальності і недоторканості 

дітей з самого раннього віку; розуміння та опрацювання конструктивних 

взаємостосунків з дитиною тощо [58]. 



43 
 

 

Батьки здійснюють вплив і контролюють дитину у всіх сферах її 

життєдіяльності, виконують різноманітні завдання і функції, які з віком 

змінюються. Мати та батько в очах дитини виступають як втілення мудрості і 

приклад для наслідування; як найближчі люди, яким можна довіритися; як 

джерело захисту, підтримки та емоційного тепла; як владні інстанції, що 

розпоряджаються і контролюють поведінку дитини шляхом покарання та 

заохочення [193, с. 7]. 

З аналізу зарубіжної та вітчизняної наукової літератури видно, що 

дитячо-батьківські стосунки є однією із найважливіших підсистем сімейних 

стосунків, що здійснюють вагомий вплив на формування особистості та 

поведінки, становлення підлітка в суспільстві як цілісної, здорової особистості.  

А. Я. Варга, А. С. Єлісеєва, К. О. Савіна, О. О. Смірнова виділяють три 

компоненти дитячо-батьківських стосунків: емоційний, когнітивний і 

поведінковий. Емоційний (афективний) – це сукупність переживань, що 

пов’язані із дитиною та відображаються у прояві батьківської любові та 

прийнятті батьками дитини [32; 62, с. 25; 152, с. 7; 157]. На важливості 

батьківської любові, як материнської так і власне батьківської, а також визнанні 

дитини як унікальної та неповторної особистості, яку потрібно підтримувати, 

поважати та приймати, наголошували Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Колотіліна, 

А. С. Співаковська, Г. Т. Хоментаускас та ін. [91; 170; 205].  

А. С. Співаковська описує формулу істинної батьківської любові, 

формулу прийняття, в якій любов – це не «люблю тому, що ти хороший, а 

люблю, тому що ти є, люблю такого який є» [170, с. 42].  

Відсутність материнської любові може спостерігатися не лише у випадку 

розпаду сім’ї та сепарації дитини від матері, втрати батьків та перебуванні у 

дитячому будинку, але й у випадку спільного проживання, коли мати не 

відчуває емоційної прив’язаності та своєї приналежності до дитини, не 

зацікавлена її вихованням. Таке ставлення негативно відображається на дитині, 

на її поведінці, таким дітям притаманна нестійка емоційна прихильність, їм 
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властива підвищена тривожність, незрілість на емоційному та інтелектуальному 

рівнях та ін. (В. І. Білов, С. Броді, Д. В. Віннікот та ін.) [39; 84].  

В. В. Колотіліна виділила п’ять чинників, що впливають на батьківську 

любов: культурні орієнтації, стосунки між батьками, готовність до батьківства, 

особливості сім’ї батьків та їх індивідуальні особливості: фізичне здоров’я, 

особливості характеру, емоційна зрілість, розподіл та становлення ролей 

(чоловічої та жіночої) [91, с. 121]. 

Слід зазначити, що окрім любові і прийняття, у дитячо-батьківських 

стосунках може спостерігатися протилежне явище – відторгнення, емоційне 

неприйняття дитини, що, на думку багатьох науковців, є прикладом 

негативного типу виховання.  

Н. Н. Голосова і В. В. Столін виділили тривимірну структуру в 

емоційному компоненті батьківського ставлення: повага–неповага; симпатія–

антипатія; близькість–віддаленість [172, с. 62–67].  

Когнітивний компонент батьківського ставлення відображає уявлення 

батьків про інтереси, цінності, потреби своєї дитини. Виділяють чотири типи 

уявлення батьків про дитину, які базуються на адекватності і неадекватності: 

адекватне уявлення про дитину – найбільш правильне, повне і об’єктивне 

сприйняття особистості дитини; неадекватне уявлення, яке в свою чергу 

поділяється на інфантилізацію (нав’язування дитині безпорадності, залежності, 

несерйозності, залежність від батьків), інвалідизацію (приписування 

хворобливості через недооцінку психофізичних даних дитини), соціальну 

інвалідизацію (приписування дитині соціальної неуспішності, відсутність віри у 

благополуччя дитини та висування високих вимог до неї) [62, с. 25, 28]. 

Дослідженням адекватного і неадекватного типів уявлень про дитину 

займалися А. Адлер, В. І. Гарбузов, Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Колотіліна, 

А. Є. Лічко, І. А. Сальнікова та ін. [2; 43; 91; 110; 159; 205]. 

Поведінковий компонент батьківського ставлення проявляється у стилі та 

тактиці поведінки, домінуючих особливостях та способах спілкування з 

дитиною, в особливостях використання заохочення і покарання батьками 
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підлітка та ін. Найчастіше у поведінковому компоненті дитячо-батьківських 

стосунків виділяють такі фактори (складові): автономія–контроль, співпраця–

відсутність співпраці, залежність–незалежність, домінування–підкорення [150, 

с. 226–227]. 

Науковцями описано різні типи батьківського ставлення, установок, 

позицій, стилів сімейного виховання, сімейних цінностей, батьківської 

відповідальності, авторитету. При цьому загальні особливості і визначення 

даних понять досить часто не розрізняються та розглядаються як тотожні, такі, 

що мають подібні характеристики. 

Стилі сімейного виховання – це способи стосунків між батьками та 

дітьми, що передбачають можливість використання певних засобів і методів 

педагогічного впливу у своєрідній манері словесного звернення чи іншої 

взаємодії залежно від особливостей суб’єкта спілкування [129, с. 6].  

У роботі М. В. Бикової та О. О. Смірнової зазначено, що стиль виховання 

відображає різні можливі варіанти поведінки батьків та їх поєднання певним 

чином залежно від особливостей сім’ї та від ситуації, що склалася [20, с. 7]. 

Питання батьківської позиції є найбільш висвітленим та опрацьованим у 

системі сімейних відносин та дитячо-батьківських стосунків. Це поняття ввела 

А. С. Співаковська з метою позначення сукупності батьківських установок у 

взаємодії з дітьми, що існують в трьох планах: емоційному, когнітивному і 

поведінковому. Вона виділила три якості батьківської позиції: адекватність, 

динамічність і прогностичність. Когнітивний компонент дитячо-батьківських 

стосунків описує параметр адекватності батьківської позиції. Адекватність 

розглядається як ступінь співвідношення об’єктивних якостей і індивідуальних 

особливостей дитини та якостей, що сприймаються і усвідомлюються батьками. 

Вона проявляється у приписуванні батьками дитині певних якостей і у ступені 

викривлення сприйняття образу дитини. Динамічність розглядається як ступінь 

рухливості батьківських позицій, що проявляються у зміні методів виховання 

дитини залежно від її вікових особливостей, від зміни ситуації та умов 

взаємодії. Динамічність описує поведінковий та когнітивний компоненти. 
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Параметр прогностичності також описує когнітивний та поведінковий 

компоненти батьківської позиції та відображає здатність батьків передбачати 

можливі небезпеки та перспективи розвитку дитини та з їх урахуванням 

будувати взаємостосунки з дитиною. Емоційний компонент проявляється у всіх 

зазначених параметрах батьківської позиції [171, с. 53–54].  

І. А. Сальнікова підтримує точку зору А. С. Співаковської щодо 

визначення поняття «батьківська позиція», зазначаючи із свого боку, що вона 

поєднує в собі всі характеристики стосунків дитини з батьками; вона описує її 

як цілісну систему, що включає емоційний, поведінковий та когнітивний рівні. 

Когнітивний компонент полягає в усвідомленні батьками своєї дитини, знанні її 

особливостей і індивідуальних якостей. Емоційний компонент складається з 

несвідомих установок батьків та мотивів виховання, якими вони керуються. 

Поведінковий компонент відображає особливості взаємодії у системі «батько–

дитина» та розвивається на основі двох інших компонентів [159]. 

Батьківське ставлення включає різноманітні почуття, вчинки, особливості 

сприйняття, поведінки, прийняття та розуміння батьками дітей [197, с. 5]. Воно 

характеризується певною подвійністю у позиціях батьків. Ця подвійність 

виражається у тому, що можна виділити два полюси батьківської любові: 

безумовну (співпереживання, прийняття тощо) та умовну (об'єктивна оцінка, 

контроль, чітко визначений вектор якостей, які потрібно виховати) [20, с. 5]. 

Ще одним важливим параметром є батьківський контроль, який полягає у 

прояві контролюючої поведінки по відношенню до дитини, що проявляється у 

нав’язливості, обмежуванні, дріб’язковій опіці [121, с. 32].  

О. І. Захаров поділяє батьківський контроль (дисципліну) на три види: 

обмежуючий (надмірний контроль), помірний (середній) і дозволяючий. 

Надмірний контроль характеризується нав’язливим прагненням батьків 

постійно контролювати діяльність дитини, обмежувати її самостійність і 

активність. Середній тип характеризується відсутністю надлишкової 

наполегливості і твердості у вихованні дитини, поступливістю, залежить від 

ситуації. Дозволяючий тип контролю полягає у відсутності будь-яких заборон, 
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покарань за погану поведінку, батьки нерідко беззаперечно виконують всі 

побажання і вимоги дитини [66]. 

С. В. Ковальов вважає, що у питанні батьківського контролю важливим 

аспектом є його рівень вираженості та перерозподіл, що повинен здійснюватися 

з урахуванням вікових змін дитини. Особливо актуальним та важливим 

перерозподіл контролю та автономії між батьками та дитиною стає у 

підлітковому віці. З одного боку, батькам потрібно давати більше автономії 

своїй дитині; з іншого – надмірна автономія може мати і негативні наслідки. 

Отже, потрібно гармонійно поєднувати надання автономії підлітку і його 

підтримку (довірче спілкування) [85].  

Контроль у процесі сімейного виховання поєднує вимоги і заборони, 

спосіб контролю за виконанням вимог і заборон, систему санкцій (покарання і 

заохочення) та батьківський моніторинг [79, с. 169]. 

На нашу думку, вимоги та заборони є вкрай важливим аспектом будь-

якого виховання (сімейного, шкільного, педагогічного). Їх використання дає 

змогу конкретизувати очікування батьків та поведінку дитини, яку вони хочуть 

бачити, яка є для них бажаною, та окреслити ті патерни поведінки і вчинки, які 

дитина не повинна використовувати, які є небажаними та неприпустимими на 

думку її батьків.  

Важливою та значущою для сімейних взаємин є дисципліна, підтримання 

якої можливе через дотримання та виконання розпоряджень, що висуваються 

до дітей та виконання яких є обов’язковим. У такому випадку розпорядження 

батьків повинні задовольняти їхні певні вимоги [114, с. 120].  

У своїх роботах Ю. Б. Гіппенрейтер, О. О. Карабанова, А. С. Макаренко 

наголошують на важливості дотримання певних правил для ефективності 

прийняття і виконання дитиною вимог і заборон: стримане їх обговорення з 

дитиною (без злості, крику та ін.); зрозумілість та чіткість (відсутність 

«подвійних стандартів»); завчасне обговорення (перед порушенням правил); 

посильність для дитини; відсутність суперечливості із здоровим глуздом; 

узгодженість обома батьками тощо [46; 79; 114].  
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Покарання та заохочення, як система санкцій, здійснюють регулятивну 

функцію у поведінці дитини, що супроводжується позитивним (заохочення), 

або ж негативним (покарання) підкріпленням її дій. 

В психологічній та педагогічній науках проблемою використання системи 

санкцій стосовно дитини (заохочення і покарання) займалися А. С. Єлісеєва, 

О. О. Карабанова, С. В. Ковальов, А. С. Макаренко, Л. М. Мітіна, П. Піппер, 

А. С. Співаковська, К. Л. Тихомирова, З. Фрейд, Е. Фромм та ін. [62; 79; 85; 

114; 170; 171; 176; 182; 185].  

Р. Кембел, Л. Лот, П. Піппер, А. С. Співаковська виділяють такі види 

покарань: фізичні покарання, логічне пояснення та переконання, вербальна 

агресія, обмеження активності дитини, блокування небажаних дій, афективний 

влив (крик, гнів), позбавлення благ і привілеїв, примус до дії тощо [79, с. 182–

183]. 

Науковці, що займалися вивченням проблеми покарань, вважають 

неприпустимим використання деяких з них у виховному процесі. Особливо це 

стосується фізичних покарань, адже в подальшому вони можуть спровокувати 

агресивність, ворожість у дітей та сприяти формуванню психічно нездорової 

особистості (Р. Кембел, П. Ф. Лесгафт, З. Фрейд та ін.) [106, с. 264–273].  

Серед представників протестантської культурної традиції досить 

поширеним є твердження про можливість та виправданість використання у 

сімейному вихованні тілесних (фізичних) покарань, але лише у випадку, коли 

вони здійснюються дбайливими батьками; у такому випадку вони не 

спричиняють шкоди дитині. За результатами дослідження, що М. А. Страус та 

Дж. Х. Стюарт провели в США на вибірці в 1000 сімей, було виявлено, що 

використання фізичних покарань змінюється залежно від віку дитини. Зокрема, 

зростання фізичних покарань спостерігається в період дитинства до 5 років, 

далі йде спад, при цьому використання даного виду покарання лишається 

досить частим і спостерігається до 13 років, коливаючись в межах 30–85 % [17, 

с. 766–767]. 
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Отже, покарання – це негативне підкріплення дій, вчинків, діяльності, 

суджень і ставлень дитини, що спрямоване на викорінення такої поведінки в 

подальшому і супроводжується почуттям сорому, незадоволеністю собою, 

прагненням виправитися та змінитися. 

Дослідженням покарань у сімейному вихованні займалися 

Л. С. Виготський, О. А. Золотарьова, П. Ф. Лесгафт, Б. Т. Ліхачов, 

Н. Є. Магарік, А. С. Макаренко, Л. Ф. Островська, В. А. Сухомлинський, 

І. О. Фесенко, А. Ф. Фомівко та ін. [38; 106; 109; 114; 176].  

Б. Т. Ліхачов виділяє два полюси покарання – з одного боку, покарання 

здійснює корегувальний вплив на поведінку дитини, сприяє становленню 

порядку, розвиває внутрішній самоконтроль, самогальмування, поглиблюється 

здатність до самозасудження. З іншого боку, зловживання покараннями може 

негативно відобразитися на самій дитині, що проявляється у її моральному 

пригніченні, зародженні почуття неповноцінності, комплексу озлоблення і 

активному супротиві до вихованих впливів [109, с. 219].  

Звісно, покарання містить елементи кари, але основним його завданням є 

виховання дитини та корегування її поведінки. Таким чином, покарання є 

засобом гальмування і затримання небажаної, негативної поведінки, яка є 

суспільно неприйнятною та потребує втручання дорослого [204, с. 236].  

К. Л. Тихомирова розглядала методи покарання і заохочення як єдність 

трьох функцій: засобу регулювання поведінки дитини з боку оточуючих; засобу 

корегування поведінки і діяльності; засобу стимулювання потрібних моральних 

дій [178]. 

Покарання вимагає великого такту і обережності, тому у наукові 

літературі рекомендується по можливості уникати його застосування, а 

намагатися в першу чергу відновити правильний режим життєдіяльності 

дитини. У крайньому випадку можна допустити лише деякі види покарання: 

обмеження задоволень чи розваг, обмеження кишенькових грошей, обмеження 

спілкування із товаришами [114, с. 120–121]. 
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Наряду з покаранням важливе місце у виховній взаємодії посідає 

заохочення позитивної, бажаної поведінки дитини. Заохочення – це різновид 

системи санкцій, що використовуються у виховному процесі та спрямовані на 

стимулювання і позитивне підкріплення бажаної діяльності і поведінки дитини.  

У свою чергу, найбільш розповсюдженим різновидом заохочення є 

похвала. Але надмірне і неправильне використання даного виду заохочення 

може мати негативні наслідки: формується почуття залежності від батьків, 

нерівноцінності позицій [79, с. 187]. В першу чергу це стосується підлітків, 

адже в цьому віці вони прагнуть до самостійності, визнання їх рівноправності, 

дорослості. Окрім похвали заохочення може мати такі різновиди: ласка, 

подарунки, нагороди, спільна діяльність тощо. 

Отже, дитячо-батьківські стосунки є складною системою, що відображає 

особливості взаємостосунків у системі взаємодії «батько–дитина» та включає 

широкий спектр стосунків з дитиною, від особливостей ставлення до неї на 

емоційному рівні до особливостей спільної із дитиною поведінки, та 

характеризується двополюсною системою сприйняття: з боку батьків та з боку 

дитини.  

 

1.3. Типології сімейного виховання та його вплив на розвиток 

особистості дитини 

 

Проблема взаємодії батьків та дітей гостро постає протягом всього 

періоду онтогенезу. Низка дослідників вказують на важливу роль характеру 

взаємодії дитини та дорослих, які виконують виховну функцію у сім’ї 

(Л. Е. Берк, І. В. Дубровіна, В. В. Колотиліна, І. М. Леонова, В. Сатір, З. Фрейд, 

В. М. Целуйко, О. А. Чепракова, Т. Л. Шишова, Л. Ю. Шнейдер та ін.) [17; 91; 

105; 161; 183; 194; 195; 201; 202].  

Батьківський вплив на дитину спостерігається від перших днів після 

народження та триває протягом всього життя, не виключенням є і підлітковий 

вік. Адже саме цей віковий період є одним з найважливіших у взаємостосунках 
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дітей та батьків та характеризується перебудовою всієї системи 

внутрішньосімейних стосунків, що обумовлюється як віковими особливостями, 

так і соціальними процесами (А. Я. Анцупов, В. Г. Казанська, В. М. Поліщук) 

[9, с. 301–302; 76; 145].  

Зарубіжні та вітчизняні психологи займалися дослідженням дитячо-

батьківських стосунків, виділенням типів батьківського ставлення, стилів 

батьківського виховання (Г. М. Андреєва, Т. В. Андреєва, Д. Болдуїн, 

А. Я. Варга, Е. Г. Ейдеміллер, О. О. Карабанова, Г. Крайг, І. М. Марковська, 

Т. М. Мартинова, П. В. Трояновська та ін.) [4; 5; 32; 79; 98; 121; 122], та їхнім 

вплив на розвиток дитини, на її подальшу поведінку в соціальному оточенні 

(Є. Р. Аметова, Т. В. Архіреєва, Г. В. Бевз, О. О. Бодальов, Л. І. Божович, 

Р. Дрейкурс, В. М. Дружинін, А. С. Єлісеєва, О. І. Захаров, О. А. Караванова, 

З. Кісарчук, І. М. Леонова, Л. Орбан-Лембрик, Л. Д. Самигін, В. В. Столін, 

О. А. Чепракова та ін.) [1; 19; 23; 24; 59; 60; 62; 66; 79; 164; 172; 195]. 

Одним із вирішальних моментів виховання є поведінка самих батьків, 

адже виховання дитини відбувається не лише тоді, коли з нею розмовляють, 

повчають, дають поради, але й тоді, коли батьки на власному прикладі 

взаємодії у суспільстві показують їй, як потрібно себе поводити. Діти часто 

переймають патерни поведінки своїх батьків навіть не усвідомлюючи цього. 

Тому перший і найголовніший метод виховання – це батьківська повага до 

своєї сім’ї, вимогливість до себе, батьківський контроль над кожним своїм 

кроком [114, с. 108].  

А. Я. Варга та В. В. Столін у структурі батьківського ставлення виділяють 

такі складові: прийняття–відторгення (відображає інтегральне емоційне 

ставлення до дитини); кооперація (соціально бажаний образ батьківського 

ставлення, що проявляється у зацікавленості життям дитини, проявом довіри, 

високою оцінкою інтелектуальних і творчих здібностей дитини); симбіоз 

(міжособистісна дистанція у спілкуванні з дитиною, що має як і в інших 

складових двохсторонній характер: або батьки відчувають себе з дитиною 

одним цілим, або ж відчувають тривогу та відчуженість у стосунках з нею); 
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авторитарна гіперсоціалізація (директивна за своєю суттю форма і напрямок 

контролю за поведінкою дитини); маленький невдаха (відображає недооцінку 

батьками дитини в їхньому сприйнятті і розумінні її) [33, с. 107–113].  

Н. Штірман, досліджуючи дитячо-батьківські стосунки у хворих з 

психосоматичними розладами, виокремлює три типи батьківського ставлення: 

зв’язування (відсутність гнучкості у стосунках з дитиною, стереотипне, 

жорстке спілкування); відторгнення (неприйняття дитини); делегування 

(маніпулювання дитиною заради досягнення власних цілей, мрій та бажань) 

[67, c. 47]. 

В. М. Мініяров виділяє поблажливий, змагальний, розважальний, 

попереджувальний, контролюючий, співчуваючий стилі сімейного виховання. 

В основі даної класифікації знаходяться основні форми ставлення до дитини і 

оточуючих – ставлення батьків до дитини та до її діяльності; ставлення батьків 

до використання покарання і заохочення; ставлення батьків до оточуючих 

людей; ставлення батьків до формування у дитини моральних цінностей; 

ставлення батьків до розумової діяльності дитини [129, с. 6].  

Широко відомою є модель Д. Баумрінд, яка включає три основні стилі 

батьківського ставлення: авторитетний, авторитарний, поблажливий [210]. 

Д. Баумрінд на основі результатів спостереження за взаємодією батьків та дітей 

дошкільного віку виділила три відмінних риси, які відрізняють авторитетний 

стиль виховання від менш ефективних авторитарного та поблажливого: 

прийняття дитини та участь в її житті з метою встановити з нею емоційний 

зв'язок; здійснення контролю над дитиною з метою сприяння більш зрілій 

поведінці; заохочення автономії, що покликане стимулювати впевненість 

дитини в собі [17, с. 893; 210]. 

Таким чином, перевага та особливість авторитетного стилю виховання 

полягає не у надмірному використанні того чи іншого типу батьківського 

ставлення, а у гармонійному їх поєднання з метою розвитку пізнання та 

покращення взаємостосунків з дитиною, стимулюванні та спрямуванні 

розвитку самої дитини. 
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Е. Маккобі та Д. Мартін доповнили типологію батьківського ставлення, 

що розроблена Д. Баумрінд, четвертим стилем, який характеризується низьким 

рівнем контролю і байдужістю до життя дитини – байдужим. В основі даного 

поділу лежать два фактори впливу на дитину: батьківський контроль та 

батьківська теплота (ступінь прояву любові та схвалення поведінки дитини, чи 

навпаки – засудження та критики) [6, с. 226]. 

Г. Крайг на основі досліджень Д. Баумрінд, Е. Маккобі та Д. Мартіна 

виділила чотири стилі батьківського виховання: авторитетний, авторитарний, 

ліберальний та індиферентний (останній має характерні ознаки байдужого 

стилю виховання). Але стилі батьківської поведінки не є абсолютними 

категоріями та можуть змінюватися залежно від ситуації [98, с. 397].  

Авторитетний стиль виховання характеризується теплим емоційним 

прийняттям дитини і високим рівнем контролю за нею та участю в її житті, 

поступовим та розумним стимулюванням її самостійності та автономії. Це 

найбільш оптимальний підхід до виховання дитини. У дитячому та 

підлітковому віці авторитетний стиль виховання сприяє розвитку 

самоконтролю, оптимізму, готовності до співпраці, мотивує до досягнень [17, 

с. 893–898; 98, с. 398]. 

Авторитарний стиль виховання відрізняється низьким рівнем прийняття 

дитини та участі в її житті, байдужим ставленням, відторгненням, 

пригніченням, приниженням, директивним стилем взаємодії, ригідністю у 

вихованні та висміюванням негативних сторін дитини, при цьому позитивні 

якості дитини батьками не відмічаються [17, с. 893–898; 98, с. 399]. 

Поблажливий (ліберальний) стиль виховання характеризується 

емоційним прийняттям та вседозволеністю, відсутністю контролю. Діти батьки 

яких використовують даний стиль батьківського ставлення схильні до 

непослуху, імпульсивні, агресивні [17, с. 893–898; 99, с. 399]. 

Індиферентний стиль характеризується низькою участю батьків у процесі 

виховання, емоційною байдужістю і дистантністю, низьким рівнем контролю у 

формі ігнорування інтересів і потреб дитини [17, с. 893–898; 98, с. 400; 213]. 



54 
 

 

Багато досліджень показують, що коли батьки поводять себе строго, але 

терпляче, діти схильні підкорятися їх вимогам. А коли батьки виховують дітей з 

грубістю та нетерпимістю, то діти стають неслухняними бунтарями [228, с. 96–99]. 

Таким чином вони виражають свій протест проти встановленої в родині системи 

виховання. 

А. С. Макаренко значну увагу приділяє поняттю батьківського 

авторитету, на його думку, він не є біологічно зумовленим, а є результатом 

діяльності батьків у кожній сім’ї окремо; основою такого авторитету має бути 

прагнення правильного виховання, а не прагнення виховати слухняну дитину. 

Автор виділяє десять видів хибного авторитету [114, с. 110–113]:  

1. Авторитет придушення (найбільш характерний для батьків) 

супроводжується агресивністю, нестриманістю, дратівливістю та 

використанням покарань; сприяє породженню у дитини страху до батька, 

зводить до нуля внесок матері у виховний процес, викликає дитячу брехню і 

страх, і одночасно виховує у дитині жорстокість.  

2. Авторитет відстані. Батьки, які використовують даний вид авторитету, 

емоційно дистанційовані від своїх дітей, не приділяють їм уваги, байдужі до 

їхніх проблем і вподобань. У них свої інтереси, свої думки, своє життя, яке не 

пов’язане із дитиною.  

3. Авторитет чванства. Зустрічається як у батьків, так і у матерів; 

супроводжується проявами зарозумілості по відношенню до інших людей, 

демонстрацією своєї важливості та значущості, що проявляється у спілкуванні 

із сторонніми людьми, з колегами по роботі, з друзями, в родині.  

4. Авторитет педантизму характеризується більшим проявом уваги до 

дитини, категоричністю і ригідністю думок, висловлювань і вимог батьків, що 

не піддаються сумніву з боку дитини і повинні бути виконані у будь-якому 

випадку. 

5. Авторитет резонерства. Такі батьки вважають метод повчання 

найголовнішою педагогічною мудрістю. У вихованні домінуючими є повчальні 

розмови, при цьому не враховується вік дітей, їхні особливості та побажання. 
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6. Авторитет любові супроводжується надмірним проявом любові з боку 

батьків і вимогою прояву таких же почуттів від дитини. Для регулювання 

поведінки дитини у таких сім’ях часто використовується метод шантажу, що 

проявляється, наприклад, у словах: «Отже, ти маму не любиш?». Така поведінка 

може сприяти сімейному егоїзму, відсутності щирості, симпатії до інших 

людей. 

7. Авторитет доброти. Виховання здійснюється через м’якість, 

поступливість, доброту батьків. Вони уникають конфліктів, тому роблять все 

заради збереження сімейної злагоди та миру.  

8. Авторитет дружби характеризується прагненням батьків бути для своїх 

дітей насамперед друзями, а не вихователями, що є непоганим, доки існує 

взаємоповага між дітьми та батьками. 

9. Авторитет підкупу. Батьки купують слухняність своїх дітей 

подарунками і обіцянками, які у відкритій формі обговорюються з дитиною. 

Звичайно, у благополучній родині можливі певні заохочення, але преміювати 

дітей за хорошу поведінку чи за хороше ставлення до батьків є неприпустимим 

та неправильним – це можливе лише за хорошу оцінку або за виконання 

важкого завдання [114, с. 110–113]. 

Р. Хесс та В. Шипман виділяють два види стилів батьківської взаємодії з 

дітьми – імперативний (характеризується ясними і директивними командами, 

що ідуть від батьків; сприяє розвитку в дитини пасивної податливості разом із 

залежністю та конформізмом, а саме підкорення батьківським вказівкам 

супроводжується пасивним опором) та інструктивний (містить більше 

інформації, а сама команда обґрунтовує необхідність бажаної поведінки; сприяє 

розвитку в дитини рис ініціативності і твердості, незалежності та творчості) 

(наведено за: [99, с. 192; 221]).  

О. О. Карабанова та П. В. Трояновська вважали суттєвою особливістю у 

вивченні дитячо-батьківських стосунків дослідження не лише точки зору 

батьків на ці стосунки, але й їх бачення самими підлітками. Дитячо-батьківські 

стосунки відображаються в емоційних взаєминах батьків і підлітків, що 
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проявляється у прийнятті (рівень емпатії та емоційній дистанції); особливостях 

взаємодії (співробітництво, прийняття рішень, рівень конфліктності, 

заохочення автономності); контролі (вимогливість, моніторинг, рівні 

авторитарності, особливості заохочень і покарань); суперечливості чи 

відсутності суперечливості стосунків (непослідовність, невпевненість батьків у 

своїх виховних можливостях та правильності виховних зусиль); допоміжних 

показниках (стосунки між батьками та міра їхньої задоволеності ними, 

задоволення матеріальних та інформаційних потреб дитини, потреби в увазі, 

адекватність образу дитини, ціннісні орієнтації батьків) [119, с. 23].  

Е. Шеффер вважав, що виховний вплив батьків на дитину (з точки зору 

дитини) можна простежити через три змінні: «прийняття – емоційне 

відторгнення», «психологічний контроль – психологічна автономія», 

«прихований контроль – відкритий контроль» [169, с. 169–178]. 

У дитячо-батьківських стосунках виділяють низку чинників, що 

зумовлюють порушення емоційно-особистісного розвитку дитини та сприяють 

розвитку неврозів: особливості сімейних стосунків в цілому; особистісні 

особливості батьків; особливості батьківського ставлення, батьківської позиції 

чи стилю виховання [67, с. 52]. 

У своїй роботі А. М. Єлізаров описує шість основних причин, що 

провокують проблеми виховання дітей: особливості особистості батьків, що 

склалися у дитинстві або ж у більш пізньому віці та заважають їм бути 

ефективними батьками; деструктивні способи спілкування у подружній діаді, 

особливості структури сім’ї, що перешкоджають ефективному батьківству; 

особливості особистості дитини, невідповідність стилю виховання характеру 

дитини; особливості соціального середовища, в якому існує сім’я; виховна 

неграмотність батьків [62, с. 103–104]. 

А. Б. Добрович на основі комунікативних навичок виділяє такі типові 

ролі дитини в сімї, активне використання яких може призвести до викривлення 

характеру дитини (аж до анормального розвитку особистості). Розглянемо для 

початку «позитивні» ролі, що підкреслюють цінність дитини в сім’ї:  
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«Кумир сім’ї» характеризується спрямованістю лише на дитину, 

присвяченню життя сім’ї та її членів дитині та задоволенню її потреб. Така роль 

може негативно відобразитися на особистості дитини, що може сприяти 

розвитку примхливості, егоцентричності, безпорадності у самостійному житті 

та ін. 

«Мамин (батьків, бабусин) скарб». Дитина є не всезагальним, а чиїмось 

особистим скарбом. Для дітей дана роль носить негативний характер, адже 

сприяє побудові різних форм стосунків із значимими дорослими та може в 

подальшому зашкодити успішній побудові власного особистого життя, адже у 

випадку створення альянсів між дорослими та дитиною в неї формуються 

викривлені уявлення про осіб протилежної статі. 

Роль «паїнька» досить часто приховує проблеми у внутрішньо-сімейній 

взаємодії, що проявляються у недостатній співпраці і емоційній дистанції з 

дитиною, сприяє формуванню в дитини завищених вимог до себе, боязні не 

відповідати цим вимогам і розчарувати близьких.  

«Хвороблива дитина». Нав’язування дитині цієї ролі може бути проявом 

вдаваної співпраці із нею, тобто підміною справжньої співпраці. Вона може 

слугувати основою для відходу від реально існуючих проблем. 

Протилежними цим є ролі негативної спрямованості, що фіксують низьку 

цінність дитини в сім’ї. 

«Жахлива дитина» проявляється у її сприйнятті членами сім’ї як такої, 

що створює лише напруження, проблеми, негативні ситуації, не здатна 

виправдати очікування рідних.  

«Цап відбувайло». Дана роль виникає тому, що сім’я, яка відчуває 

фруструючі переживання і конфлікти, потребує «громовідводу» для розрядки 

негативних емоцій, і таким може стати дитина.  

«Попелюшка». Дитина виконує всю хатню роботу, при цьому не отримує 

за свої старання нічого, а все найкраще, разом із заохоченнями, дістається 

іншим дітям або ж дорослим, що може сприяти розвитку невпевненості в собі, 

приниженню, несамостійності 54, с. 42–47. 
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В. І. Гарбузов виділяє типи сімейного виховання, що використовуються у 

сім’ях, діти в яких хворіють на неврози. До них він відносить відсутність 

прийняття, емоційне відторгнення; гіперсоціалізацію та роль «кумира сім’ї». На 

думку автора, це неправильні типи, які негативно впливають на дитину, тому їх 

використання потрібно зводити до мінімуму, або ж взагалі не використовувати 

у вихованні [43].  

Неприйняття, емоційне відторгнення проявляється у жорстокому 

контролі і неприйнятті індивідуальних особливостей дитини, нав’язуванні їй 

типу поведінки, що, на думку батьків, є правильним. Гіперсоціалізація 

відображається у тривожно-недовірливій концентрації батьків на соціальному 

статусі, стані здоров’я, заниженій оцінці індивідуальних особливостей дитини. 

Тип виховання «Кумир сім’ї» проявляється у зацикленні батьків на дитині, 

виділенні її поміж інших як особливої, при цьому нехтуються інші члени 

родини [52, с. 140]. 

Поряд з типом «кумир сім’ї» (який в його інтерпретації має назву 

«поблажлива гіперпротекція»), А. Є. Лічко виділяє такі найбільш 

розповсюджені типи дезадаптивного, негативного виховання: домінуюча 

гіперпротекція, емоційне відторгнення, жорстокі взаємовідносини, підвищена 

моральна відповідальність тощо [110, с. 100–107]. 

Поряд із вищезазначеними типами «неправильного» батьківського 

виховання М. І. Буянов поділяє гіперопіку на три різновиди: виховання за 

типом «кумир сім’ї» (дитина позбавлена будь-якої самостійності); жорсткий 

контроль за дитиною, нав’язування певних правил, що відображаються на 

стосунках дитини із ровесниками (заборона дружити, спілкуватися та ін.). 

Третій різновид гіпоопіки – культивування оригінальності, незвичайності, 

відмінності від інших [29]. До вже описаних типів неправильного виховання 

також відносяться «спадкоємець престолу», що характеризується відсутністю 

достатньої уваги з боку батьків до дитини – вони приділяють надмірну увагу 

своїй кар’єрі та підтримці соціального престижу [145, с. 129–131].  
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Е. Г. Ейдеміллер та А. Є. Лічко віднесли до несприятливих шість 

чинників батьківського ставлення: гіпопротекція чи гіпоопіка, що 

характеризується недостатньою кількістю опіки та контролю за дитиною; 

гіперопіка чи домінуюча гіперпротекція, що проявляється у надмірній увазі, 

піклуванні, опіці та контролі; потураюча гіперпротекція, що відображається у 

вихованні за типом «кумир сім’ї»; емоційне відторгнення, що характеризується 

ігноруванням потреб та бажань дитини; жорстокі взаємовідносини, що можуть 

проявлятися у двох формах – відверта (суворі покарання за дрібні вчинки) та 

прихована; підвищена моральна відповідальність, що характеризується 

покладанням великих надій та сподівань на майбутнє підлітка та його 

становлення і розвиток як особистості [110; 205].  

Альтернативне виховання (нестійке емоційне ставлення до дитини, 

постійна зміна вимог та рівня контролю) та неконгруентність батьків 

(суперечність в інтонації та міміці батьків під час спілкування з дитиною), 

також належать до типів виховання, що негативно впливають на особистість 

дитини, є причиною соціальної дезадаптації та можуть свідчити про наявність 

проблем у системі дитячо-батьківських стосунків, наприклад, емоційного 

відторгнення та неприйняття дитини [117, с. 166–167].  

Хоча для розвитку відповідальності та самостійності у підлітка важливим 

є прояв ліберальності, однак для маленької дитини є корисним використання 

контролю, що підкріплюється розумними вимогами до неї та до її поведінки 

[17; 210].  

Д. Х. Демо, С. А. Смолл, Р. К. Севін-Вільямс займалися вивченням 

сімейних стосунків у дитячо-батьківських діадах (139 діад), досліджуючи їхній 

зв'язок із самооцінкою підлітків і батьків та порівнюючи уявлення підлітків і 

батьків про їхні стосунки. Дослідники припустили, що батьківські і дитячі 

уявлення про себе значною мірою залежать від характеру взаємин між ними, 

адже вони є найбільш значущими людьми одне для одного. У результаті 

виявилося, що дитячо-батьківські стосунки дійсно пов’язані із самооцінкою, як 

підлітків так і батьків. Батьківська самооцінка пов’язана із високим рівнем 
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комунікації з підлітком, а підліткова самооцінка пов’язана із комунікацією та 

участю батьків у житті підлітка. При цьому самооцінка підлітків має значущі 

взаємозв’язки із власними уявленнями про стосунки у сім’ї, ніж з баченням 

батьків. Найбільша подібність в уявленнях про дитячо-батьківські стосунки 

спостерігається в оцінці комунікативної активності, а найбільша розбіжність – в 

оцінці ступеня задоволеності стосунками. Матері є більш задоволеними ними, 

ніж підлітки, а дівчата є менш задоволені ними, ніж хлопці [216, с. 705–715]. 

У результаті ми прийшли до виновку, що не лише батьки здійснюють 

вплив на поведінку та особистість дитини, а й діти впливають на батьків, що ще 

раз підтверджує взаємозв'язок дитячо-батьківських стосунків. 

Г. Х. Броді та Д. Р. Шеффер виділяють три групи виховних технік, які 

традиційно використовуються батьками: техніки, що засновані на пріоритеті 

сили (фізичні покарання, командування дитиною, позбавлення благ і 

матеріальних ресурсів); техніки, що засновані на позбавленні любові (батьки 

проявляють гнів та незадоволення поведінкою дитиною, використовуючи 

ігнорування, висміювання, дистанціювання від дитини тощо); техніки, що 

засновані на індукції (батьки збуджують у дитини певні інтереси, почуття, 

прагнення через обмін інформацією та досвідом; сприяють формуванню у 

дитини розуміння доцільності тієї чи іншої поведінки) [228]. 

Л. Г. Саготовська пропонує поділяти ставлення батьків до дітей на шість 

типів, які залежать від включеності батьків (емоційної і особистісної) у 

стосунки із дітьми: надзвичайно упереджене ставлення (дитина є центром 

життя батьків); байдуже ставлення (ігноруються інтереси, бажання, запити та 

потреби дитини); ставлення як до об’єкту виховання (не приділяється увага 

індивідуальним особливостям дитини); егоїстичне ставлення (батьки 

вимагають від дитини виконання завдань, які притаманні дорослим); ставлення 

як до перешкоди (звинувачення дитини в недосягненні власних кар’єрних 

цілей, відсутності особистого життя); повага (окреслення певного кола 

обов’язків, які повинна виконувати дитина) [158].  
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На думку С. Броді, що виділила чотири типи материнського ставлення 

(підтримка потреб дитини; напружена поведінка та відсутність безпосереднього 

спілкування з дитиною; жорсткий контроль, послідовність та строгість, 

відсутність зацікавленості дитиною; непослідовні та суперечливі реакції на 

поведінку дитини), найбільш несприятливим і шкідливим типом є четвертий, 

що позбавляє дитину відчуття стабільності та провокує тривожність, на відміну 

від першого типу, який на рівні несвідомого сприяє формуванню впевненості 

[164, с. 21]. 

На негативному впливі непослідовних та суперечливих реакцій на 

поведінку дитини наголошували і С. О. Дєніжна та М. О. Сова, які вважають, 

що неузгодженість виховних впливів батька і матері, використання змішаного 

стилю виховання сприяють формуванню підвищеної тривожності, 

невпевненості дитини у стабільності оточуючого світу та неможливості 

становлення гармонічних стосунків між членами сім’ї [52, c. 141]. 

Т. В. Бендас вважає, що стилі поведінки батьків відрізняються за 

ступенями фізичної взаємодії (яка є інтенсивнішою у чоловіків та проявляється 

в тісному фізичному контакті, у той час як матері використовують дистантну 

форму взаємодії з дитиною – співають їй, говорять з нею, підбадьорюють та 

ін.); сенситивності до прояву емоцій у дітей; конфронтації і дисципліни (батьки 

частіше використовують директивні форми взаємодії); інструментальним і 

експресивним стилем лідерства; проявами взаємності або асертивності під час 

висування вимог до дитини [15, с. 320–321]. 

У роботі А. М. Євсеєвої було виявлено значущий вплив психологічного 

клімату в сім’ї на формування позитивної Я-концепції дитини, що включає 

здорову самооцінку, прийняття себе, впевненість у собі, відсутність почуття 

провини та є однією з головних умов гармонійного, здорового онтогенетичного 

розвитку. Умовами такого розвитку є діалог (як найвищий рівень взаємодії); 

клімат сімейного спілкування (що передбачає врахування під час комунікації 

батьків з дітьми їхніх особистісних особливостей); спільна діяльність; 

мотиваційно-цільова єдність [60].  
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Як виявила у своїх дослідженнях Л. О. Макухина, на дитину впливають 

не лише дитячо-батьківські стосунки, а й особливості взаємин між чоловіком 

(батьком) та жінкою (матір’ю). На основі отриманих результатів вона виділила 

типи шлюбно-сімейних відносин батьків, що пов’язані із особливостями 

особистості дитини. Соціально-активний тип шлюбно-сімейних відносин 

батьків сприяє зниженню тривожності, невпевненості і сором’язливості дитини, 

але при цьому дитина має проблеми у спілкуванні. Дицентрично-орієнтований 

тип подружжя характеризується позитивним ставленням дитини до батьків, 

друзів та вихователів. Сім’ї з компліментарним розподілом ролей між 

подружжям виховують дітей, які відкриті до спілкування та мають низький 

рівень конфліктності [118]. 

Зв'язок дитячо-батьківських стосунків та поведінки і індивідуальних 

особливостей дітей останнім часом виділявся як окремий предмет багатьох 

досліджень в межах психологічної науки. Зокрема досліджувалися питання 

зв’язку та впливу дитячо-батьківських стосунків на виникнення страхів у дітей 

(Ю. А. Кочетова із співавторами), на виникнення агресії і агресивної поведінки 

та реакцій підлітків (І. В. Кіреєва, І. М. Леонова, О. А. Чепракова та ін.), на 

конфліктність дитини та особливості її комунікації (В. В. Вівчарук, 

Л. С. Ричкова, Е. Н. Токарева, М. Клоп, Л. Портер та ін.), на розвиток дитини 

(І. М. Леонова, О. Ю. Хартман, М. Хасельман та ін.), на самооцінку 

(І. В. Жердецька, Д. Х. Демо, Р. К. Севін-Вільямс, С. А. Смолл, Дж. М. Фоско та 

ін.) [97; 105; 187; 195; 215; 216; 217; 219; 224; 226; 228; 229].  

Ю. А. Кочетова виділила деструктивні типи дитячо-батьківських 

стосунків, які є несприятливими для емоційного розвитку дитини: неприйняття 

дитини батьками, завищена вимогливість з боку батьків, тривожність у 

сімейних стосунках. Також важливими факторами є відсутність емоційної 

близькості між батьками та дитиною, неповна сім’я [97]. 

У вихованні агресивних підлітків значущими чинниками материнського 

ставлення є вимогливість, строгість, контроль, низька емоційна близькість, 

відторгнення, непослідовність, конфронтація, незадоволеність матері 
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стосунками із підлітком. Значущими чинниками батьківського ставлення при 

цьому виступають суперечливість і непослідовність виховання [195]. 

Таким чином, в ході аналізу психологічної літератури було виявлено, що 

сімейне виховання та дитячо-батьківські стосунки носять різносторонній 

характер. На дитячо-батьківські стосунки впливає тип сім’ї, батьківські позиції, 

ролі, стилі поведінки, які використовують батьки у виховному процесі. Під 

впливом батьківського ставлення формується особистість дитини, її 

психологічні особливості та поведінка.  

 

Висновки до розділу 1 

 

В результаті теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури із 

проблематики дослідження можна зробити такі висновки:  

1. Вивчення проблеми конфлікту відбувалося на різних етапах 

історичного розвитку суспільства та в різні епохи, починаючи від періоду 

Античності та до сьогоднішнього часу. В залежності від епохи змінювалися і 

погляди на природу конфлікту – цьому сприяли особливості того періоду, в 

якому жили та працювали мислителі та науковці, а також ті догми, яких вони 

дотримувалися у своєму баченні та пізнанні Всесвіту. 

Конфлікт – це складне явище, яке має свою структуру, динаміку, етапи та 

фази виникнення і перебігу, критерії, способи вирішення та виходу із 

конфліктної взаємодії. Головною умовою виникнення конфлікту є наявність 

суперечності між цінностями, прагненнями, домаганнями, поглядами учасників 

взаємодії та їх активна позиція, що спрямована на її вирішення, а також 

негативно забарвлені емоції, що супроводжують кожен із етапів конфліктної 

взаємодії. Конфлікт тісно пов'язаний із конфліктною поведінкою, адже 

конфліктна поведінка є однією із стадій розвитку конфлікту. Конфліктна 

поведінка – це реакція особистості у вигляді активних дій на чинники, що 

зумовлюють порушення у її діяльності. Конфліктна поведінка можлива лише за 

наявності конфліктної ситуації, її об’єкту, мети та прагнення досягти бажаного 
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результату. Дослідники в галузі психології значну увагу приділяли визначенню 

чинників та факторів виникнення конфліктної поведінки. Зокрема 

виокремлюють ситуативні, особистісні; організаційні, суб’єктивні, об’єктивні 

чинники конфліктної поведінки; такі, що пов’язані із акцентуаціями характеру, 

рівнем емпатії, тривожності, статевими, віковими особливостями, ціннісними 

орієнтаціями, індивідуальними особливостями (конфліктність, ворожість, 

агресивність), взаємостосунками з найближчим оточенням тощо. 

2. Аналіз психологічної літератури з проблеми дитячо-батьківських 

стосунків показав, що сім’я, батьківське ставлення, система сімейних санкцій, 

стилі сімейного виховання здійснюють вагомий вплив на дитину на різних 

вікових етапах її розвитку. Батьківське ставлення відображає особливості 

взаємодії в системі «батьки-дитина» на трьох рівнях: емоційному, що 

виражається у наявності несвідомих установок та мотивів виховання; 

поведінковому, який відображає способи спілкування та стилі взаємодії з 

дитиною; когнітивному, що проявляється у пізнанні та усвідомленні дитини як 

неповторної особистості. Але типи батьківського ставлення, позиції і механізми 

впливу не є сталими та абсолютними категоріями – вони можуть змінюватися 

під дією різних факторів: ситуації, впливу сторонніх осіб тощо. Батьківське 

ставлення має два полюси впливу на особистість дитини: позитивний та 

негативний. Відповідно, виділяються стилі батьківського ставлення, що 

сприяють розвитку адаптивної поведінки і зрілих особистісних особливостей 

дитини, та негативні, що здійснюють несприятливий вплив на дитину 

(домінуюча гіперпротекція, гіпопротекція, емоційне відторгнення, жорстокість, 

фізичні покарання тощо). 
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РОЗДІЛ 2 

 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ ЯК 

ЧИННИКА КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ 

 

2.1. Організація емпіричного дослідження 

 

З метою вивчення конфліктної поведінки дівчат-підлітків, міри її 

вираженості та стійкості до конфліктів, домінуючих стратегій поведінки в 

конфліктній ситуації та чинників батьківського ставлення і сімейного 

виховання, що найбільшою мірою впливають на її виникнення, нами було 

проведене емпіричне дослідження, яке здійснювалося протягом 2012–2015 р. та 

включало декілька етапів: 

Перший етап (2012-2013 р.). Вивчення філософської та психолого-

педагогічної літератури вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики 

конфлікту та конфліктної поведінки, стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях, психологічних особливостей підліткового віку та батьківського 

ставлення. Результатом теоретичного аналізу стало узагальнення основних 

підходів, що висвітлено у розділі 1 цієї роботи. На даному етапі формувалися 

завдання дослідження; розроблявся план емпіричного дослідження; 

підбиралися психодіагностичні методики для його здійснення.  

Другий етап (2013-2014 р.). Проведено констатувальний експеримент, що 

був спрямований на дослідження особливостей батьківського ставлення та 

конфліктної поведінки дівчат-підлітків. Здійснено аналіз отриманих 

результатів, що спрямований на визначення особливостей конфліктної 

поведінки дівчат-підлітків та стилів сімейного виховання, типів батьківського 

ставлення як чинника її виникнення. Порівняно особливості конфліктної 

поведінки та батьківського ставлення дівчат та хлопців підліткового віку. 

Третій етап (2014-2015 р.). Розроблено програму психологічного 

корегування конфліктної поведінки підлітків (дівчат та хлопців), проведено 

формувальний експеримент. Здійснено кількісний і якісний аналізи результатів, 
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що були отримані в ході формувального експерименту на його діагностичному 

етапі; проаналізовано ефективність програми психологічного корегування 

конфліктної поведінки підлітків.  

У дослідженні обрано стандартні рівні помилки для наукових робіт у 

соціальній сфері: помилка першого роду α=0,05, помилка другого роду β=0,2 

(вірогідність помилково підтвердити відсутність факту – 5 %, вірогідність 

відхилити факт, коли він насправді присутній – не більше 20 %). Відповідно, 

значущими визнаються значення р (значущості) критеріїв, які дорівнюють або 

менші за 0,05.  

Щоб визнати значущим коефіцієнт кореляції Пірсона, який дорівнює 

r=0,3 (двосторонній розподіл) при ймовірності помилки першого роду α=0,05 і 

другого роду β=0,2 необхідним обсягом вибірки є 85 осіб. Для t-критерію 

Стьюдента різниця зі статистичним ефектом 0,66 σ (2/3 стандартного 

відхилення) може бути визнана значущою на обсязі вибірки 37 осіб в кожній 

вибірці, тобто 74 особи на дві вибірки [212]. 

Розподіл даних в дослідженні відрізняється від нормального, тому 

використовуємо непараметричні методи статистики, зокрема U-критерій 

Манна-Уїтні замість t-критерію Стьюдента та коефіцієнт кореляції Кендала 

замість коефіцієнта Пірсона. За вказівкою Е. Л. Лемана, для рангових тестів 

необхідно збільшувати обсяг вибірки на 15 % від розрахованого для 

параметричних тестів [218 с. 76–81]. Відповідно, достатнім є обсяг вибірки в 

85+13=98 осіб.  

З урахуванням того, що вибірка є врівноваженою за основними 

соціально-демографічними показниками (стать досліджуваних, місце 

проживання, клас навчання (6–7 та 8–9), кількість опитаних батьків та їхні 

статеві особливості), 192 сімей є достатньою кількістю для аналізу і 

інтерпретації даних, що були отримані в результаті емпіричного дослідження, 

та формулювання надійних висновків на основі використання методів 

статистичної обробки даних (табл. 2.1). 

 



67 
 

 

Таблиця 2.1 

Соціально-демографічні характеристики дослідженої вибірки 

Категорія Значення Кількість 

досліджуваних 

Відсоток 

(%) 

Стать (підлітки) Хлопці 92 48 

Дівчата 100 52 

Клас навчання 6-7 100 52 

8-9 92 48 

Місце проживання Місто 93 48,4 

Село 99 51,6 

Тип сім’ї Повна 156 81 

Неповна 36 19 

Батьки (стать) Чоловіки 133 42 

Жінки 186 58 

 

У дослідженні взяло участь 511 осіб. З них 192 підлітки (92 хлопці та 

100 дівчат), віком від 12 до 15 років, які є учнями 6–9 класів. Дослідження 

проводилося на базі навчально-виховних комплексів та загальноосвітніх шкіл 

м. Ромни та Роменського району Сумської області. До загальної вибірки 

досліджуваних увійшли 93 респонденти, які навчаються та проживають 

у м. Ромни (48,4 %), 99 респондентів – у сільській місцевості (51,6 %). У повній 

сім’ї проживає 156 респондентів (81 %) та 36 – у неповній сім’ї (19 %) 

(присутній лише один із батьків). Також до групи досліджуваних увійшло 319 

батьків, з них 186 матерів та 133 батька. Така кількість батьків, що ввійшли до 

вибірки, пояснюється їх професійною зайнятістю, браком вільного 

(неробочого) часу, відмовою деяких батьків брати участь у дослідженні (що 

вони аргументували небажанням обговорювати сімейні питання). 

Здійснюючи підбір дітей підліткового віку (12–15 років) з метою 

формування емпіричної вибірки, ми керувалися положеннями, що висунуті у 

працях М. В. Бикова, Л. І. Божович, Д. В. Віннікот, Б. В. Воронкова, 

Н. В. Гришиної, М. М. Заброцького, І. Ю. Кулагіної, М. Мід, В. С. Мухіна, 

А. О. Реана, Д. І. Фельдштейна, Г. С. Холл та ін. [40; 51; 76; 101; 131; 150; 179; 

189]. Зміст цих положень можна звести до кількох максим. 
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1. Підлітковий вік характеризується загостренням стосунків у таких 

системах взаємодії як: «підліток–вчитель», «підліток–батьки» та «підліток–

однолітки», що зумовлені як фізіологічними так і психологічними змінами 

організму дитини. Загострення стосунків відбувається, оскільки відносини в 

цьому періоді переходять на новий рівень, що характеризується формуванням 

ідентичності, прагненням до оволодіння новими знаннями та бажанням 

об’єднуватися з ровесниками шляхом входження до референтних груп 

(Л. І. Божович, І, С. Булах, Т. Г. Візель, Н. В. Гришина, Л. Ц. Кагермазова, 

В. Г. Казанська, А. С. Макаренко, В. С. Мухіна, А. О. Реан, Д. І. Фельдштейн, 

О. В. Хухлаєва та ін.) [24; 27; 51; 75; 76; 114; 131; 148; 150; 179; 191]. 

2. Підлітковий вік характеризується формуванням таких 

новоутворень, як: прагнення до дорослішання; поява почуття дорослості; 

усвідомлення своєї неповторної індивідуальності та окремої ідентичності; 

формування самоідентичності; розвиток рефлексії (Л. Е. Берк, Л. І. Божович, 

Л. С. Виготський, В. Г. Казанська, О. О. Карабанова, Г. Крайг, І. Ю. Кулагіна, 

А. Є. Лічко, П. М. Якобсон та ін.) [17; 24; 38; 75; 78; 98; 101; 110]. 

3. Для дослідження дітей підліткового віку можна без суттєвих 

обмежень використовувати широкий спектр емпіричного інструментарію. Адже 

рівень розвитку дитини на даному віковому етапі дозволяє достатньо глибоко 

та детально дослідити особливості її поведінки та системи відносин за 

допомогою стандартизованих опитувальників. 

4. У підлітковому віці можливе ефективне впровадження 

корегувальних програм, що стосуються оптимізації особистісних особливостей, 

поведінки та ін.; а наукова література пропонує широкий спектр методичного 

інструментарію для здійснення психологічної інтервенції (Л. С. Виготський, 

Д. Б. Ельконін, К. Л. Мілютіна, В. С. Мухіна та ін.) [38; 128; 131; 206]. 

При побудові емпіричного дослідження нами приділялася увага 

напрацюванням О. О. Бодальова, А. М. Євсеєвої, І. М. Леонової, А. Є. Лічко, 

А. С. Макаренко, Л. С. Ричкова, В. В. Століна, О. А. Чепракової та ін., які 

зазначали наявність зв'язку між дитячо-батьківськими стосунками, стилем 
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сімейного виховання та особистісними характеристиками і поведінкою підлітка 

[22; 61; 105; 110; 114; 195]. 

Важливим критерієм під час формування вибірки підлітків, що взяли 

участь в емпіричному дослідженні, була наявність у сім’ї підлітка батьків або 

одного із батьків (та їхнє бажання взяти участь у нашій роботі), адже на етапі 

розробки дизайну дослідження одним із завдань було двостороннє вивчення 

дитячо-батьківських стосунків – з позиції підлітка та з позиції батька. Тому 

перед початком констатувального експерименту було проведено бесіду з 

працівниками школи (психологами, класними керівниками, директором) у 

кожній школі та класі, діти яких брали участь в дослідженні, та отримано дозвіл 

керівництва шкіл на проведення емпіричного дослідження з метою отримання 

наукових результатів. На основі отриманої інформації і було відібрано 

досліджуваних та сформовано вибірку.  

Для реалізації поставлених завдань та їх перевірки було розроблено 

програму дослідження, реалізація якої передбачала використання комплексу 

методів: теоретичних, емпіричних, розвивальних та статистичних. Теоретичні 

методи спрямовані на аналіз, систематизацію, узагальнення та інтерпретацію 

наукових джерел, що присвячені проблематиці конфлікту, конфліктної 

поведінки, дитячо-батьківських стосунків тощо. Із емпіричних методів у 

дослідженні було використано спостереження, анкетування, бесіду, 

психодіагностичне тестування. Розвивальні методи використовувалися на етапі 

проведення формувального експерименту та контрольного дослідження і 

включали методи активного соціально-психологічного навчання. Методи 

описової та математичної статистики використовувалися для обробки та аналізу 

отриманих нами результатів емпіричного дослідження та передбачали 

застосування кореляційного, факторного, кластерного, множинного 

регресійного аналізів, первинних описових статистик та непараметричних 

методів порівняння вибірок (U-критерій Манна-Уїтні). Обробка емпіричних 

даних здійснювалися за допомогою комп’ютерної програми SPSS for Windows.  
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З урахуванням мети та завдань було виділено три емпіричні блоки 

дослідження:  

1. Перший блок поєднує два етапи: дослідження батьківського 

ставлення за оцінкою батьків та за оцінкою підлітків. Оцінка батьками своїх 

взаємостосунків з дитиною досліджувалася за допомогою Методики 

дослідження взаємодії «батько–дитина» І. М. Марковської (варіант для батьків) 

[121, с. 40–42], Опитувальника «Стратегії сімейного виховання» С. Степанова 

та авторської Анкети ставлення батьків до різних видів покарання та 

заохочення (див. Додаток А). Оцінка підлітками батьківського ставлення 

здійснювалася за допомогою Методики дослідження взаємодії «батько–дитина» 

І. М. Марковської (варіант для підлітків) [121, с. 37–39]. 

2. Другий блок також поєднував два етапи: дослідження особливостей 

конфліктної поведінки дівчат та хлопців підліткового віку. Однак методичний 

інструментарій дослідження не розрізнявся залежно від статі підлітка. Цей блок 

включав дослідження за допомогою методик діагностики: показників і форм 

агресії А. Басса і А. Дарки [125; 188–193]; стратегій поведінки у конфліктній 

ситуації К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної) [125, с. 210–216]; стійкості до 

конфліктів [181; с. 116]; особистісної агресивності та конфліктності (Є. П. Ільїн 

та П. О. Ковальов) [73; 181, с. 150–153]; опитувальника «Конфліктні ситуації в 

підлітковому віці» О. О. Царьової [192]; статево-рольового опитувальника 

С. С. Бем [15, с. 403–405], інтерв’ю за методом М. В. Кішко [82]. 

3. Третій блок (завершальний) був спрямований на з’ясування 

особливостей впливу батьківського ставлення на конфліктну поведінку дівчат-

підлітків; провадився на етапі обробки та аналізу емпіричних даних, та 

здійснювався за допомогою методів математичної статистики. 

Відповідно до вищеописаних емпіричних блоків, спрямованості 

дослідження та особливостей вибірки (підлітки та батьки) нами було 

розроблено операційну модель, що відображає способи та порядок реалізації 

емпіричного дослідження, етапи його проведення, мету дослідження кожного із 

виділених показників, а також методичний інструментарій (див. табл. 2.2.). 
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Таблиця 2.2 

Емпірична модель дослідження 

Вибірка Спрямованість Мета дослідження Методика 

Підлітки Батьківське 

ставлення 

Визначення 

особливостей стосунків 

між підлітком та 

батьком 

Методика дослідження 

взаємодії «батько–дитина» 

І. М. Марковської (варіант 

для підлітків)  

Конфліктна 

поведінка 

Дослідження рівня 

прояву основних видів 

агресії та ворожості 

Методика діагностики 

показників і форм агресії 

А. Басса та А. Дарки 

Визначення 

переважаючих 

стратегій поведінки в 

конфліктній ситуації 

Методика діагностики 

стратегій поведінки у 

конфліктній ситуації 

К. Томаса (адаптація 

Н. В. Гришиної) 

Визначення схильності 

суб’єкта до 

агресивності і 

конфліктності 

Методика дослідження 

особистісної агресивності 

та конфліктності 

Є. П. Ільїна та 

П. О. Ковальова 

Визначення рівня 

стійкості до конфліктів 

Методика експрес-

діагностики стійкості до 

конфліктів 

Визначення частоти та 

інтенсивності 

конфліктних ситуацій у 

школі, сім’ї, з 

однолітками 

Опитувальник 

«Конфліктні ситуації в 

підлітковому віці» 

О. О. Царьової 

Дослідження типових 

конфліктних ситуацій 

підліткового віку 

Інтерв’ю за методом 

М. В. Кішко 

Визначення гендерних 

ролей 

Статево-рольовий 

опитувальник С. С. Бем 

Батьки Батьківське 

ставлення 

Визначення 

особливостей стосунків 

між підлітком та 

батьком 

Методика дослідження 

взаємодії «батько–дитина» 

І. М. Марковської (варіант 

для батьків)  

Визначення 

домінуючих стилів 

поведінки у виховному 

процесі 

Опитувальник «Стратегії 

сімейного виховання» 

С. Степанова 

Дослідження ставлення 

батьків до різних видів 

покарання та 

заохочення 

Авторська Анкета 

ставлення батьків до 

різних видів покарання та 

заохочення 
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В емпіричній моделі, операціоналізовано спосіб реалізації емпіричного 

дослідження на основі вивчення двох груп досліджуваних: підлітків та їхніх 

батьків. Відповідно, головними завданнями цієї моделі є висвітлення таких 

аспектів: особливості вибірки; спрямованість дослідження (у підлітків 

емпіричне дослідження має двофакторну структуру: конфліктна поведінка та 

батьківське ставлення; у батьків однофакторна структура: власне батьківське 

ставлення, що включає вивчення типів батьківського ставлення, стилів 

сімейного виховання та ставлення до покарань і заохочень у виховному 

процесі); мета дослідження; методики, за допомогою яких реалізується дана 

мета. Розглянемо характеристики методик та критерії їх вибору більш детально. 

Надзвичайно важливим фактором, що впливає на дитячо-батьківські 

стосунки є тип батьківського ставлення, який має три компоненти: емоційній, 

когнітивний та поведінковій (А. Я. Варга, А. С. Єлісеєва, А. С. Співаковська та 

ін.) [32; 62; 170; 171]. Тому, для дослідження стосунків батьків та дитини було 

використано Методику дослідження взаємодії «батько–дитина» 

І. М. Марковської; ця методика дозволяє виявити особливості емоційного, 

когнітивного і поведінкового компонентів батьківського ставлення до дитини 

та оцінити особливості батьківського ставлення з точки зору самої дитини, 

адже опитувальник має два варіанти: для батьків та їхніх дітей. Методика 

спрямована на дослідження таких параметрів взаємодії «батько-дитина»: 

невимогливість – вимогливість; м’якість – строгість одного з батьків (матері, 

батька); автономність – контроль по відношенню до дитини; емоційна 

дистанція – емоційна близькість дитини із батьком (матір’ю); відторгнення – 

прийняття дитини батьком (матір’ю); відсутність співпраці – співпраця; незгода 

– згода між дитиною і батьком (матір’ю); непослідовність – послідовність 

батька (матері); авторитетність батька (матері); задоволеність стосунками 

дитини з батьком (матір’ю).  

Для того, щоб зрозуміти особливості батьківського ставлення, було 

використано опитувальник «Стратегії сімейного виховання» С. Степанова. Ця 

методика дозволяє дослідити стилі виховання дітей: авторитетний, 
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авторитарний, ліберальний, індиферентний та визначити міру вираженості 

кожного з них.  

Авторська анкета була розроблена для виявлення ставлення батьків до 

різних видів покарання та заохочення. Концептуальною основою розробки 

анкети стали ідеї та напрацювання А. С. Макаренка, А. С. Єлісеєвої, 

К. Л. Тихомирової, Б. Т. Ліхачова, А. С. Співаковської, Н. Є. Магарик, 

Л. Е. Берк, Л. Ю. Гордіна, Ж. Векслера, В. Деймона та ін., які займалися 

вивченням сімейного виховання, а саме застосуванням різних видів покарання 

та похвали і їх впливу на дитячо-батьківські стосунки та на дитину [17; 62; 109; 

170; 171; 178]. В основі анкети знаходяться твердження, що стосуються 

використання: фізичних покарань, вербальних покарань у грубій формі, 

обмеження активності дитини, позбавлення благ і привілеїв (перегляд 

телевізора, кишенькові гроші, комп’ютерні ігри тощо), примусу до роботи 

(непослух карається додатковими роботами, такими як: миття посуду, 

прибирання кімнати, допомога членам сім’ї тощо), використання похвали та 

заохочення, вибачення дітям їхніх проступків, справедливість покарання. 

Анкета містить дванадцять суджень, які відображають описані вище форми 

покарання та заохочення. Батькам пропонується оцінити міру згоди або незгоди 

із наведеними судженнями, користуючись класичною п’ятибальною шкалою. 

Анкета сприяє більш повному вивченню поведінкового компоненту 

батьківського ставлення. 

Для дослідження у межах другого емпіричного блоку було підібрано 

методики, що спрямовані на виявлення особливостей конфліктної поведінки 

підлітка. Щоб визначити домінуючі стратегії поведінки в конфліктній ситуації 

було використано методику К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної), що може 

застосовуватися на вибірці дітей підліткового віку. К. Томас виділив п’ять 

основних стратегій поведінки в конфліктній ситуації: суперництво, 

пристосування, компроміс, уникнення, співробітництво. Вибір даної методики 

був обумовлений твердженням про те, що конфліктна поведінка є однією із 

стадій розвитку конфлікту, відповідно вона не може виникати поза конфліктом 
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(Г. В. Ложкін, Л. А. Петровська, Ю. О. Бистрова, Н. І. Пов’якель та ін.) [21; 112; 

137].  

На основі твердження, що конфліктна поведінка є притаманною 

конфліктній особистості та пов’язана з її психологічними особливостями, що 

проявляються у схильності до залучення у конфлікт та його ініціюванні, 

провокуванні і загостренні (В. І. Ілійчук, Н. В. Гришина, Б. С. Волков та ін.) 

[51; 72], у роботі було використано методики діагностики: особистісної 

агресивності і конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова, показників і форм 

агресії А. Басса і А. Дарки, стійкості до конфліктів. Методика дослідження 

особистісної агресивності та конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова 

спрямована на визначення особистісних особливостей за такими шкалами: 

запальний характер, образливість, наступальність, схильність до компромісу, 

непоступливість, схильність до помсти, нетерпимість до думки інших, 

підозрілість, конфліктність, позитивна агресивність, негативна агресивність.  

Для діагностики агресивних та ворожих реакцій використано Методику 

діагностики показників і форм агресії А. Басса і А. Дарки, що характеризує 

особистість та її поведінку за такими видами реакцій: фізична агресія, непряма 

агресія, роздратування, негативізм, образа, підозрілість, вербальна агресія, 

почуття провини та загальний рівень агресивності і ворожості. 

Для виявлення стійкості до конфліктів та рівня конфліктності у дітей 

підліткового віку було використано Методику експрес-діагностики стійкості до 

конфліктів. За цією методикою виділяються чотири рівні стійкості до 

конфліктів: високий рівень конфліктостійкості; середній рівень 

конфліктостійкості (вказує на орієнтацію особистості на компроміс та 

прагнення уникати конфліктних ситуацій); низький рівень конфліктостійкості 

(свідчить про виражену конфліктність); дуже низький рівень 

конфліктостійкості (притаманний конфліктній особистості) [181, с. 116]. 

Опитувальник «Конфліктні ситуації в підлітковому віці» О. О. Царьової 

було використано для виявлення конфліктних ситуацій в трьох ділянках 

життя – школа, сім’я, ровесники, – а також домінуючих проблемних сфер в 
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підлітковому віці. Він дозволяє виявити не лише частоту, але й глибину 

критичних сфер, у яких проявляються ситуації, що призводять до конфліктної 

взаємодії (див. Додаток Б) [192]. 

Інтерв’ю за методом М. В. Кішко було обрано для визначення типових 

конфліктних ситуацій, що виникають у підлітковому віці, та оцінки поведінки 

сторін у цих ситуаціях, визначення причин та шляхів їх вирішення [82]. 

Для визначення статево-рольових типів, до яких належить підліток 

(маскулінний, фемінінний, андрогінний та недиференційований), у роботі було 

використано Статево-рольовий опитувальник (авторка С. С. Бем) [15]. Ця 

методика була обрана на основі твердження Ю. О. Давидової, що конфліктна 

поведінка пов’язана з фемінінними та маскулінними рисами особистості. 

Отримані в результаті дослідження емпіричні дані перевірялися на 

відповідність нормальному розподілу за допомогою критерію Шапіро-Уїлка 

(див. Додаток В). За результатами перевірки було виявлено, що подальший 

аналіз даних буде здійснюватися за відсутності нормального розподілу, тож 

перевага була віддана непараметричним ранговим методам статистики. Далі 

наведемо їх характеристики (див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Перелік статистичних методів, що використовувалися у дослідженні 

Назва методу Мета використання 

Коефіцієнт кореляції  
Пошук взаємозв’язків між показниками 

дослідження 

U-критерій Манна-Уїтні Порівняння вибірок 

Критерій Макнемара 
Перевірка сили збігу дихотомічних 

ознак у сімейній парі 

Критерій χ² (хі-квадрат) 
Перевірка розподілу частот на 

відповідність рівномірному 

Кластерний аналіз Виявлення типів сімей 

Факторний аналіз 
Зведення оцінок ролей у більш 

узагальнені показники 

 

У проведеному нами дослідженні було використано методи математичної 

статистики: U-критерій Манна-Уїтні – для порівняння двох вибірок 
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досліджуваних; критерій Макнемара – для визначення особливостей та сили 

збігу дихотомічних ознак; критерій χ² (хі-квадрат) – для перевірки розподілу 

частот на рахунок рівномірності; коефіцієнт кореляції – для визначення 

особливостей взаємозв’язку між показниками дослідження; факторний аналіз – 

для виділення більш узагальнених показників дослідження батьківського 

ставлення та конфліктної поведінки; кластерний аналіз – для виділення типів 

сімей та визначення особливостей поведінки підлітків залежно від цих типів; 

множинний регресійний аналіз – для визначення формули чинників виникнення 

конфліктних ситуацій дівчат-підлітків у сім’ї, школі та з ровесниками. 

 

2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження   

 

В результаті дослідження, проведеного на дівчатах-підлітках та їхніх 

батьках, нами було отримано такі результати.  

Завдяки порівнянню вибірок (U-критерій Манна-Уїтні) за різними 

ознаками було вирахувано середні значення показників основних емпіричних 

блоків дослідження: батьківського ставлення за оцінкою батьків та за оцінкою 

дівчат-підлітків, що об’єднані в один блок для кращого порівняння та аналізу 

спільних і відмінних рис сприйняття виховної ситуації в сім’ї з боку підлітків та 

з боку їхніх батьків; особливостей конфліктної поведінки дівчат-підлітків та 

впливу батьківського ставлення на конфліктну поведінку дівчат-підлітків. 

Під час теоретичного аналізу було виявлено, що батьківське ставлення 

має свої особливості та характеристики, саме тому в нашій роботі воно 

розглядається за двома оцінками (за оцінкою підлітка та батьків) та з 

урахуванням трьох компонентів: емоційного (емоційна дистанція – близькість, 

відторгнення – прийняття); поведінкового (автономність – контроль, 

невимогливість – вимогливість, м’якість – строгість, відсутність співпраці – 

співпраця, відсутність згоди – згода, непослідовність – послідовність); 

когнітивного (авторитетність батька, задоволеність стосунками). Навантаження 

кожного компонента було виокремлено на основі методики «Взаємодія батько–
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дитина». Розроблена нами авторська Анкета ставлення батьків до різних видів 

покарання та заохочення спрямована на більш глибоке вивчення поведінкового 

компоненту батьківського ставлення. Вона дозволяє виявити особливості 

поведінки батьків у випадку непослуху дитини, чи навпаки – коли підліток не 

порушує сімейних норм та правил. 

В результаті статистичного аналізу отриманих даних нами було 

підраховано середні значення показників за Методикою «Взаємодія батько-

дитина» І. М. Марковської, шкали якої є полярними та максимальне значення за 

показниками яких становить 25 балів, свідчить, що батьки та дівчата-підлітки 

по-різному сприймають виховну ситуацію у сім’ї та особливості ставлення 

матері та батька до себе (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Порівняння середніх значень показників батьківського ставлення  

(матері і батька) за оцінкою батьків та дівчат-підлітків 

Шкали методики 

«Взаємодія батько-дитина» 

І. М. Марковської 

Середнє 

значення 

(оцінка дівчат) 

Середнє 

значення 

(оцінка батьків) 

Мати Батько Мати Батько 

Невимогливість – вимогливість 14,53 14,86 13,96 14,28 

М’якість – строгість 12,16 13,57* 11,84 12,28 

Автономність – контроль 16,89 16,80 17,23 17,72 

Емоційна дистанція – близькість 18,57 16,32** 19,42 17,96* 

Відторгнення – прийняття 18,68 18,35 18,18 18,12 

Відсутність співпраці – співпраця 16,34 15,19* 18,64 18,28 

Незгода – згода 15,16 14,45* 15,56 15,27 

Непослідовність – послідовність 16,47 16,56 17,73 17,19 

Авторитетність батьків 19,20 17,80** 17,67 17,97 

Задоволеність стосунками 20,30 19,05* 20,17 20,27 

             Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Середні значення показників за шкалами «задоволеність стосунками», 

«авторитетність батьків», «прийняття» та «емоційна близькість» дозволяють 

характеризувати рівень дитячо-батьківського ставлення як високий. Показники 

поведінкового компоненту батьківського ставлення свідчать, що дівчата-

підлітки оцінюють стосунки із обома батьками як такі, що мають середній 
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рівень вираженості контролю, строгості, згоди і послідовності, та низький 

рівень вимогливості.  

Виявлено, що дівчата вище оцінюють емоційну близькість, співпрацю, 

задоволеність стосунками, рівень згоди та авторитетність з матір’ю, порівняно з 

батьком. Батько оцінюється як більш строгий, на відміну від матері.  

За оцінками обох батьків, значущі відмінності спостерігаються лише за 

шкалою «емоційна дистанція – близькість» (р≤0,05). Так, у матерів показник 

емоційної близькості вищий, ніж у батьків. Отже, в результаті порівняння 

показників цієї шкали за оцінками дівчат-підлітків та їхніх батьків, можна 

стверджувати, що у системі «батьки–дитина» на емоційному рівні тіснішими є 

взаємостосунки між донькою та матір’ю. 

Також, встановлено, що існує значуща різниця між середніми значеннями 

за деякими шкалами, як за оцінкою дівчат-підлітків, так і за оцінкою самих 

батьків. Батьки (мати та батько) значущо переоцінюють (р≤0,01) або високо 

оцінюють рівень співпраці з дочкою. Батько вище оцінює емоційну близькість 

та загальний рівень задоволеності стосунками з дочкою (р≤0,05), рівень 

послідовності є значущо вищим за оцінкою матері, а не дочки, показник 

авторитетності є вищим за оцінкою дитини (р≤0,05). 

Для більш повного та глибокого розгляду особливостей дитячо-

батьківських стосунків розглянемо вираженість показників батьківського 

ставлення до дівчат-підлітків у процентному співвідношенні за двофакторною 

структурою (за оцінками дівчат-підлітків та їхніх батьків), окремо для батьків 

та для матерів (див. Додаток Д). 

Порівняння результатів діагностики показало, що 45 % дівчат вважають 

свою матір невимогливою, а 55 % – вимогливою (прикметно, що оцінки 

батька – 64 % та 36 % відповідно). Виявляючи високий рівень вимогливості по 

відношенню до дитини, батьки вимагають тим самим більш високого рівня 

відповідальності і від самої дитини.  

За результатами середніх значень та процентних показників, більш 

строгим до дитини є батько, а не мати, хоча 70 % матерів та 52 % батьків були 
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оцінені своїми дітьми як лояльні, не строгі, такі, що не дотримуються жорстких 

правил у стосунках. 

За шкалою «автономність – контроль» спостерігаються лише незначні 

відмінності. Так, у 95 % матерів та у 92 % батьків вираженою є контролююча 

поведінка по відношенню до дитини, що може проявлятися у нав’язливості, 

обмежуванні, дріб’язковій опіці тощо. У 5 % матерів та 8 % батьків 

відзначається низький рівень контролю (що означає високу автономність 

дитини), що може бути наслідком або байдужого ставлення до дитини, або ж 

проявом довіри до неї чи прагненням прищепити їй самостійність.  

За шкалою «емоційна дистанція – близькість» спостерігається певна 

відмінність у баченні дівчатами-підлітками ставлення до них матері та батька. 

Емоційна дистанція до доньки спостерігається у 10 % матерів та у 18 % батьків 

(відповідно, у 90 % матерів та у 82 % батьків переважає емоційна близькість до 

дитини). Загалом, з отриманих результатів видно, що емоційна дистанція за 

оцінкою дівчат-підлітків є меншою між матір’ю та дочкою, ніж між батьком та 

дочкою. Це означає, що матері досліджених нами дівчат-підлітків мають 

оптимальний емоційний контакт та товариські стосунки із своєю дитиною.  

Більшість батьків (96 % матерів та 90 % батьків) приймають своїх дітей 

такими, якими вони є, з тими особистісними якостями та поведінковими 

проявами, які для них притаманні. Адже безумовне прийняття дитини як 

особистості є важливою умовою її благополучного розвитку та формування 

адекватної самооцінки, про що наголошували у своїх роботах А. Я. Варга, 

Д. І. Ісаєва, Г. І. Захаров та ін. Вони розглядали прийняття як ефективну основу 

дитячо-батьківських стосунків [32; 33; 67]. 

Значення за шкалою «співпраця» свідчать про те, що матері 

демонструють вищі показники, ніж батьки (80 % та 75 % відповідно), хоча 

відмінності не є значущими. У 25 % батьків та у 20 % матерів їхні діти 

відзначають низькі значення за показником співробітництва, що свідчить про 

більшу спрямованість таких батьків до автономної роботи, а не сумісного, 

рівноправного виконання завдань разом з дітьми. 



80 
 

 

Також виявлено, що на думку досліджених нами дівчат-підлітків, їхні 

батьки порівняно із матерями демонструють нижчі значення показника 

«ступінь згоди» та більшу відмінність у поглядах з дитиною (41 % та 27 % 

відповідно). У 78 % матерів та 81 % батьків простежується послідовність та 

постійність у власних вимогах, у своєму ставленні до дитини, у використанні 

покарань і заохочень тощо. Відповідно, непослідовними у питаннях виховання 

дівчат-підлітків є 22 % матерів та 19 % батьків, що може бути наслідком 

виховної невпевненості та свідчити про наявність сумнівів у вірності виховного 

процесу. 

За результатами дослідження було виявлено, що дівчата-підлітки мають 

високу ступінь задоволеності стосунками із батьками; натомість у 7-8 % їхніх 

батьків було виявлено низьку ступінь задоволеності стосунками із дитиною, що 

може свідчити про порушення структури дитячо-батьківських стосунків, 

можливі конфлікти та ін. 

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що батьки дівчат-

підлітків використовують змішаний тип сімейного виховання. Вираженість 

емоційного компоненту батьківського ставлення вказує на прийняття підлітка, 

емоційну близькість з ним та прагнення батьків до співпраці. Також вираженим 

є поведінковий компонент, що відображається у високому контролі за 

поведінкою дочки, прагненням до досягнення згоди у взаємостосунках з нею, 

використанням послідовних методів контролю поведінки та виховання дитини. 

На когнітивному рівні простежується значуща позитивна кореляція між 

високим рівнем задоволеності стосунками дівчат-підлітків з обома батьками та 

рівнем авторитетності обох батьків. 

Дівчата-підлітки по-різному сприймають ставлення і стиль виховання 

матері та батька. Мати сприймається дочкою нестрогою, з низьким рівнем 

жорсткості правил, з високим прийняттям та задоволеністю стосунками із 

дочкою. Батько сприймається дочкою послідовним у своїх виховних прийомах; 

впевненим у вірності прийнятої стратегії виховання; з прагненням 

контролювати події, що пов’язані із сім’єю; домінуючим, вимогливим та 
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строгим; таким, що жорстко притримується правил, встановлених у 

взаємостосунках з дитиною.  

Після опрацювання отриманих результатів за Методикою дослідження 

взаємодії «батько–дитина» І. М. Марковської нами було підраховано середні 

значення показників за Опитувальником «Стратегії сімейного виховання» 

С. Степанова, що представлено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Середні значення показників стратегій сімейного виховання 

(матері та батька) у сім’ях дівчат-підлітків 

 

Використання стратегій виховання у сім’ях дівчат-підлітків не залежить 

від статі батьків. Як матері, так і батьки дівчат підліткового віку демонструють 

вельми подібну ієрархію вираженості стратегій сімейного виховання (тобто 

значущі відмінності відсутні).  

Авторитетний стиль сімейного виховання має високий рівень 

вираженості як у матерів (4,34), так і у батьків (4,55). На другому рівні 

вираженості знаходиться авторитарний стиль виховання (матері – 2,20, батьки – 

2,34), який характеризується низьким рівнем прийняття та участі в житті 

дитини. Низькі значення демонструє й показник індиферентного стилю 

сімейного виховання (матері – 1,54, батьки – 1,22). Ліберальний стиль 

зустрічається дещо частіше, ніж індиферентний, але його середні значення 

також не є високими (матері – 1,96, батьки – 1,90). 

Отже, батьки (мати та батько) у взаємодії з дочкою найчастіше схильні 

використовувати стиль виховання, що характеризується проявом тепла, уваги 

та чутливості до потреб та бажань дочки; встановленими розумними вимогами 
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до дитини та до її поведінки, і відповідно, до системи санкцій, які 

застосовуються у виховному процесі. 

По ходу обробки отриманих емпіричних даних нами також було 

здійснено аналіз особливостей стратегій сімейного виховання залежно від місця 

проживання дівчат-підлітків – міста або села (див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Залежність стилів сімейного виховання від місця проживання дівчат-підлітків 

Стилі сімейного 

виховання 

Стать 

батьків 

Місце проживання 

(середній ранг) 

Місто Село 

Авторитетний Мати 60,98 24,71** 

Батько 43,74 18,63** 

Авторитарний Мати 42,55 57,78** 

Батько 29,66 40,85* 

Ліберальний Мати 37,02 67,69** 

Батько 27,99 43,48** 

Індиферентний Мати 44,84 53,66 

Батько 32,07 37,04 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

В результаті математичного аналізу (U-критерій Манна-Уїтні) було 

виявлено, що у обох батьків дівчат-підлітків спостерігаються значущі 

відмінності у стилях виховання, що вони використовують, залежно від місця 

проживання; лише за індиферентним стилем такі відмінності відсутні.  

Обоє батьків дівчат-підлітків, що проживають в місті, більшою мірою 

схильні до авторитетного стилю виховання; обоє батьків дівчат-підлітків, що 

проживають у сільській місцевості, більшою мірою схильні до авторитарного, 

ліберального та індиферентного стилів виховання, на відміну від сімей, що 

проживають у місті (р≤0,01 або р≤0,05). 

У ході розробки дизайну дослідження нами було висунуто припущення, 

що важливу роль у виховному процесі відіграють способи покарання, що 

застосовуються батьками. Таке припущення обумовило розробку анкети, що 

спрямована на дослідження ставлення батьків до покарання та заохочення, в 
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основу якої було покладено ідею про відмінності у видах покарання: фізичні 

покарання; вербальні покарання у грубій формі; обмеження активності; примус 

до роботи (виконання додаткової роботи); позбавлення благ і привілеїв; 

справедливість покарання; похвала та заохочення за гарну поведінку.  

Батькам дівчат-підлітків було запропоновано вказати, згодні вони чи ні із 

застосуванням вищезазначених форм покарання і заохочення (див. рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Особливості позитивного ставлення до різних форм покарання та 

заохочення залежно від статі батьків дівчат-підлітків (%) 

 

Виявлено, що батьки найчастіше схильні використовувати для покарання 

дівчат-підлітків обмеження активності (73% матерів та 69% батьків) та 

покарання у вигляді позбавлення благ та привілеїв (65% матерів; 74% батьків). 

Примус до роботи, як форма покарання також займає важливе місце (53% 

матерів; 48% батьків). У 30% матерів та 25% батьків спостерігається позитивне 

ставлення до використання фізичних покарань. Вербальні покарання у грубій 

формі використовують у сімейному вихованні 25% матерів та 29% батьків.  

Обоє батьків у виховному процесі схильні використовувати похвалу за 

гарну поведінку (з них матерів – 83%; батьків – 85%) та справедливе 

застосування покарання (80% матерів та 86% батьків), тобто покарання 
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повинно бути коректним стосовно вчинку дитини та одразу слідувати за 

проступком.  

У деяких батьків дівчат-підлітків спостерігається негативне ставлення до 

зазначених форм покарання та заохочення. Так, вважають, що непотрібно 

використовувати у сімейному вихованні похвалу та заохочення 4% матерів та 

2% батьків, що були досліджені. Негативне ставлення до використання 

фізичних покарань спостерігається у 61% матерів та 59% батьків. Проти 

використання вербальних погроз, нецензурної лайки чи словесних образ у 

виховному процесі виступають 47–49 % батьків. Також спостерігаються низькі 

значення показників негативного ставлення до використання покарання у 

вигляді обмеженням активності (матері – 19%, батьки – 22%); показників 

покарання у вигляді позбавлення благ і привілеїв (матері – 30%, батьки – 20%); 

показників покарання у вигляді примусу до роботи (матері – 40%, батьки – 

46%). Прикметно, що негативне ставлення до справедливості покарання 

продемонстрували лише 4% матерів та 2% батьків. 

За середніми та процентними показниками виявлено, що батьки 

найчастіше схильні використовувати для покарання дівчат-підлітків обмеження 

активності (2,55) та позбавлення благ і привілеїв (матері – 2,35, батьки – 2,54). 

Примус до роботи, як форма покарання, також посідає важливе місце (матері – 

2,13, батьки – 2,02). Використання фізичних покарань схвалюється батьками 

найменше (матері – 1,69, батьки – 1,66), як і вербальних покарань у грубій 

формі (матері – 1,77, батьки – 1,80). 

Варто зазначити, що значущих відмінностей у ставленні до використання 

того чи іншого виду покарання чи заохочення між матір’ю та батьком виявлено 

не було, що може свідчити про відсутність суперечностей між позиціями 

батьків та єдиним виховним середовищем у кожній сім’ї стосовно цього 

питання. Тому в подальшому їхні показники розглядатимуться нами як загальні 

характеристики сімей, якщо хоча б один з батьків їх застосовує.  

Нами не було виявлено значущих зв’язків між видами покарання та 

заохочення, з одного боку, та показниками гендерної ідентичності – з іншого. 
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Але слід відмітити наявність значущого зв’язку між застосуванням фізичних 

покарань та психологічною статтю дівчат-підлітків: фізичні покарання частіше 

застосовують до дівчат, що мають андрогінні риси характеру, та меншою мірою 

до дівчат з фемінінними рисами характеру. 

Важливо також відзначити, що між показниками опитувальника 

«Взаємодія батько–дитина» та деякими видами покарання простежується 

чіткий взаємозв’язок. Винятком є обмеження активності, похвала та 

заохочення – з ними значущих зв’язків не виявлено. Розглянемо докладніше 

особливості цих взаємозв’язків за оцінками обох батьків дівчат-підлітків 

(див. табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Особливості батьківського ставлення при наявності чи відсутності 

покарань у сім’ях дівчат-підлітків (за оцінкою батьків) 

Види покарання 

 

Батьківське ставлення 

Вербальні 

покарання 

Фізичні 

покарання 

Наявні Відсутні Наявні Відсутні 

Вимогливість Мати 46,77 29,62** 53,76 38,81** 

Батько 31,89 19,83** 33.74 26,99 

Суворість Мати 45,40 30,34** 57,17 37,25** 

Батько 33,61 19,08** 43,68 22,76** 

Контроль Мати 31,31 37,68 40,87 44,70 

Батько 17,25 26,23* 28,38 29,26 

Емоційна 

близькість 

Мати 29,94 38,40 37,06 46,45 

Батько 15,61 26,95** 22,85 31,61 

Прийняття Мати 26,13 40,39** 33,56 48,05* 

Батько 14,50 27,44** 23,12 31,50 

Співпраця Мати 28,33 39,24* 33,44 48,10* 

Батько 20,57 24,78 25,41 30,53 

Послідовність Мати 25,73 40,60** 38,37 45,85 

Батько 18,36 25,75 22,59 31,73 

Авторитетність Мати 32,73 36,95 35,31 47,25* 

Батько 20,14 24,97 23,03 31,54 

Задоволеність 

стосунками 

Мати 23,94 41,53** 24,63 52,14** 

Батько 15,54 26,98** 15,97 34,54** 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Присутні значущі зв’язки між наявністю фізичних і вербальних покарань 

та батьківським ставленням. Розглянемо їх більш детально. 

Якщо дівчата підліткового віку зазнають фізичних покарань у сім’ї, то 

їхні матері вище оцінюють свою вимогливість (U=519,5; p=0,009) та строгість 

(U=427,5; p<0,001); при цьому оцінюють як низький свій рівень прийняття 

(U=528; p=0,012), рівень співпраці (U=525; p=0,011), власний авторитет 

(U=575,5; p=0,039) та задоволеність стосунками з дочкою (U=287; p<0,001). 

Батьки, які позитивно ставляться до фізичних покарань, оцінюють себе як 

більш строгих та мають низьку задоволеність стосунками із дочкою.  

Обоє батьків, які використовують вербальні покарання, вважають себе 

більш вимогливими та строгими, а також мають нижчий рівень прийняття 

дитини порівняно із матерями та батьками, які негативно ставляться до 

вербальних покарань. Батьки оцінюють свої стосунки з дочкою як такі, що 

мають низький рівень прийняття та задоволеності стосунками (U=274,5; 

p<0,001). Позитивне ставлення до вербальних покарань у матерів корелює із 

їхнім низьким рівнем співпраці з дочкою та послідовності у виховних 

прийомах. Обоє батьків у таких сім’ях оцінюють рівень контролю за 

поведінкою дочки як високий та емоційно віддалені від неї. 

Примус до роботи та позбавлення благ і привілеїв, як методи покарання, 

не впливають на особливості стосунків матері та дочки. Проте батько у випадку 

використання цих видів покарання оцінює себе більш строгим та таким, що 

демонструє нижчий рівень співпраці і послідовності (p≤0,05).  

Застосування фізичних і вербальних покарань, а також покарання 

примусовими (додатковими) роботами сприяє побудові негармонійних 

стосунків між дівчатами підліткового віку та обома їхніми батьками, що 

виражається у низьких значеннях показників авторитетності і прийняття, 

порушенні стосунків через відсутність співпраці між батьками та дочкою, 

емоційним дистанціюванням у стосунках та низьким ступенем задоволеності 

ними.  
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Отже, як у матерів, так і у батьків використання фізичного покарання та 

вербальних покарань вказує на майже однакові проблеми у стосунках з дочкою. 

Винятком є лише оцінка емоційної близькості матері до дочки у випадку 

застосування вербального покарання. Матері, що використовують даний вид 

покарання, не відчувають емоційної дистанції до дитини на відміну від батьків.  

Важливим моментом у дитячо-батьківських стосунках є оцінка та бачення 

самими підлітками своїх взаємовідносин з батьками. Під час порівняння 

особливостей материнського та батьківського ставлення (за оцінкою дівчат) 

залежно від наявності чи відсутності фізичних та вербальних покарань нами 

було також виявлено деякі значущі зв’язки (див. табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Особливості батьківського ставлення при наявності чи відсутності 

покарань у сім’ях дівчат-підлітків (оцінка дівчат-підлітків) 

Види покарання 

 

Батьківське ставлення 

Фізичні покарання Вербальні покарання 

Наявні Відсутні Наявні Відсутні 

Вимогливість Мати 50,14 41,73 45,27 30,40** 

Батько 42,79 34,64 36,86 26,21* 

Строгість Мати 61,10 36,34** 44,88 30,61** 

Батько 51,52 29,91** 37,69 25,75** 

Емоційна 

близькість 

Мати 39,38 47,02 24,98 40,99** 

Батько 29,77 41,69* 19,71 35,68** 

Прийняття Мати 32,72 50,29* 21,35 42,88** 

Батько 27,77 42,77** 18,62 36,29** 

Співпраця Мати 34,66 49,34* 27,17 39,85* 

Батько 26,58 43,42** 21,83 34,51** 

Згода Мати 42,00 45,73 34,56 35,99 

Батько 27,21 43,07* 27,05 31,63 

Послідовність Мати 37,90 47,75 24,31 41,34** 

Батько 31,88 40,54 22,83 33,96* 

Авторитетність Мати 33,57 49,87* 25,42 40,76** 

Батько 28,40 42,43** 22,12 34,36** 

Задоволеність 

стосунками 

Мати 33,36 49,97** 26,38 40,26** 

Батько 25,98 43,74** 19,55 35,78** 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Дівчата, які зазнають фізичних покарань у сім’ї, вище оцінюють строгість 

батька (U=259,5, p<0,001), але нижче – емоційну близькість до нього (U=423; 

p=0,022), прийняття (U=37; p=0,004), співпрацю (U=340; p=0,001), рівень згоди 

із батьком (U=356,5; p=0,002), його авторитет (U=387,5; p=0,007); менше 

задоволені стосунками з ним (U=324,5; p=0,01). 

Дівчата-підлітки, які зазнають фізичних покарань у сім’ї, вище оцінюють 

строгість матері (U=374, p<0,001), проте менше – прийняття з її боку (U=514; 

p=0,002), прагнення співпрацювати (U=570; p=0,011), авторитетність матері 

(U=538,5; p=0,005) та задоволеність стосунками із нею (U=532,5; p=0,004).  

У сім’ях, де обоє батьків позитивно ставляться до застосування 

вербальних покарань, діти вище оцінюють вимогливість матері (U=317,5; 

p=0,003) та її строгість (U=327; p=0,005), проте нижче – свою емоційну 

близькість до неї (U=299,5; p=0,002), прийняття (U=212,5; p≤0,001), співпрацю 

із матір’ю (U=352,5; p=0,013), її послідовність (U=283,5; p≤0,001), авторитет 

(U=310; p=0,003) та задоволеність стосунками (U=333; p=0,006).  

Позитивне ставлення обох батьків до вербальних покарань пов’язане із 

такими ж характеристиками взаємодії «батько–дочка», як і у випадку «мати–

дочка» – дівчата-підлітки також оцінюють своїх батьків як вимогливих (U=255; 

p=0,022), строгих (U=237,5; p=0,010), з низькою емоційною близькістю (U=183; 

p≤0,001), низьким прийняттям (U=160; p≤0,001), співпрацею (U=227,5; 

p≤0,001), відсутністю послідовності (U=248,5; p=0,017), низькою 

авторитетністю батька (U=233,5; p=0,009) та низькою задоволеністю 

стосунками із ним (U=179,5; p≤0,001). 

Використання батьками покарання у вигляді позбавлення благ і привілеїв 

формує їхнє бачення дівчатами-підлітками як вимогливих (U=674; p=0,043), 

строгих (U=605,5; p=0,009), емоційно дистанційованих (p≤0,001), знижує 

задоволеність стосунками із матір’ю (U=669; p=0,039) та обумовлює низький 

рівень прийняття з боку батька (U=451,5; p=0,030).  

Використання покарання у вигляді обмеженням активності пов’язане із 

високим рівнем строгості обох батьків (р=0,01), високими значеннями 
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показників авторитетності батька (U=287; p=0,013) та задоволеності 

стосунками із ним (U=310,5; p=0,030). 

Таким чином, спостерігається певна відмінність в оцінці стосунків у 

системах «мати–дочка та «батько–дочка» власне самою дочкою та її батьками у 

випадках наявності або відсутності фізичних покарань, вербальних покарань та 

покарань у вигляді позбавленням благ і привілеїв. 

Характеризуючи результати, що описують стосунки матерів з дівчатами-

підлітками, слід відзначити, що тут чітко простежується певний взаємозв’язок, 

що узгоджується із результатами проведеного нами кореляційного аналізу.  

Отже, присутні значущі як позитивні, так і негативні кореляційні зв’язки 

між показниками стилів і способів покарання та батьківського ставлення за 

оцінкою матерів [165, с. 203–204]. Розглянемо їх більш детально. 

Присутній значущий зворотній зв'язок авторитетного стилю виховання із 

вимогливістю (r=-,289; p≤0,01), строгістю (r=-,223; p≤0,01), фізичними (r=-,308; 

p≤0,01) і вербальними покараннями (r=,286; p≤0,01). Зворотній зв'язок вказує на 

те, що при збільшенні одного показника зменшується інший, і навпаки. Тобто, 

авторитетний стиль виховання притаманний м’яким матерям, які не 

встановлюють для дочок жорстких правил та зводять до мінімуму 

використання фізичних та вербальних покарань у грубій формі. Позитивна 

(пряма) кореляція спостерігається також між показниками авторитетного стилю 

виховання та послідовністю матері (r=,350; p≤0,01), її задоволеністю 

стосунками із дочкою (r=,318; p≤0,01), що вказує на константність і постійність 

матері у своїх вимогах та стосунках з дитиною, а також на загальну 

задоволеність стосунками з нею. 

Натомість авторитарний стиль виховання негативно корелює із 

співпрацею (r=-,279; p≤0,05), прийняттям дитини, застосуванням похвали і 

заохочення. Це свідчить про те, що матері, котрі застосовують авторитарний 

стиль виховання, повністю не включені у взаємодію із дочкою, проявляють 

холодність, неприйняття дитини, не використовують похвалу та заохочення для 

покращення її поведінки. 
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Ліберальний стиль виховання негативно корелює із рівнем контролю (r=-

,254; p≤0,05), авторитетністю матері. Тобто, ліберальний стиль виховання 

характеризується низьким контролем, матері ставляться до дитини надмірно 

м’яко, не мають впливу на дочку. Індиферентний стиль позитивно корелює із 

застосуванням фізичних (r=,186; p≤0,01) та вербальних покарань (r=,260; 

p≤0,01) та має зворотну кореляцію із показником емоційної близькості. Таким 

чином, можна сказати, що матері, які використовують індиферентний стиль 

виховання, байдужі до своїх дітей, закриті для спілкування, емоційно віддалені.  

За результатами, що описують стосунки батька з дочкою простежується 

значущий взаємозв’язок, який представлено у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Кореляційні зв’язки між показниками шкал взаємодії батько–дитина, 

стилями виховання та способами покарань у сім’ях дівчат-підлітків  

Шкали Авторитетний  Авторитарний Ліберальний  Індиферентний  

Вимогливість -,246** – – ,279** 

Контроль  -,209* – ,261* -,203* 

Суворість -,294** ,278*  ,245* 

Емоційна 

близькість 
– – -,287** – 

Згода ,219* -,186*  ,274* 

Похвала та 

заохочення 
– – -,314** -,266* 

Вербальні 

покарання 

-,267** – ,215* – 

Справедливість 

покарання 
– – – -,222* 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Домінування авторитетного стилю виховання пов’язане із низькими 

значеннями показників вимогливості батька (r=-,246; p≤0,01), контролю (r=-

,209; p≤0,05), строгості (r=-,294; p≤0,01), ставлення до вербальних покарань (r=-

,267; p≤0,01); натомість мають місце високі значення його показника згоди із 

дочкою (r=,219; p≤0,05). Тобто, батьки, які застосовують авторитетний стиль 

виховання, є послідовними і постійними у своїх вимогах, у своєму ставленні до 
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дитини, у використанні покарань та заохочень, не демонструють надмірного 

контролю та вимогливості по відношенню до дочки. 

Авторитарний стиль виховання обох батьків негативно корелює із згодою 

між ними та дівчатами-підлітками (r=-,186; p≤0,05) та позитивно – із строгістю 

(r=,278; p≤0,05). Ліберальний стиль виховання пов'язаний із вираженою 

контролюючою поведінкою батька по відношенню до дочки (r=,261; p≤0,05), 

емоційною дистанцією між батьком та дочкою (r=-,287; p≤0,01), негативним 

ставленням до використання похвали та заохочення у виховному процесі (r=-

,314; p≤0,01), використанням батьком вербальних покарань у грубій формі 

(r=,215; p≤0,05). Індиферентний стиль виховання корелює із вимогливістю 

(r=,279; p≤0,01), низьким контролем (r=-,203; p≤0,05), строгістю (r=,245; 

p≤0,05), згодою між батьками та дочкою (r=,274; p≤0,05), негативним 

ставленням до похвали і заохочення (r=-,266; p≤0,05), браком справедливості 

щодо покарання (r=-,222; p≤0,05).  

Отримані кореляційні зв’язки між особливостями дитячо-батьківських 

стосунків, стилями виховання та способами покарання певною мірою 

співпадають та дещо доповнюють дані, які були отримані в результаті 

теоретичного аналізу психологічної літератури, що висвітлює особливості 

стилів виховання (Д. Баумрінд, Г. Крайг, Дж. Боулдуїн) [17; 98; 210]. 

Далі за результатами емпіричного дослідження нами було проведено 

факторний аналіз за показниками батьківського ставлення, окремо для батьків 

та їхніх дітей, з метою виділення чітких сімейних особливостей. 

У системі дитячо-батьківських стосунків (за оцінками дівчат-підлітків) 

методом головних компонентів нами було виділено три фактори, що 

пояснюють 52 % сумісної дисперсії. 

Перший фактор (21 %) містить невимогливість матері (-,641) та батька  (-

,686), м’якість матері (-,533) та батька (-,551), прийняття матір’ю (,515) та 

батьком (,648), послідовність матері (,679) та батька (,717). Цей фактор був 

інтерпретований нами як стабільність.  
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Другий фактор (17 %) поєднує співпрацю матері (,776) та батька (,784), 

авторитетність матері (,700) та батька (,704), задоволеність стосунками із 

матір’ю (,503) та батьком (,604), фізичні покарання (-,525). Цей фактор був 

інтерпретований нами як фактор гармонійних дитячо-батьківських стосунків, в 

якому головною особливістю є негативне ставлення батьків до використання 

фізичних покарань у виховному процесі дівчат-підлітків. 

Третій фактор (13 %) містить контроль матері (,772) та батька (,722), 

похвалу та заохочення (,570). Цей фактор отримав назву системного контролю, 

який межує із систематичним використанням батьками похвали та заохоченням 

дочки у випадку виконання нею певного виду діяльності. 

У системі дитячо-батьківських стосунків (за оцінками батьків дівчат-

підлітків) нами було виділено чотири фактори, що пояснюють 50 % сумісної 

дисперсії. 

Перший фактор (17 %) містить емоційну близькість матері (,563) та 

батька (,616), співпрацю матері (,588) та батька (,650), авторитетність матері 

(,771) та батька (,788), задоволеність стосунками матері з дочкою (,698) та 

батька з дочкою (,796). Цей фактор отримав назву гармонійний тип 

батьківського ставлення.  

Другий фактор (13 %) включає авторитетність матері (,570) та батька 

(,673), співпрацю батька (,620), вимогливість батька (,519). Цей фактор 

відображає контролюючий тип батьківського ставлення. 

Третій фактор (12 %) містить похвалу та заохочення (,572), 

справедливість покарання (,584) та ліберальний стиль виховання (-,687). Цей 

фактор описує батьківське ставлення за типом позитивного стимулювання. 

Четвертий фактор (8 %) включає авторитарний стиль виховання обома 

батьками (-,611) та згоду дочки із батьками (,622). Цей фактор відображає 

довірливий тип стосунків з обома батьками. 

Виділені фактори, як за оцінками батьків, так і за оцінками дівчат-

підлітків, є дещо схожими між собою (мають подібні характеристики), але все 

ж таки у більшості випадків виявляють різні особливості. За оцінками дівчат-
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підлітків, шкали опитувальників, що оцінюють стосунки матері із дочкою та 

батька із дочкою, поєднуються в одному факторі, що може свідчити про 

подібність у батьківському ставленні та про єдину виховну систему, що 

прийнята в сім’ї. За оцінкою батьків також простежується така особливість, але 

вона є не такою вираженою, як за оцінками дівчат; останні кластери 

відображають лише ставлення батька до дочки.  

 

Особливості конфліктної поведінки дівчат підліткового віку 

Конфліктна поведінка розглядається у роботі як поведінка, що 

проявляється в активній позиції та відображається у боротьбі і загостренні 

суперечностей, та супроводжується проявом агресивності, ворожості, 

протистоянням, приниженням партнера тощо. Таким чином, конфліктна 

поведінка притаманна конфліктній особистості. 

Після обробки отриманих результатів нами було визначено середні 

показники за Методикою показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки 

(див. табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Середні значення показників і форм агресії та стійкості до конфліктів дівчат-

підлітків 

Форми агресії Середні значення  

Фізична агресія 4,68 

Непряма агресія 4,16 

Дратівливість 5,57 

Негативізм 2,73 

Образливість 3,87 

Підозрілість 5,85 

Вербальна агресія 6,73 

Почуття провини 6,24 

Ворожість  10,83 

Агресивність 17,27 

Стійкість до конфліктів 34,41 

 

Середні значення показників почуття провини, підозрілості, вербальної 

агресії знаходяться на рівні вище середнього, що вказує на невпевненість 
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дівчат-підлітків, їхню схильність до недовіри, обмеженість, що обумовлено 

переконаністю у шкідливих намірах оточення, наявністю докорів сумління 

через власні вчинки та риси. Середнє значення показника вербальної агресії 

вказує на схильність дівчат-підлітків до застосування погроз, лихослів’я, 

криків, словесних образ. На середньому рівні вираженості знаходяться також й 

показники фізичної і непрямої агресії, роздратування, негативізму і образ. 

Таким чином, за результатами середніх значень бачимо, що у дівчат-підлітків є 

більш вираженим показник вербальної агресії, а не фізичної. Тобто, вони 

частіше за все свої негативні почуття виражають через погрози, лайки, словесні 

образи, а не через фізичні дії. 

Для більш глибокого аналізу особливостей прояву конфліктної поведінки 

дівчат підліткового віку потрібно розглянути процентний розподіл показників 

за рівнями, що відображають їхню агресивність, ворожість та конфліктність.  

За показниками індексу агресивності (21±4 – норма) дівчата-підлітки 

були розділені на групи: агресивні – 9 %; помірно агресивні (в межах норми) – 

44 %; неагресивні (знижена агресивність) – 47 %. Тобто, більшість дівчат не 

схильні до відкритого прояву насильства (фізичного чи психологічного), що 

спрямоване на створення перешкод у реалізації прагнень та інтересів іншої 

сторони взаємодії. 

За показниками індексу ворожості було виявлено, що 2 % досліджуваних 

демонструють знижений рівень ворожості; ворожість в межах норми 

спостерігається у 50 % дівчат; підвищений рівень ворожості мають 48 % 

респондентів.  

Високий рівень конфліктності спостерігається у 24 % дівчат-підлітків; 

середній рівень мають 50 % досліджуваних; низький рівень (високий рівень 

конфліктостійкості) – 26 % респондентів. Отже, можна зробити висновок, що 

більшість дівчат-підлітків схильні оптимально організовувати свою поведінку у 

складних ситуаціях соціальної взаємодії, безконфліктно вирішувати проблеми у 

стосунках з іншими людьми, вміють керувати своїм емоційним станом у 

складних ситуаціях міжособистісної взаємодії, здатні відкрито виражати свої 



95 
 

 

емоції без образи особистості опонента. Дівчата, що демонструють високий та 

виражений рівні конфліктності, часто стають ініціаторами напружених 

стосунків, незалежно від того, чи передує цьому об’єктивна ситуація; часто не 

здатні контролювати свої емоції, почуття та дії.  

За результатами Методики дослідження особистісної агресивності і 

конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова було отримано такі результати, 

що представлено у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Середні значення показників агресивності і конфліктності дівчат-підлітків 

Шкали Показники середніх значень  

(n=100) 

Конфліктність 20,84 

Позитивна агресивність 8 

Негативна агресивність 7,20 

Запальний характер 4,87 

Наполегливість 4,17 

Образливість 4,27 

Непоступливість 4 

Безкомпромісність 6,73 

Мстивість 3,92 

Нетерпимість до думки інших 3,47 

Підозрілість 4,85 

 

Підрахувавши середнє значення за кожним показником і порівнявши їх, 

нами було отримано такі дані: шкали мстивості (3,92) і нетерпимості до думки 

інших (3,47) мають найнижчі показники, що свідчить про низький рівень 

негативної агресивності, яка має деструктивний характер. Також виявлено 

середній рівень значень позитивної агресивності: непоступливості (4) та 

наполегливості (4,17). Що стосується конфліктності, то такі якості, як 

безкомпромісність (6,73) і запальний характер (4,87) мають високі показники. 

Це свідчить про те, що дівчатам підліткового віку притаманні емоційність, 

запальність, небажання знаходити компромісні рішення в суперечливих 

ситуаціях.  
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За допомогою Методики діагностики стратегій поведінки в конфліктній 

ситуації К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної) нами було отримано дані, 

розподіл яких наведено у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Середні значення показників стратегій поведінки дівчат-підлітків в 

конфліктних ситуаціях  

Стратегії поведінки Середні значення (N=100) 

Суперництво 4,54 

Співробітництво 5,99 

Компроміс 6,73 

Уникнення 5,50 

Пристосування 7,21 

 

Домінуючою стратегією поведінки в конфлікті серед дівчат-підлітків є 

пристосування (7,21). Другою за вираженістю є стратегія компромісу (6,73), що 

також має високий рівень прояву. Рівні значень за цими показниками є 

достатньо вираженими. Стратегія суперництва має середній рівень вираженості 

(4,54), посідає низьку позицію та свідчить про її помірну вираженість. 

Показники співробітництва (5,99) та уникнення (5,50) свідчать про помірний 

прояв цих стратегій поведінки у конфліктній ситуації. 

Для більш детального вивчення стратегій поведінки, якими частіше за все 

користуються дівчата-підлітки у вирішенні конфліктних ситуацій, 

проаналізуємо їх залежно від рівнів вираженості: виражений, помірний та 

яскраво виражений [125, с. 216]. 

Стратегія поведінки «суперництво» у 42 % респондентів є невираженою, 

33 % дівчат-підлітків мають помірну вираженість даного показника, у 25 % 

респонденток ця стратегія поведінки є яскраво вираженою. Стратегія поведінки 

співробітництво у 12 % досліджуваних дівчат-підлітків є невираженою, помірна 

вираженість спостерігається у 49 %, яскрава віираженість – у 39 % 

респонденток. Невиражена стратегія компромісу присутня у 4 % респонденток, 

помірна вираженість компромісу – у 40 %, яскрава вираженість – у 56 % дівчат-

підлітків. Отже, дівчата підліткового віку схильні до пошуку балансу у 
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протиріччях, що виникають; вони погоджуються на часткове задоволення своїх 

потреб задля збереження стосунків з опонентом та отримання хоча б якогось 

зиску. Невиражена стратегія поведінки уникнення присутня у 12 % дівчат, 

помірно виражена – у 60 %, яскраво виражена – у 28 % респонденток. З 

отриманих даних бачимо, що 28 % дівчат-підлітків схильні використовувати 

деструктивну стратегію поведінки в конфліктній ситуації – уникнення. Вони не 

визнають сам факт конфлікту, не вирішують проблеми, що викликала його, та 

тим самим переводять конфлікт у приховану форму. Стратегія поведінки 

«пристосування» є невираженою у 8 % досліджуваних, 25 % відзначається 

помірною вираженістю даної стратегії, 67 % демонструють її яскраву 

вираженість. Отже, стратегія пристосування демонструє найвищий процентний 

показник, що свідчить про свідоме нехтування своїми інтересами заради іншого 

та прийняття позиції партнера більшістю дівчат. 

Слід зазначити, що у ході дослідження нами не було виявлено значущої 

залежності вибору стратегій поведінки в конфліктній ситуації від місця 

проживання (місто, село).  

Також було виявлено вплив особистісних особливостей дівчат-підлітків, 

які було досліджено за допомогою Методики діагностики особистісної 

агресивності та конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова на вибір стратегій 

поведінки в конфліктній ситуації (див. Додаток Е). 

Проведений нами кореляційний аналіз вказує на те, що існує 

взаємозв’язок між певними стратегіями поведінки в конфліктній ситуації 

(суперництво, співробітництво, компроміс, пристосування) та особистісними 

особливостями дівчат-підлітків. Прикметно, що для стратегії «уникнення» такі 

кореляційні зв’язки не спостерігаються. Підлітки, які найчастіше обирають 

стратегію поведінки «суперництво», мають низький рівень конфліктостійкості, 

не здатні безконфліктно вирішувати суперечки та протиріччя (r=-,490; p≤0,01), 

у них підвищений рівень агресивності (r=,428; p≤0,01), що проявляється в 

надмірній ворожості (r=,329; p≤0,01), роздратуванні (r=,560; p≤0,01), 

негативізмі (r=,458; p≤0,01), мстивості (r=,320; p≤0,01), підозрілості (r=,495; 
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p≤0,01), нетерпимості (r=,621; p≤0,01); вони мають високі показники прояву 

фізичної (r=,419; p≤0,01) та вербальної (r=,393; p≤0,01) агресії. 

Співробітництво, як стратегію поведінки в конфліктній ситуації, обирають 

дівчата-підлітки, які характеризуються високою стійкістю до конфліктів 

(r=,526; p≤0,01), зниженою агресивністю (r=-,561; p≤0,05) – низькі показники 

позитивної (r=-,289; p≤0,01) та негативної (r=-,399; p≤0,01) агресивності, що 

проявляється у поступливості, відсутності схильності до образ та підозрілості. 

Компроміс, як стратегію поведінки в конфліктній ситуації, найчастіше 

обирають дівчата-підлітки, які мають низький рівень агресивності (r=-,353; 

p≤0,05) та побічної агресії (r=-,364; p≤0,01), яка виражається у несхильності 

розповсюджувати плітки, чутки тощо. Стратегію поведінки «пристосування» в 

конфліктній ситуації найчастіше обирають дівчата-підлітки, які мають високий 

рівень конфліктостійкості (r=,518; p≤0,01), низьку агресивність (r=-,459; 

p≤0,01), не схильні застосовувати фізичну силу (r=-,334; p≤0,01) та погрози, 

лихослів’я (r=-,521; p≤0,01) до іншої людини, не нав’язують свою думку іншим 

та не схильні до помсти (r=-,494; p≤0,01).  

Вибір тієї чи іншої стратегії поведінки в конфліктній ситуації залежить як 

від ситуативних чинників, так і від особистісних особливостей підлітка. 

Оскільки в їхній основі закладено різні патерни поведінки, то, відповідно, 

використання однієї з них означає зниження прояву іншої. 

Виявлені кореляційні зв’язки свідчать, що дівчата-підлітки при виборі 

стратегій поведінки у конфліктній ситуації (компроміс (r=-,369; p≤0,01), 

уникнення (r=-,515; p≤0,01), пристосування (r=-,471; p≤0,01), співробітництво 

(r=-,423; p≤0,01)) не схильні використовувати стратегію суперництва. Також 

відзначимо, що при виборі дівчатами стратегії пристосування зменшується 

ймовірність вибору ними компромісу (r=-,387; p≤0,01), а при виборі 

співробітництва, як стратегії поведінки в конфліктній ситуації, не 

використовується стратегія уникнення (r=-,251; p≤0,01). Таким чином, від 

спрямованості особистості або на задоволення виключно особистих бажань та 

прагнень, або, навпаки, врахування бажань опонента залежить вирішення 
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суперечки та вихід із напруженої, неприємної ситуації, повне чи часткове її 

вирішення та конструктивні чи деструктивні її наслідки. 

Для розгорнутого опису та аналізу стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях, які обирають дівчата-підлітки, проаналізуємо їх вибір залежно від 

сфер виникнення конфліктних ситуацій: в сім’ї, школі та серед ровесників. 

У досліджуванні використовувався Опитувальник «Конфліктні ситуації в 

підлітковому віці» О. О. Царьової, показники якого дозволили дослідити 

частоту та інтенсивність конфліктних ситуацій, в результаті чого було 

отримано інтегральний показник конфліктної сфери – критичну сферу 

конфліктних ситуацій. Тобто, це та сфера міжособистісної взаємодії дівчат-

підлітків, де конфліктні ситуації виникають найчастіше та мають найгостріший 

перебіг [192]. Результати проведеного аналізу наведено у діаграмі на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3. Частота домінування стратегій поведінки в конфлікті залежно 

від критичної сфери конфліктних ситуацій дівчат-підлітків (%) 

 

Виявлено, що в конфліктах у сімейній сфері домінуючою стратегією 

поведінки дівчат-підлітків є пристосування, у шкільній сфері найвищим рівнем 

вираженості відзначається співробітництво, у взаємодії з ровесниками 

найчастіше застосовуються стратегії пристосування та компромісу (p≤0,05). 

Отже, отримані результати свідчать, що специфіка сімейної взаємодії 

(неможливість припинення спілкування з близькими; емоційна прив’язаність до 
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батьків; залежність від них на економічному, побутовому, правовому рівнях) у 

випадку конфлікту змушує дівчат-підлітків частіше пристосовуватися до думки 

оточуючих, ніж при спілкуванні в школі та з ровесниками. При цьому нами 

було виявлено, що сім’я є найбільш критичною сферою конфліктних ситуацій – 

конфлікти у ній мають найвищий рівень вираженості за частотою та 

характеризується гострими негативними переживаннями. 

Використання дівчатами-підлітками під час конфліктних ситуацій з 

ровесниками стратегій пристосування та компромісу може бути зумовлено 

психологічними особливостями даного вікового періоду: прагненням до 

входження у різні групи спілкування, групування з однолітками; пошуку 

підтримки у ровесників для того, щоб краще пережити зміни (фізичні, емоційні, 

соціальні), що супроводжують процес дорослішання, про що наголошували у 

своїх дослідженнях І. С. Кон, В. Г. Казанська, В. С. Мухіна та ін. [76, с. 54; 93; 

131].  

Таким чином, підліток здатний частково поступитися власними 

інтересами і переконаннями, задля збереження (встановлення) з ровесниками 

нормальних (стабільних) стосунків, що не супроводжувалися би негативними 

переживаннями та емоціями. 

Далі важливо розкрити та проаналізувати особливості кореляційних 

зв’язків між стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях та сферами, у яких 

конфліктні ситуації є найбільш гострими (див. табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Кореляційні зв’язки між показниками стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях та сферами виникнення конфліктів у дівчат-підлітків 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

Між стратегіями поведінки в конфліктах – суперництвом та 

співробітництвом – і трьома сферами, у яких найчастіше виникають конфліктні 

Стратегії поведінки в конфлікті Сфери 

Сім’я Школа Ровесники 

Суперництво – – ,298** 

Співробітництво -,323** -,244* -,346* 
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ситуації, присутній значущі як позитивні, так і негативні (зворотні) зв’язки 

(p≤0,01 та p≤0,05). Отже, виявлено, що у дівчат підліткового віку, які обирають 

стратегію суперництва, спостерігається висока частота та інтенсивність 

конфліктних ситуацій у сфері взаємовідносин з ровесниками. Отримані 

результати підтверджуються і найвищим процентом вираженості стратегії 

суперництва у конфліктних ситуаціях, що відбуваються при взаємодії з 

однолітками (див. табл. 2.14). Обираючи цю стратегію поведінки, досліджувані 

зазвичай наполягають на своєму, а позиція іншої людини не приймається до 

уваги. Дівчата підліткового віку, які більш схильні обирати співробітництво, 

мають, навпаки, низькі показники частоти та інтенсивності конфліктних 

ситуацій у сімейній і шкільній сферах та при взаємодії з ровесниками. Такі діти 

не агресивні, мають помірні показники ворожості, при виникненні конфліктної 

ситуації вони враховують позицію опонента та прагнуть вирішити конфлікт 

таким чином, щоб всі сторони залишилися задоволеними. 

Результати, отримані за Опитувальником «Конфліктні ситуації в 

підлітковому віці» О. О. Царьової, дозволяють розглянути конфліктні сфери не 

лише з позиції домінування стратегій поведінки у різних критичних сферах, але 

й проаналізувати, наскільки в середньому виражена (в балах) та чи інша сфера 

виникнення конфліктних ситуацій. 

Аналіз середніх значень дозволив виявити, що найчастіше конфліктні 

ситуації у дівчат-підлітків виникають у сімейній сфері (2,09); у взаємодії з 

ровесниками вони спостерігаються дещо рідше (1,94), хоча максимальний 

показник тут є найвищим; у шкільній сфері конфлікти спостерігаються 

найменше (1,71).  

У сфері сімейних стосунків, що є найбільш конфліктною для дівчат-

підлітків, конфліктні ситуації виникають через виконання хатніх обов’язків 

(26 %), шкільну успішність (20 %), через нерозуміння дівчат-підлітків членами 

сім’ї (14 %), через одяг (12 %), через ситуації, що пов’язані із проведенням 

вільного часу (9 %), через кишенькові витрати (9 %), особливості спілкування з 

іншими людьми – лексику, інтонації, нецензурні висловлювання (8 %) – та 
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через ситуації, що пов’язані із шкідливими звичками (вживання алкоголю, 

куріння) (2 %). 

В результаті аналізу нами було виявлено, що найбільш критичними у 

шкільній сфері є конфлікти, що виникають через авторитетний стиль 

спілкування педагога та підвищену вимогливість до учня (21 %), через 

невиконання домашніх завдань та погані оцінки (20 %), образи та жарти по 

відношенню до дівчат-підлітків з боку старшокласників (20 %), непорозуміння 

у питаннях чергування та дисципліни із класним керівником (12 %), 

неадекватне ставлення до учителя (8 %), погану поведінка дівчат на уроках 

(7 %) ситуації непорозуміння, що виникають під час спортивних змагань (5 %). 

Конфліктні ситуації, що стосуються зовнішнього вигляду, куріння, 

недисциплінованості також мають місце у взаємодії дівчат-підлітків та 

педагогів, але не є значущими і яскраво вираженими. 

У результаті факторного аналізу методом головних компонентів за 

методиками діагностики: стратегій поведінки у конфліктній ситуації К. Томаса; 

особистісної агресивності та конфліктності (Є. П. Ільїн, П. О. Ковальов); 

показників і форм агресії А. Басса і А. Дарки було виділено чотири фактори 

(типи конфліктної поведінки дівчат-підлітків), які пояснюють 53% сумісної 

дисперсії показників.  

Перший фактор – суперечливий тип конфліктної поведінки (позитивна 

агресивність (,720), негативна агресивність (,806), наполегливість (,538), 

непоступливість (,710), безкомпромісність (-,721), мстивість (,618), 

нетерпимість до думки інших (,726)), має прояв з одного боку у схильності 

дівчат вчиняти агресивні та конфліктні дії по відношенню до іншого, а з іншого 

– прагненням до залагодження конфліктної ситуації, що склалася, шляхом 

пошуку компромісного рішення.  

Другий фактор – ситуативний тип конфліктної поведінки (ворожість 

(,633), роздратування (,572), образа (,772), підозрілість (,614), почуття вини 

(,700), конфліктність (,785)). 
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Третій фактор – деструктивний тип конфліктної поведінки (агресивність 

(,647), фізична агресія (,752), вербальна агресія (,532), суперництво (,546), 

пристосування (-,748)) характеризується прагненням до загострення 

конфліктної взаємодії, що в подальшому може перерости в насильство. 

Четвертий фактор – нестабільно-конструктивний тип конфліктної 

поведінки (запальний характер (,632), співробітництво (,733), уникнення (-

,733)) полягає в емоційній нестриманості, дратівливості дівчат підліткового 

віку, яка виникає за найменших причин та усувається шляхом активної участі 

та захисту своїх інтересів з одночасним прагненням до задоволення інтересів 

іншої сторони.  

 

Вплив батьківського ставлення на конфліктну поведінку  

дівчат-підлітків 

Головним завданням нашого дисертаційного дослідження є визначення 

особливостей зв’язку батьківського ставлення та конфліктної поведінки дівчат-

підлітків. Це завдання висвітлює третій блок емпіричного дослідження. Тому на 

даному етапі аналізу ми будемо розглядати та аналізувати вплив батьківського 

ставлення (на емоційному, когнітивному та поведінковому рівнях), що 

проявляються у ставленні до дитини, використанні системи санкцій і стилях 

сімейного виховання на конфліктну поведінку дівчат підліткового віку, а також 

на їхню особистість в цілому. 

Розглянемо залежність психологічних показників, які характеризують 

конфліктну поведінку дівчат-підлітків, від особливостей батьківської 

поведінки. 

Наявність у сім’ї фізичних покарань, вербальних покарань у грубій формі 

та покарань примусом до робіт (додатковими роботами) має значущий зв'язок 

майже з усіма досліджуваними показниками. Показники та форми агресії 

значущо пов’язані із використанням батьками фізичних покарань та їхнім 

позитивним ставленням до покарань примусом до роботи, але не залежать від 

вербальних покарань (див. табл. 2.13). 
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Таблиця 2.13 

Показники та форми агресії дівчат-підлітків при наявності та відсутності 

покарань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Позитивне ставлення до застосування фізичних покарань у сім’ї прямо 

корелює із підвищенням значень показників фізичної агресії (U=5314,5; 

p=0,009), дратівливості (U=5097; p=0,041), образливості (U=5548; p=0,001), 

підозрілості (U=5702; p<0,001), вербальної агресії (U=5175,5; p=0,025), 

загальної агресивності (U=5307,5; p=0,01) та загальної ворожості (U=5874,5; 

p<0,001) дівчат підліткового віку. Також зменшується їхня стійкість до 

конфліктів (U=3553,5; p=0,034). 

Дівчата, яких карають додатковими роботами, є більш фізично 

агресивними (U=5251; p=0,024), дратівливими (U=5309,5; p=0,015), 

демонструють вищий рівень ворожості при нижчому рівні конфліктостійкості 

порівняно із дівчатами-підлітками, батьки яких негативно ставляться до 

покарання примусом до роботи. 

При цьому слід зазначити, що показники та форми агресивності дівчат-

підлітків не залежать від вербальних покарань та позитивного ставлення їхніх 

батьків до інших форм санкцій. 

Форми покарання 

Показники 

та форми агресії 

Фізичні 

покарання 

Примус до 

роботи 

Так Ні Так Ні 

Фізична агресія 5,59 4,65** 5,04 4,59* 

Непряма агресія 5,3 4,35 4,54 4,31 

Дратівливість 5,08 4,67* 5,39 4,52* 

Негативізм 5,11 4,16 5,01 4,04 

Образливість 6,31 4,79** 5,43 5,24 

Підозрілість 7,11 5,73** 6,44 5,78 

Вербальна агресія 4,68 4* 4,54 4,32 

Почуття провини 6,24 6,1 6,14 6,2 

Агресивність 5,16 4,51* 5,03 4,21** 

Ворожість 7,01 5,89** 6,49 5,98* 

Стійкість до конфліктів 64,45 70,72* 66,58 73,48* 
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Отримані результати підтверджуються і значущими (часткова 

класифікація кореляційних зв’язків), хоча й слабкими (загальна класифікація) 

[165, с. 203–204] кореляційними зв’язками між застосуванням батьками 

фізичних покарань та високими показниками конфліктності дівчат-підлітків 

(r=-,262; p≤0,01). Прояв негативної агресивності дівчат значущо пов'язаний з 

позитивним ставлення обох батьків до застосування фізичних (r=,291; p≤0,01) і 

вербальних (r=,267; p≤0,01) покарань, а також з негативним ставленням обох 

батьків до використання похвали та заохочення за гарну поведінку і за 

виконання завдань (r=-,279; p≤0,01). Високі показники наполегливості дівчат-

підлітків корелюють із застосуванням їхніми батьками фізичних та вербальних 

покарань (r від ,172 до ,298; p≤0,01). Образливість значущо пов’язана із 

позитивним ставленням батьків дівчат-підлітків до застосування фізичних та 

вербальних покарань (r від ,231 до ,347; p≤0,01). Непоступливість пов’язана із 

застосуванням батьками дівчат-підлітків фізичних та вербальних покарань у 

разі проступку дитини (r від -,245 до -,296; p≤0,01). Високий рівень схильності 

до компромісів значущо корелює із використанням батьками похвали та 

заохочення за гарну поведінку та їхнім негативним ставленням до застосування 

фізичних покарань (r від -,296 до ,367; p≤0,01). 

Отже, використання батьками фізичних покарань, покарань примусовими 

роботами, та негативне ставлення до похвали і заохочення дитини пов’язані із 

такою подальшою поведінкою дівчат-підлітків, що проявляється у схильності 

до недовіри, надмірній обережності у спілкуванні з оточуючими, різкісті в 

висловлюванням, застосуванні погроз, лихослів’я та фізичної агресії. 

В результаті кореляційного аналізу нами також було виявлено наявність 

помірних та слабких кореляцій між високим рівнем конфліктності дівчат-

підлітків, що супроводжується їхнім небажанням обирати компромісні рішення 

для вирішення протиріч, схильністю до недовіри, обережністю по відношенню 

до оточуючих, образливістю, запальністю, та строгістю матері (r=,315; p≤0,05), 

що виражається у жорсткості правил, що встановлені у взаємостосунках; а 

також із непослідовністю батька (r=-,334; p≤0,05), що проявляється у 
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відсутності в нього чітких, постійних вимог, у такому ставленні до дитини, що 

може свідчити про його виховну невпевненість і некомпетентність. 

Образливість дівчат-підлітків пов’язана із строгістю і жорсткістю заходів 

і правил, що встановлені по відношенню до них батьком (r=,285; p≤0,01), 

відторгненням особистісних якостей і поведінкових проявів дитини обома 

батьками (r від -,300 до -,339; p≤0,01), низькою впливовістю та авторитетністю 

батька (r=-,245; p≤0,05), непослідовністю обох батьків у своїх виховних 

прийомах (r від -,253 до -,367; p≤0,01; 0,05).  

Високий рівень позитивної агресивності дівчат-підлітків, що виражається 

в їхній наполегливості та непоступливості, пов'язаний з високим рівнем 

строгості матері (r=,244; p≤0,05), з відсутністю її контролюючої поведінки, що 

проявляється у вседозволеності та повній автономії дитини (r=-,283; p≤0,01), та 

низькою задоволеністю стосунками із батьком (r=-,323; p≤0,01). Другий 

показник позитивної агресивності – непоступливість – пов’язана із 

непослідовністю матері у своїх вимогах та з використанням у сімейній 

взаємодії ситуативно неадекватних виховних прийомів, заборон і заохочень (r 

=-,253; p≤0,05); з високим рівнем вимогливості обох батьків (r від ,220 до ,268; 

p≤0,05), з високим рівнем контролю, що виражається у дріб’язковій опіці, 

прагненні обмежити діяльність та самостійність дитини (r від -,245 до -,304; 

p≤0,05); з низькою задоволеністю дівчат-підлітків стосунками з обома батьками 

(r=-,271 до -,294; p≤0,05); з проявами строгості і жорсткості правил, що 

використовує мати у вихованні (r=-,324; p≤0,01); з низьким рівнем прийняття 

дитини матір’ю (r=-,281; p≤0,01) та непослідовністю останньої (r=-,256; p≤0,01). 

Прояви негативної агресивності дівчат-підлітків, що знаходять своє 

вираження у мстивості, нетерпимості до думки інших, мають зворотній зв'язок 

з низьким рівнем контролю обох батьків за діяльністю дочки (r= від -,240 до -

,257; p≤0,01), непослідовністю обох батьків у виховній взаємодії (r= від -,254 до 

-,384; p≤0,05), задоволеністю батьків стосунками із дитиною (r= від -,373 до -

,396; p≤0,01), з низьким рівнем авторитетності матері (r=-,310; p≤0,01) та 
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відсутністю бажання батька співпрацювати з дочкою, виконувати спільну 

діяльність, підтримувати її (r=-,225; p≤0,05).  

В свою чергу, схильність дівчат-підлітків до прояву нетерпимості щодо 

думки оточуючих пов’язана із вираженою строгістю, вимогливістю, 

відторгненням (неприйняттям) з боку матері, відсутністю її авторитету в очах 

дитини, незадоволеністю стосунками дочки з обома батьками (r від -,222 до -

,382; p≤0,05).  

Контроль з боку матері (r=-,212; p≤0,05), відторгнення дитини матір’ю 

(r=-,215; p≤0,05), системна строгість (r від ,310 до ,333; p≤0,01) та низький 

рівень послідовності обох батьків (r від -,235 до -,290; p≤0,05), а також 

незадоволеність стосунками у сімейній системі негативно корелюють з 

мстивістю дівчат-підлітків. 

Прийняття особистісних якостей і поведінкових проявів дитини, 

послідовність батька (за оцінкою дівчат-підлітків), задоволеність стосунками з 

обома батьками та авторитетність матері негативно корелюють з побічною 

агресією дівчат-підлітків, що проявляється у вигляді розповсюдження пліток, 

чуток, схильністю до неоднозначного гумору та нецілеспрямованих вибухів 

деструктивних емоцій (викрики, тупотіння ногами) (r від -,265 до -,458; р≤0,01).  

Почуття провини та прийняття дитини, послідовність обох батьків та 

емоційна дистанція матері і дочки також корелюють негативно (r від -,254 до -

,301; р≤0,05), що може свідчити про схильність дівчат-підлітків до пошуку у 

своїй особистості причин неприйняття себе батьками, відторгнення ними своїх 

особистісних якостей і поведінкових проявів; це породжує докори сумління та 

аутоагресію як спосіб покарати себе за власні негативні риси та вчинки.  

Спираючись на результати проведеного кореляційного аналізу та виділені 

нами раніше типи конфліктної поведінки можемо зробити висновок, що 

суперечливий тип конфліктної поведінки дівчат-підлітків пов'язаний із високим 

рівнем вимогливості батьків (матері та батька), низьким контролем за 

діяльністю дочки обома батьками, незадоволеністю стосунками з дочкою 

матір’ю і батьком та високим рівнем строгості матері. Ситуативний тип – 
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пов'язаний з низьким прийняттям, високим рівнем строгості та непослідовністю 

батьків (матері та батька), емоційною дистанцією, низьким рівнем співпраці та 

згоди у взаємостосунках дочки і батька. Деструктивний тип пов'язаний з 

надмірною вимогливістю, строгістю  батьків (матері та батька), які не бажають 

приймати дочку такою, якою вона є, мають низький рівень задоволеності 

стосунками з нею та схильність до надмірного використання покарань 

(фізичних, вербальних та зводять до мінімуму використання похвали і 

заохочення). Нестабільно-конструктивний тип конфліктної поведінки 

пов'язаний з високим рівнем контролю обома батьками, авторитетним стилем 

виховання, низький рівнем послідовності батьків у виховних прийомах, 

негативним ставленням до застосування фізичних і вербальних покарань та 

примусом до роботи. 

Виникнення конфліктних ситуацій у сімейній сфері значущо корелює з 

усіма компонентами (емоційним, поведінковим, когнітивним) батьківського 

ставлення. Зростання конфліктів у сім’ї пов’язане із вимогливістю батьків (r від 

,222 до ,390; р≤0,01), надмірною строгістю по відношенню до дочки (r від ,488 

до ,567; р≤0,01), наданням обома батьками дочці автономності (r=-,277; р≤0,01), 

емоційною дистанцією між обома батьками та дочкою (r від ,345 до -,546; 

р≤0,01), відторгнення особистісних якостей та поведінкових особливостей 

дитини обома батьками (r від -,497 до -,535; р≤0,01), непослідовністю (r від -

,335 до -,456; р≤0,01), браком авторитетності обох батьків в очах дитини (r від -

,300 до -,325; р≤0,01) та відсутністю її співпраці із батьком (r=-,246, р≤0,05). 

Конфліктні ситуації у школі позитивно корелюють із вимогливістю 

(r=,231; р≤0,05) та строгістю матері (r=,356; р≤0,05). Присутні зворотні значущі 

зв’язки між виникненням у дівчат-підлітків конфліктних ситуацій у шкільній 

сфері та низьким контролем діяльності дитини з боку обох батьків (r від -,225 

до -,295; р≤0,05), задоволеністю стосунками із дочкою (r від -,272 до -,374; 

р≤0,05), емоційною дистанцією, неприйняттям дитини та низькою 

авторитетності матері (r від -,219 до -,366; р≤0,05).  
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Виникнення конфліктних ситуацій дівчат-підлітків з ровесниками також 

залежить від особливостей батьківського ставлення, а саме від таких їх 

компонентів: строгість батьків (r від ,236 до ,294; р≤0,05), контроль (r від -,294 

до -,352; р≤0,01), задоволеність стосунками із батьками (r від -,322 до ,425; 

р≤0,01), вимогливість матері (r=,223; р≤0,05), прийняття (r=-,283; р≤0,05), 

авторитетність матері (r=-,345; р≤0,01), емоційна близькість з батьком (r=-,224; 

р≤0,05).  

Таким чином, за результатами кореляційного аналізу можна зробити 

висновок, що на виникнення конфліктних ситуацій у сім’ї впливають способи 

спілкування та стилі поведінки стосовно дитини, особливості побудови 

взаємостосунків з нею (поведінковий компонент батьківського ставлення), 

уявлення обох батьків про її інтереси, цінності та потреби (адекватні уявлення 

сприяють зниженню кількості конфліктних ситуацій у сімейній взаємодії), а 

також батьківські переживання, що пов’язані із дочкою, базове ставлення до 

неї, її прийняття чи відторгнення (емоційний компонент батьківського 

ставлення). 

На виникнення в дівчат-підлітків конфліктних ситуацій у школі та під час 

взаємодії з ровесниками впливають такі ж самі чинники батьківського 

ставлення – відмінності спостерігаються лише в особливостях впливу 

материнського чи батьківського ставлення за показниками строгості батька та 

емоційної дистанції з обома батьками. Таким чином, особливості ставлення 

батька за певними характеристиками мають більший вплив, ніж матері. Це 

свідчить про важливу роль батька у виховному процесі дівчат-підлітків, на що 

наголошували ще З. Фрейд, В. М. Дружинін та ін. [59; 184].  

У результаті аналізу виявлено, що батьківське ставлення впливає на 

виникнення певних моделей конфліктної поведінки дівчат-підлітків. І тут 

родинна злагода, сприятливий родинний клімат, прийняття дитини, 

послідовність та впевненість обох батьків у правильності виховних прийомів 

корелюють з низькою вираженістю поведінки дитини, що спрямована на 

конфліктну взаємодію, обумовлюючи здатність до пошуку компромісних 
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рішень, що задовольнили би обидві сторони конфлікту, низькі показники 

особистісної конфліктності, запальності та образливості. Сім’ї із 

несприятливим кліматом, з низьким системним контролем, прийняттям і 

співпрацею, вираженою емоційною дистанцією сприяють формуванню в 

дівчат-підлітків деструктивних моделей конфліктної поведінки, що 

проявляються у мстивості, нездатності до пошуку компромісних рішень, у 

прояві агресивних реакцій, спрямованих на іншого суб’єкта взаємодії. 

В результаті кореляційного аналізу було виявлено неоднаковий рівень 

навантаження та значущість зв’язків між показниками особистісної 

агресивності і конфліктності дівчат-підлітків та стилями виховання і видами 

покарання обома батьками, а також з оцінкою і сприйняттям взаємин в сім’ї 

самими дівчатами підліткового віку. Це можна пояснити наявністю 

розбіжностей у поглядах дитини і батьків на виховну ситуацію в сім’ї.  

Виявлено значущі зв’язки між фізичними і вербальними покараннями, з 

одного боку, та особливостями конфліктної поведінки дівчат-підлітків – з 

іншого (див. табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Особливості особистісної агресивності і конфліктності дівчат-підлітків при 

наявності та відсутності покарань 

Показники  Фізичні 

покарання 

Вербальні 

покарання 

Так Ні Так Ні 

Конфліктність 52,89 49,61* 38,44 33,97 

Позитивна агресивність 51,09 41,36** 38,15 34,12 

Негативна агресивність 55,07 39,11** 42,38 31,91* 

Запальний характер 40,41 46,51 29,92 38,41 

Наполегливість 52,72 40,46** 39,60 33,36* 

Образливість 56,21 38,75** 42,85 31,66* 

Непоступливість 50,93 41,34** 38,79 33,78 

Безкомпромісність 34,91 49,21** 28,21 39,30 

Мстивість 53,19 40,23** 40,63 32,83* 

Нетерпимість 53,71 39,97** 46,63 36,05* 

Підозрілість 54,67 39,50* 39,54 33,39 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Ознаками того, що до дитини застосовують фізичні покарання, є вища 

конфліктність (U=695,5; p=0,036), позитивна (U=664,5; p=0,044) та негативна 

агресивність (U=537,5; p=0,005), більша наполегливість (U=617,5; p=0,031), 

образливість (U=516,5; p=0,002), непоступливість (U=531,5; p=0,008), мстивість 

(U=603,5; p=0,023), нетерпимість до думки інших (U=588,5; p=0,016), 

підозрілість (U=560,5; p=0,08) та безкомпромісність (U=577,5; p=0,012). 

Діти, до яких застосовують вербальні покарання, демонструють 

вираженішу негативну агресивність (U=387,5; p=0,040), але власне показник 

конфліктності при цьому не розрізняється. Дівчата, що зазнають вербальних 

покарань, є більш наполегливими (U=453,5; p=0,022), образливими (U=375,5; 

p=0,027), мстивими (U=489,5; p=0,042) та нетерпимими до думки інших 

(U=496; p=0,025), ніж діти, батьки яких негативно ставляться до частого 

використання вербальних покарань у грубій формі. 

За іншими видами батьківського покарання та заохочення (примус до 

роботи, позбавлення благ і привілеїв, обмеження активності, вибачення 

проступків) відсутні значущі зв’язки із відмінностями у проявах конфліктності 

та агресивності дівчат підліткового віку. 

Далі необхідно розглянути залежність вибору дівчатами-підлітками 

стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях від наявності чи відсутності 

покарань (див. табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Особливості стратегій поведінки дівчат-підлітків в конфліктній ситуації при 

наявності та відсутності покарань 

Стратегії 

поведінки  

Фізичні 

покарання 

Вербальні 

покарання 

Примус до 

роботи 

Так Ні Так Ні Так Ні 

Суперництво 5,28 4,11** 4,9 4,26* 4,93 3,93** 

Співробітництво 4,25 5,2** 4,18 5,16** 4,34 5,4** 

Компроміс 5,04 5,59 5,53 5,52 5,55 5,48 

Уникнення 5,66 5,76 5,66 5,76 5,13 6,1** 

Пристосування 7,09 7,78 7,23 7,59 7,29 7,46 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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За нашими даними, дівчата-підлітки, до яких застосовують фізичні 

покарання, більш схильні до суперництва (U=570,5; p=0,005), менше – до 

співробітництва (U=875,5; p=0,003). 

Вербальні покарання частіше отримують дівчата, які виявляють 

схильність до суперництва у конфлікті (U=492,5; p=0,036); меншою є 

вірогідність вербальних покарань стосовно дітей, що схильні до 

співробітництва (U=393,5; p=0,048). 

Батьки частіше застосовують покарання додатковими роботами дівчат-

підлітків, які схильні до суперництва (U=730; p=0,046), та менше – до дітей, що 

схильні до співробітництва (U=706,5; p=0,028) та уникання (U=816,5; p=0,01). 

Таким чином, можна стверджувати, що застосування обома батьками 

фізичних, вербальних покарань та покарань додатковими роботами сприяють 

вибору дівчатами-підлітками стратегії суперництва у конфлікті, меншою мірою 

співробітництва. Стратегію уникнення схильні обирати дівчата-підлітки, батьки 

яких використовують покарання додатковими роботами. 

За результатами кореляційного аналізу було виявлено, що вибір 

дівчатами-підлітками суперництва як стратегії поведінки у конфліктній 

ситуації позитивно корелює із позитивним ставленням обох батьків до 

застосування у виховному процесі покарання додатковими роботами (r від ,211 

до ,267; p≤0,05) та негативно пов’язаний із використанням похвали та 

заохочення за гарну поведінку (r=-,255; р≤0,05). Таким чином, з метою редукції 

прагнення дівчат підліткового віку до суперництва їхнім батькам потрібно 

частіше підтримувати, підбадьорювати, хвалити та заохочувати позитивну 

поведінку дитини. Натомість високі показники стратегії співробітництва 

пов’язані із негативним ставленням обох батьків до фізичних покарань (r=-,265; 

р≤0,01), вербальних покарань (r=-,225; р≤0,05), примусу до роботи (додаткові 

роботи) (r від -,227 до -,297; р≤0,05). 

Компроміс як стратегія поведінки дівчат-підлітків у конфліктній ситуації 

значущо корелює із позитивним ставленням обох батьків до похвали і 

заохочення дитини (r=,266; р≤0,05) та застосування покарання у вигляді 
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тимчасового позбавленням благ і привілеїв (r=-,249; р≤0,05). Таким чином, з 

метою підвищення частоти використання дівчатами-підлітками компромісу як 

стратегії поведінки у конфліктній ситуації, обом батькам необхідно проявляти 

зацікавленість діяльністю дитини, хвалити її за успіхи, а також зменшити 

частоту застосування покарання у вигляді тимчасового позбавлення благ і 

привілеїв, на власному прикладі демонструвати дитині уміння обговорювати 

проблеми та досягати рішень, які би задовольнили обидві сторони конфлікту. 

Уникнення як стратегія поведінки дівчат-підлітків у конфліктній ситуації 

значущо корелює із застосуванням покарання у вигляді позбавлення певних 

благ та привілеїв (r=-,255; р≤0,05) та додаткових робіт (r=-,295; р≤0,05). 

Позитивне ставлення до позбавлення активності, як форми покарання дитини, 

позитивно корелює із пристосуванням як стратегією поведінки дівчат-підлітків 

у конфліктних ситуаціях (r=,279; р≤0,05).  

Таким чином, для регулювання поведінки дівчат-підлітків у конфліктних 

ситуаціях батькам потрібно більше уваги приділяти тим видам санкцій, які вони 

використовують у виховному процесі. Адже їх зміна чи принаймні зниження 

частоти застосування може сприяти покращенню поведінки дитини. 

В результаті аналізу нами також було виявлено залежність частоти та 

гостроти критичних ситуацій від наявності чи відсутності покарань: 

вербальних, фізичних та покарань додатковими роботами (див. табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Частота та інтенсивність конфліктних ситуацій в основних сферах життя 

дівчат-підлітків при наявності та відсутності покарань 

Конфліктні 

сфери 

Фізичні 

покарання 

Вербальні 

покарання 

Додаткові 

роботи 

Середній ранг Середній ранг Середній ранг 

Так Ні Так Ні Так Ні 

Сім’я 57,41 38,15** 45,58 30,24** 47,20 42,05 

Школа 51,83 40,90* 42,69 31,75* 50,28 37,91* 

Ровесники 48,14 42,71 37,73 34,34 50,87 37,12* 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Дівчата-підлітки, до яких застосовують фізичні покарання, вказують на 

більш конфліктну сімейну сферу (U=481,5; p=0,001) – це зрозуміло, адже саме 

використання даного виду покарання і спричинює конфліктні ситуації в сім’ї. 

Фізичні покарання впливають і на виникнення конфліктів у школі (U=643,5; 

p=0,041), але статистично значущій зв'язок із частотністю конфліктів з 

однолітками відсутній. 

Дівчата-підлітки, батьки яких позитивно ставляться до вербальних 

покарань, демонструють часті прояви конфліктів у сімейній сфері (U=310; 

p=0,003) та в школі (U=379,5; p=0,032). 

Покарання додатковими роботами частіше зазнають дівчата-підлітки, які 

схильні до конфліктів у школі (U=699,5; p=0,025) та з однолітками (U=669,5; 

p=0,013). 

Вербальні та фізичні покарання, а також покарання додатковими 

роботами є найбільш значущими чинниками, що пов’язані із досліджуваними 

показниками. Інші параметри поведінки батьків мають менш виражений вплив. 

Тому ми розглянемо вплив системи санкцій, покарань та заохочень, що не були 

висвітлені в роботі, не розділяючи їх при аналізі на особливості впливу, що 

вони здійснюють на поведінку дівчат-підлітків; а також розглянемо особливості 

батьківського ставлення. 

Відсутність похвали та заохочення пов’язана із більшою конфліктністю 

та нестриманістю дівчат-підлітків (U=1084; p=0,042), відповідно, вони 

оцінюють своїх матерів як більш строгих (U=1169,5; p=0,001), з низьким рівнем 

прийняття (U=1802; p=0,027), а це сприяє формуванню незадоволеності 

стосунками із матерями (U=1803,5; p=0,026). У свою чергу, матері, які не 

застосовують заохочення до своїх дітей, самі оцінюють себе більш строгими 

(U=1067,5; p=0,001), але менше схильними до контролю (U=1907,5; p=0,003), 

що відображається у низькому рівні прийняття дитини (U=1682; p=0,037). 

Майже аналогічними є закономірності, що проявляються відносно батьків. 

Якщо у сім’ї не застосовується заохочення, то батько оцінює свою функцію 
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контролю менше (U=1089,5; p=0,018), але, відповідно і прийняття ним дитини 

буде нижчим (U=1082; p=0,021). 

Дівчата-підлітки, батьки яких вибачають їм їхні проступки, виявляють 

нижчий рівень вербальної агресивності (U=1715,5; p=0,026), вважають свою 

матір менш строгою (U=2603,5; p=0,017), більшою мірою схильною до 

співпраці (U=3253,5; p=0,048), а батька оцінюють як такого, що охочіше 

приймає дитину (U=3023,5; p=0,012). У сім’ях, де батьки використовують 

вибачення, мати (U=1257; p=0,006) та батько (U=1543,5; p=0,004) оцінюють 

себе менш строгими. 

Діти, до яких застосовують покарання у вигляді обмеження активності, є 

більш стійкими до конфліктів. Це можна пояснити тим, що батьки, 

використовуючи обмеження активності (домашній арешт), не застосовують до 

дитини активні і агресивні методи покарання і тим самим не викликають у 

дівчат-підлітків відповідної реакції самозахисту. Матері в сім’ях, де 

застосовують обмеження активності, вище оцінюють свій контроль над 

дитиною (U=2177; p=0,035); батьки в таких сім’ях вище оцінюють свою 

вимогливість (U=1500,5; p=0,019), контроль (U=1458; p=0,038) та авторитет 

(U=1452; p=0,042). 

В результаті аналізу було виявлено, що існує взаємозв’язок між 

критичними сферами життя дівчат-підлітків (сім’я, школа, ровесники), 

частотою та гостротою виникнення конфліктних ситуацій в їхньому житті та 

батьківським ставленням. Тому було проведено множинний регресійний аналіз 

(МРА), що дозволив дослідити зв’язки однієї змінної (залежної) і декількох 

інших змінних (незалежних) [133, c. 240]. Незалежними змінними (Н.З.) є: 

невимогливість – вимогливість, м’якість – строгість, автономність – контроль, 

емоційна дистанція – близькість, відторгнення – прийняття, відсутність 

співпраці – співпраця, незгода – згода, непослідовність – послідовність, 

авторитетність, задоволеність стосунками. Відповідно за кожною із шкал 

дитячо-батьківських стосунків, що відображають взаємовідносини в сім’ї, 

дівчата-підлітки оцінювали два полюси дитячо-батьківських стосунків: 
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материнське та батьківське ставлення до дитини. Залежними змінними (З.З.) є 

три сфери життя підлітка: сім’я, школа, ровесники. Відповідно, для кожної 

сфери нами було розраховано свою формулу взаємозв’язку батьківського 

ставлення та критичної сфери.  

Часте виникнення гострих конфліктних ситуацій у сім’ї пов’язане із 

строгістю, емоційною дистанцією і відторгненням дочки батьком, а також з 

низькою авторитетністю матері, що свідчить про негативне ставлення дитини 

до неї та про відсутність впливу матері на дочку. Регресійна модель пояснює 

56,7 % дисперсії залежної змінної (сімейна сфера) та є статистичною значущою 

(р≤0,05). 

Наявність гострих та емоційно забарвлених переживань у сфері взаємодії 

«підліток–школа» пов’язана із непослідовністю обох батьків у своїх вимогах, 

застосуванні ними неадекватних виховних прийомів, емоційно холодному 

ставленні до неї, відсутністю задоволеності стосунками із батьком, що може 

свідчити про можливу наявність порушень в структурі стосунків між ним та 

донькою. Регресійна модель пояснює 63,5 % дисперсії залежної змінної (школа) 

та є статистичною значущою (р≤0,05). 

На виникнення проблем у спілкуванні із ровесниками впливає 

вираженість показника автономності батька, що може проявлятися у 

вседозволеності дитини, у байдужому ставленні до неї та відсутності 

задоволеності у її стосунках з матір’ю. Регресійна модель має статистичну 

значущість на рівні р≤0,05 та пояснює 54,1 % дисперсії залежної змінної 

(ровесники).  

В результаті множинного регресійного аналізу було виявлення, що 

значущий вплив на особистість дочки та на її поведінку здійснює як мати, так і 

батько. Адже, особливості взаємодії батька з дочкою найбільшою мірою 

повязані із виникненням критичних ситуацій у взаємодії в сім’ї та школі та 

рівною мірою (як і материнське ставлення) пов’язане із виникнення 

напружених ситуацій під час спілкування з ровесниками. 
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Таким чином, статистичний аналіз даних, що були отримані нами в 

результаті емпіричного дослідження, дозволив виявити взаємозв’язок між 

певними типами батьківського ставлення, видами заохочення та покарання, 

стилями сімейного виховання та конфліктною поведінкою дівчат-підлітків, 

різними формами та типами її прояву; з’ясувати особливості впливу заохочення 

і покарання на взаємостосунки у системам «батько–дочка» та «мати–дочка», 

виділити типи конфліктної поведінки (на основі факторного аналізу) тощо. 

 

2.3. Порівняльний аналіз особливостей конфліктної поведінки дівчат 

і хлопців підліткового віку та батьківського ставлення до них 

 

Після обробки отриманих результатів дівчат-підлітків було проведено 

порівняльний аналіз даних їх конфліктної поведінки та особливостей 

батьківського ставлення із показниками хлопців підліткового віку, що було 

одним із завдань нашої роботи. 

У результаті статистичного аналізу (U-критерій Манна-Уїтні) нами було 

визначено середні значення показників дитячо-батьківських стосунків у групі 

хлопців (див. табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Порівняння середніх показників дитячо-батьківських стосунків дівчат та 

хлопців підліткового віку за оцінкою їхніх батьків  

Батьківське ставлення Батьки Середнє значення 

Батьки 

дівчат 

Батьки 

хлопців  

Невимогливість – вимогливість Мати 13,96 14,82 

Батько 14,28 15,55* 

М’якість – строгість Мати 11,84 13,34** 

Батько 12,28 13,29* 

Емоційна дистанція – близькість Мати 19,42 18,26* 

Батько 17,96 17,95 

Відторгнення – прийняття Мати 18,18 17,42* 

Батько 18,12 17,91 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Стосунки обох батьків з дівчатами та хлопцями підліткового віку 

відрізняються за чотирма шкалами: вимогливістю, строгістю, емоційною 

близькістю та прийняттям (за оцінками обох батьків). Рівень строгості (U=1684; 

р=0,017) та вимогливості (U=1657; р=0,012) є вищим у батьків (матері та 

батька), які виховують хлопців підліткового віку. Стосунки матері з дівчатами 

та хлопцями також мають певні відмінності у рівні строгості (U=3098,5; 

р=0,001), емоційної близькості (U=3222; р=0,003) та прийняття (U=3526,5; 

р=0,029). Мати є більш строгою до хлопців, а прийняття та емоційна близькість 

є вищою між матір’ю та дочкою (див. Додаток Ж). 

За оцінкою підлітків, статеві відмінності у ставленні матері до дітей є 

незначущими, але спостерігаються відмінності у ставленні батька до дітей 

різної статі за шкалою співпраці. Рівень співпраці батька з хлопцями є значущо 

вищим, ніж рівень співпраці з дівчатами (U=2453; р=0,004). 

Таким чином, порівнявши, з одного боку, показники дитячо-батьківських 

стосунків за оцінками обох батьків, та дівчат і хлопців підліткового віку – з 

іншого, бачимо, що вони відрізняються. За оцінками підлітків, батьки будують 

свої взаємостосунки з дітьми, не враховуючи їхньої статевої приналежності, 

хіба що можна казати про вищий рівень співпраці сина з батьком, що є цілком 

зрозумілим і передбачуваним, адже вони є представниками однієї статі і 

виконують в суспільстві однакові ролі (чоловічі); тому саме батько повинен 

приділяти сину більше уваги і прищеплювати йому патерни чоловічої 

поведінки та допомагати у становленні уявлень щодо сприйняття світу та 

діяльності. Але при цьому, за оцінками обох батьків, батько висуває до сина 

більше вимог та очікує більшої відповідальності і досягнень, а також є більш 

строгим по відношенню до нього, ніж до дочки (див. Додаток Ж).  

Зазвичай у виховному процесі батьки не використовують лише один 

стиль виховання в чистому вигляді, а спостерігається їхнє часткове поєднання, 

ситуативне застосування тощо. Розглянемо особливості використання стилів 

виховання, яким надають перевагу батьки (мати та батько) у сім’ях дівчат та 

хлопців підліткового віку (див. табл. 2.18). 
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Таблиця 2.18 

Середні значення показників стилів сімейного виховання (матері і батька) у 

сім’ях, які виховують хлопців та дівчат підліткового віку 

Стилі сімейного 

виховання 

Батьки 

(N=319) 

Дівчата Хлопці Р 

Середнє значення  

Авторитетний Мати 4,11 3,08 0,004 

Батько 4,32 2,32 <0,001 

Авторитарний Мати 2,12 2,18 0,7 

Батько 2,15 2,56 0,223 

Ліберальний Мати 1,87 2,36 0,006 

Батько 1,82 2,13 0,108 

Індиферентний Мати 1,34 1,75 0,122 

Батько 1,1 1,9 <0,001 

 

В сім'ях хлопців-підлітків серед матерів переважає авторитетний стиль 

виховання, серед батьків найбільш вираженим є авторитарний стиль, хоча 

відмінності між середніми показниками авторитетного і авторитарного стилю 

виховання є незначними. На наступному місці знаходиться ліберальний стиль 

виховання, який є більш вираженим у матерів, ніж у батьків. Найменш 

вираженим в сім'ях хлопців підліткового віку, як і в сім'ях дівчат, є 

індиферентний стиль. 

Матері дівчат-підлітків демонструють більше ознак авторитетного 

(U=5378,5; p=0,004) і менше ознак ліберального стилів (U=3341,5; p=0,006). 

При цьому домінуючим серед матерів є авторитетний стиль виховання, 

незалежно від статі дитини. 

Оцінки батька також вказують на перевагу авторитетного стилю 

виховання, якщо сім'я виховує дівчину (U=3314; p≤0,001). Індиферентний стиль 

виховання батька, за оцінками обох батьків, є більш вираженим в сім'ях, де 

виховують хлопця (U=1448; p≤0,001). Для дівчат провідним стилем виховання 

батька є авторитетний, менше проявляється індиферентний. Для хлопців 

розподіл балів за стилями виховання – авторитетним, авторитарним і 

ліберальним – майже рівний, дещо вищі показники має авторитарний стиль, а 

індиферентний – найнижчі значення. 
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Виходячи з отриманих середніх значень і рівня значущості показників, 

можемо зробити висновок, що батьки дівчат підліткового віку заохочують 

активність дітей, позитивно ставляться до їхньої ініціативності, проявляють 

терпимість до дитини та зважають на її точку зору. Одночасно батьки 

встановлюють розумні вимоги до ступеня зрілості поведінки підлітків, а також 

постійно дотримуються цих вимог, пояснюючи їх дитині. Також батьки хлопців 

підліткового віку проявляють до них тепло і увагу, але дещо менше, ніж батьки 

дівчат-підлітків. Вони частіше змушують їх виконувати свої вимоги за 

допомогою крику, покарань і критики. 

Ці результати можуть свідчити про те, що по мірі дорослішання дитини 

змінюються і виховні позиції батьків. Дітям підліткового віку надається повна 

автономія, адже у них вже немає такої необхідності в батьках, яка є у немовлят 

і у маленьких дітей (див., напр., праці З. Фрейда та Д. В. Віннікота). Але 

відмінність в сімейному вихованні і батьківському ставленні до дівчат і 

хлопців, яка простежується в результатах дослідження, може свідчити про те, 

що хлопці раніше дівчат починають дистанціюватися від батьків, входять в нові 

референтні групи, більше часу проводять поза домом; самі батьки також 

дистанціюються від підлітків, даючи їм більше свободи для самовираження і 

самоствердження. Можливе й інше пояснення – батьки більше оберігають 

доньок і намагаються довше тримати з ними тісніший емоційний контакт. 

Нами також було з’ясовано особливості стилю виховання у сім’ях 

хлопців підліткового віку залежно від місця проживання. Обоє батьків хлопців 

підліткового віку, що проживають у місті, частіше використовують 

авторитетний (р≤0,01) та індиферентний стилі виховання (р≤0,05). Матері, що 

виховують хлопців та проживають у сільській місцевості, демонструють вищі 

показники ліберального стилю (U=660,5; р=0,022).  

Отже, за результатами аналізу показників дівчат та хлопців підліткового 

віку, можна зробити висновок, що їхні батьки (матері та батьки), які 

проживають у місті, більш схильні до авторитетного стилю виховання, що є 

одним із найоптимальніших підходів до виховання дитини та характеризується 
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прийняттям дитини, активною участю у її житті, в той час як у сімях із 

сільської місцевості батьки надають дітям вищого рівня свободи та 

стимулюють їх на самостійність (Л. Е. Берк) [17, с. 894]. 

В результаті проведення аналізу за допомогою непараметричних методів 

математичної статистики нами було виявлено, що за статевими особливостями 

не спостерігаються відмінності у стилях покарання та заохочення, які 

використовують батьки у сімейному вихованні (див. Додаток З, табл. З.1). при 

цьому значущі відмінності присутні між показниками гендерної ідентичності 

підлітків (хлопців та дівчат) та показниками фізичного покарання. Фізичні 

покарання у два рази частіше застосовуються батьками до підлітків, які 

демонструють маскулінні та андрогенні риси, та менше до фемінінних підлітків 

(χ²=7,846; p=0,024) (див. Додаток З, табл. З.2).  

Результати аналізу порівняння показників і форм агресії хлопців та дівчат 

наведено у табл. 2.19 (див. також Додаток И). 

Таблиця 2.19 

Гендерні відмінності у показниках Методики діагностики показників і 

форм агресії А. Басса та А. Дарки 

Форми агресії Дівчата Хлопці P 

Фізична агресія 4,68 5,28 0,002 

Непряма агресія 4,16 4,09 0,568 

Дратівливість 5,57 4,88 0,009 

Негативізм 2,73 2,82 0,633 

Образливість 3,87 4,07 0,6 

Підозрілість 5,85 5,87 0,809 

Вербальна агресія 6,73 6,76 0,77 

Почуття провини 6,24 6,15 0,571 

Стійкість до конфліктів 34,41 34,63 0,589 

Агресивність 16,88 17,27 0,034 

Ворожість 10,83 10,07 0,025 

 

Зокрема, хлопці-підлітки порівняно із дівчатами демонструють значущо 

вищі значення показника фізичної агресивності (U=3433; р=0,002) та загального 

рівня агресивності (U=3821; р=0,034); дещо вищими є їхні середні значення 

показників негативізму, образливості та стійкості до конфліктів. Порівняно із 
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хлопцями, дівчата-підлітки демонструють вищі значення показників 

дратівливості (U=5311; р=0,009) та ворожості (U=4971; р=0,025). Отже, хлопці-

підлітки схильні застосовувати фізичну силу та ситуативно схильні до 

нецілеспрямованих вибухів неконтрольованих негативних афектів, 

імпульсивних поведінкових проявів, у взаємодії з іншими людьми вони часто 

відчувають образу, заздрість і ненависть за спричинені уявні чи реальні 

страждання. Результати, що спостерігаються в групі дівчат-підлітків, свідчать 

про їхню схильність до запальності, різкості, грубощів, що можуть виникати за 

найменших підстав. На відміну від хлопців, вони більш схильні діяти 

імпульсивно, необдумано, агресивно по відношенню до оточуючих; ця 

агресивність може виражатися через розповсюдження пліток, чуток та 

нецілеспрямованих вибухів неконтрольованих негативних афектів.  

Для більш глибокого аналізу конфліктної поведінки дівчат та хлопців 

підліткового віку необхідно розглянути процентний розподіл середніх значень 

показників агресивності та ворожості за рівнями (див. рис. 2.4). 

9%

44% 47%

13%

47%
40%

0%

20%

40%

60%

Високий рівень Помірний рівень 
(норма)

Знижений рівень

В
и

р
а

ж
ен

іс
т
ь

 в
 %

Рівні агресивності

Дівчата

Хлопці

 

Рис. 2.4. Статеві відмінності у показниках прояву агресивності підлітків 

 

За показниками індексу агресивності було виявлено, що 13 % хлопців 

демонструють високий рівень агресивності, в той час, як у дівчат агресивність 

на високому рівні є вираженою лише у 9 %. Середній рівень значень показників 

прояву агресивності є більш вираженим також у хлопців (47 %), ніж у дівчат 

(44 %), але у групі хлопців нами було виявлено й найнижчий показник (40 %).  

Також нами було досліджено особливості прояву ворожості хлопцями та 

дівчатами підліткового віку (див. рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Статеві відмінності у показниках ворожості досліджених підлітків 

 

З отриманого розподілу бачимо, що в даній вибірці респондентів 

переважає нормальний та підвищений рівень ворожості, при цьому відсоток 

дівчат (48 %) у яких спостерігається високий або підвищений рівень, є вищим, 

ніж хлопців (43 %). Підтвердженням цьому є результати середніх значень за 

цим показником (див. табл. 2.20), адже він є досить високим (10,83). 

За результатами порівняння показників особистісної агресивності і 

конфліктності (за методикою Є. П. Ільїна, П. О. Ковальова) дівчат та хлопців 

підліткового віку нами було отримано результати, що представлено у табл. 2.20 

(див. також Додаток И). 

Таблиця 2.20 

Порівняння середніх значень показників агресивності і конфліктності 

дівчат та хлопців підліткового віку 

Шкали Дівчата 

(n=100) 

Хлопці 

(n=92) 

Конфліктність 20,84 20,74 

Позитивна агресивність 8 8,74 

Негативна агресивність 7,20 7,53 

Запальний характер 4,87 3,89* 

Наполегливість 4,17 4,59 

Образливість 4.27 4,09 

Непоступливість 4 4,94* 

Безкомпромісність 6,73 7,33 

Мстивість 3,92 4,08 

Нетерпимість до думки інших 3,47 3,39 

Підозрілість 4,85 4,61 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05 
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За більшістю показників особистісної агресивності та конфліктності, 

значущі відмінності (р≤0,05) між хлопцями та дівчатами відсутні. Хлопці, як і 

дівчата, демонструють високі показники вираженості безкомпромісності, що 

свідчить про відсутність бажання поступатися власними інтересами задля 

вирішення суперечки. Даний показник є дещо вищим у хлопців-підлітків, 

порівняно із дівчатами, проте ця відмінність не є значущою. Показники 

нетерпимості до думки інших та схильності до помсти знаходяться на низькому 

рівні вираженості, що говорить про несхильність хлопців тривалий час 

ображатися на суперника, виявляти неповагу до опонентів та забороняти їм 

висловлювати свою точку зору, якщо вона є протилежною. Значущі відмінності 

між показниками особистісної конфліктності та агресивності у дівчат та 

хлопців спостерігаються лише за шкалами запального характеру та 

непоступливості. Дівчата демонструють вищі значення показників за шкалою 

«запальний характер», у той час як у хлопців було виявлено вищий рівень 

непоступливості.  

Однак деякі форми поведінки підлітків обох статей не є сталими та чітко 

визначеними, що зумовлено особливостями даного вікового періоду, який є 

нестабільним та суперечливим, з відсутністю чіткого самовизначення та 

усвідомлення власної ролі і значимості, своїх позиції. Тому за результатами 

аналізу емпіричних даних такі особливості проявляються у поєднанні 

показників, які суперечать один одному, адже, з одного боку, у підлітків 

спостерігається середній рівень (в межах норми) наполегливості та 

непоступливості, а з іншого – високий рівень (вище середнього) 

безкомпромісності.  

Таким чином, за результатами проведеного нами емпіричного 

дослідження було виявлено, що конфліктна поведінка дівчат та хлопців 

підліткового віку є різною. Хлопці зазвичай схильні вирішувати протиріччя, не 

поступаючись своїми принципам та прагненнями, активно відстоювати свою 

позицію та у випадку необхідності використовувати грубу силу. Дівчата більш 

схильні негативно оцінювати інших людей, демонструвати недружелюбність по 
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відношенню до них, що призводить до можливості прояву різкості, запальності 

за найменших підстав (і часто проявляється у розповсюдженні пліток, 

психологічному цькуванні суперника та використанні погроз, лихослів’я, 

прокльонів в емоційній формі). 

Також нами було виявлено статеві особливості вибору стратегій 

поведінки в конфліктній ситуації (суперництво, співробітництво, компроміс, 

уникнення, пристосування), що представлено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Порівняння показників стратегій поведінки в конфліктній 

ситуації дівчат та хлопців підліткового віку (%) 

 

Показники вибору стратегій поведінки хлопців і дівчат різняться, але ці 

відмінності є незначущими, окрім стратегії суперництва – вона є більш 

вираженою у дівчат-підлітків (р≤0,05). Встановлено, що характерними для 

дівчат-підлітків є стратегії пристосування (28,5 %), далі йде суперництво 

(23,2 %) і компроміс (23,2 %), причому представлені вони однаково; менше 

процентне навантаження має показник співробітництва (16,5 %) та найнижчий 

показник має уникнення (8,6 %). Хлопці підліткового віку також більш схильні 

обирати пристосування як стиль поведінки у конфліктній ситуації (33,3 %) – в 

них вона є найбільш вираженою як за середніми значеннями, так і за 

процентними навантаженнями. Отже, хлопці більш схильні обирати 

пристосування для урегулювання конфлікту, ніж дівчата. На наступному місці 

у хлопців знаходиться компроміс як стиль поведінки у конфліктній ситуації 

(27 %) – отже, хлопці, порівняно із дівчатами, надають більшу перевагу також і 
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даному стилю поведінки. Далі йде стратегія уникнення (15,1 %), при чому 

показник дівчат-підлітків, які надають перевагу даному стилю поведінки у 

конфліктній ситуації, є значно нижчим. Наступне місце посідає суперництво 

(14,3 %); найнижчий показник має співробітництво (10,3 %).  

В ході дослідження нами також було виявлено особливості вибору 

стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях залежно від місця проживання 

(місто, село), що представлено на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Показники стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях 

підлітків залежно від місця проживання (місто, село) (%) 

 

Підлітки, які проживають в місті, найчастіше обирають компроміс як 

стиль поведінки у конфліктній ситуації (29,4 %), далі йде пристосування 

(28,7 %), суперництво (14,7 %) і співробітництво (14 %); найнижчий показник 

демонструє уникнення (13,2 %). У дітей, що проживають у сільській місцевості, 

спостерігається дещо інша тенденція: на першому місці знаходиться 

пристосування як стиль поведінки у конфліктних ситуаціях (36,6 %), далі йде 

компроміс (24,4 %), потім – співробітництво (15,3 %) та суперництво (12,2 %); 

найнижчий показник демонструє уникнення (11,5 %). 

Таким чином, підлітки, що проживають у сільській місцевості, 

демонструють нижчий рівень суперництва та високі показники кооперації, що 

виражається у прагненні забезпечити інтереси партнера задля збереження 

відносин з ним. В той час як підлітки, що проживають у місті, демонструють 
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середній рівень кооперації і суперництва – вони не схильні однобічно 

жертвувати своїми інтересами задля збереження стосунків з партнером. 

Також важливо проаналізувати статеві відмінності в частоті виникнення 

конфліктних ситуацій у різних сферах життя досліджуваних підлітків, а саме в 

сім’ї, школі та у взаємодії з ровесниками; результати проведеного нами аналізу 

представлено на рис. 2.8 (див. також Додаток И).  
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Рис. 2.8. Порівняння показників частоти виникнення конфліктних ситуацій в 

різних сферах життя дівчта та хлопців підліткового віку  

 

Виявлено певні відмінність між хлопцями і дівчатами у сферах 

виникнення конфліктних ситуацій. Але як у хлопців, так і у дівчат вони 

розташувалися в однаковому ієрархічному порядку за ступенем вираженості: 

сім’я (середнє значення: у дівчат – 2,09; у хлопців – 2,31), ровесники (середнє 

значення: дівчата – 1,94; хлопці – 2,01), школа (середнє значення: дівчата – 

1,71; хлопці – 1,99). При цьому у хлопців частіше, ніж у дівчат, виникають 

конфліктні ситуації у цих сферах, адже за U-критерієм Манна-Уїтні хлопці є 

більш конфліктними у школі (U=3586; р=0,008), ніж дівчата. В інших сферах 

значущі відмінності (р≤0,05) між частотою і гостротою виникнення критичних 

ситуацій дівчат та хлопців підліткового віку відсутні. 

В результаті проведеного нами статистичного аналізу, було виявлено 

особливості впливу батьківського ставлення на конфліктну поведінку хлопців 

підліткового віку. 

Хлопці-підлітки, батьки яких позитивно ставляться до фізичних 

покарань, демонструють вищі показники ворожості (U=591; p=0,037), 
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образливості (U=483; p=0,004), підозрілості (U=529,5; p=0,016), конфліктності 

(U=492,5; p=0,006), позитивної (U=447,6; p=0,001) і негативної агресивності 

(U=487,5; p=0,005), наполегливості (U=470,5; p=0,003), непоступливості 

(U=489,5; p=0,005), безкомпромісності (U=570; p=0,042), більш схильні до 

помсти (U=555; p=0,029) та мають вищий показник за шкалою, що описує 

рівень нетерпимості щодо думки інших (U=536; p=0,018) порівняно із 

хлопцями підліткового віку, батьки яких ставляться негативно до застосування 

фізичних покарань у виховному процесі.  

Хлопці, батьки яких позитивно ставляться до покарання у вигляді 

тимчасового позбавлення благ та привілеїв – кишенькових грошей, перегляду 

телевізору, комп’ютерних ігор – демонструють нижчі рівні вербальної агресії 

(U=239,5; p=0,019), почуття провини (U=253,5; p=0,030), конфліктності (U=257; 

p=0,036), позитивної агресивності (U=221,5; p=0,010), наполегливості (U=260; 

p=0,036) і непоступливості (U=238,5; p=0,018); є більш емоційно стриманими, 

меншою мірою схильні до роздратування (U=268,5; p=0,046).  

У хлопців, до яких батьки застосовують вербальні покарання, 

спостерігається вищий рівень позитивної агресивності (U=295,5; p=0,008), 

негативної агресивності (U=284; p=0,005), наполегливості (U=336,5; p=0,035), 

непоступливості (U=283,5; p=0,004) та нетерпимості до думки інших (U=258,5; 

p=0,001).  

Хлопці підліткового віку, до яких часто застосовують покарання у 

вигляді обмеження активності підлітка, демонструють нижчі рівні 

роздратування (U=274; p=0,005) та схильності до помсти (U=324; p=0,025), ніж 

хлопці, до яких даний вид покарання не застосовується.  

Хлопці-підлітки, до яких застосовують покарання додатковими роботами 

(примус до роботи), демонструють вищий рівень підозрілості (U=642,5; 

p=0,032), ніж діти, батьки яких негативно ставляться до даного виду покарання.  

Виведення характеристик сімейної системи. В результаті проведеного 

нами дослідження було отримано багато взаємних показників батьківського 

ставлення за оцінками обох батьків, а також за оцінкою підлітка.  
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Кореляційний аналіз дозволив виявити наявність кореляцій за 

параметром оцінки обох батьків дитиною. Зокрема, особливості ставлення обох 

батьків до дитини за оцінками самого підлітка позитивно корелюють між собою 

(r від ,544 до ,755; p≤0,001). Також позитивно корелюють між собою й оцінки 

обох батьків (r від ,231 до ,701; p≤0,01). 

Така обставина свідчить про необхідність розглядати особливості 

ставлення обох батьків до дитини не як індивідуальні прояви, а як особливості 

системної взаємодії в сім’ї, які поділяються, як мінімум, на два чинники: 

ставлення за оцінками батьків та ставлення за оцінкою дитини. Для перевірки 

даного припущення використовуємо факторний аналіз за методом облимин-

обертання. В результаті було виявлено, що структура із чотирьох факторів 

розкриває 59 % сумісної варіації показників ставлення до дитини в сім’ї. 

Розглянемо зміст отриманих факторів (див. табл. 2.21). 

Таблиця 2.21 

Факторні навантаження показників ставлення до дитини в сім’ї 

Назва 

фактора 

Шкали % 

дисперсії 

Родинна 

злагода 

Співпраця (0,88) 

Задоволеність дитини стосунками з батьком (0,80) 

Авторитетність батька (0,79) 

Співпраця з матір’ю (0,77) 

Задоволеність стосунками з матір’ю (0,68) 

Авторитетність матері (0,57) 

Емоційна близькість до батьків (0,53) 

21 

Системний 

контроль 

Контроль матері за оцінкою дитини (0,68) 

Контроль матері за оцінкою матері (0,65) 

Контроль батька за оцінкою дитини (0,64) 

Контроль батька за оцінкою батька (0,62) 

18 

Прийняття 

дитини 

Прийняття батька за оцінкою дитини (0,76) 

Прийняття матір’ю за оцінкою дитини (0,69) 

Авторитетність батька за оцінкою дитини (0,52) 

Послідовність батька за оцінкою дитини (0,51) 

12 

Сиситемна 

строгість 

Строгість батька за оцінкою батька (0,63) 

Строгість матері за оцінкою дитини (0,62) 

Строгість матері за оцінкою матері (0,58) 

Строгість батька за оцінкою дитини (0,57) 

8 
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Фактор 1. Розкриває 21 % дисперсії. Містить такі показники: співпраця, 

задоволеність дитини стосунками, авторитетність та емоційна близькість 

дитини до батьків за оцінками обох батьків. Цей фактор розкриває системну 

властивість сім’ї, яку ми позначаємо як «Родинна злагода». Зазначимо, що в 

даному факторі йдеться про оцінки обох батьків, а не про сприйняття дитиною 

цих характеристик. 

Фактор 2. Розкриває 18 % дисперсії. Цей фактор містить всі чотири 

оцінки контролю. До фактору входять оцінки обох батьків та дитини, тож 

оцінка контролю є єдиною системною характеристикою сім’ї; отже, цей фактор 

можна назвати «Системний контроль». 

Фактор 3. Розкриває 12 % дисперсії. Цей фактор відображає особливості 

прийняття дитини батьками. Він містить оцінку прийняття дитини обома 

батьками з позиції самої дитини, а також авторитетність та послідовність 

батька. Таким чином, цей фактор ми позначаємо як «Прийняття дитини». Слід 

зауважити, що головним чинником того, що дитина відчуває своє прийняття 

обома батьками, є авторитетність батька. 

Фактор 4. Розкриває 8 % дисперсії. За аналогією до фактору 2 містить всі 

чотири оцінки строгості. Цей фактор відображає сумісну оцінку строгості всієї 

сім’ї, ми позначаємо його як «Системна строгість». 

Отримані фактори корелюють один з одним. Зокрема, найсильнішою є 

позитивна кореляція між родинною злагодою та системним контролем (r=,332; 

p≤0,001), кореляція між злагодою та прийняттям дитини значно менша, але 

також позитивна та значуща (r=,167; p≤0,05). Це відповідає тезам про те, що 

авторитет батьків і злагода між ними та дитиною значною мірою залежить від 

адекватного контролю у сім’ї, який реалізується обома батьками та 

відчувається дитиною. При цьому чинник прийняття дитини відходить на 

другий план. Але слід зауважити, що сам по собі системний контроль стає 

сильнішим за умови прийняття дитини (r=,228; p≤0,01). Таким чином, можна 

стверджувати, що прийняття дитини та системний контроль є основою 

родинної злагоди. Прийняття дитини батьками відображається на ставленні 
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дитини до них. Чим воно вираженіше, тим вищим є сприйняття дитиною 

послідовності батьків (r=,237; p≤0,01) та рівня співпраці з ними (r=,175; p≤0,05). 

Прийняття дитини негативно пов’язане із системною строгістю у сім’ї (r=-,289; 

p≤0,001) та сприйнятою дитиною вимогливістю обох батьків (r=-,199; p≤0,01). 

Сприйняті дитиною вимогливість та строгість батьків є негативними 

характеристиками – вони мають між собою позитивну кореляцію (r=,202; 

p≤0,01) та, вочевидь, відображають жорсткість стосунків з батьками. 

Позитивними характеристиками сім’ї є злагода та співпраця, які також 

позитивно корелюють між собою (r=,252; p≤0,001). Слід зазначити важливу 

особливість: реальна та сприйнята дитиною злагода у сім’ї не мають між собою 

значущої кореляції. З позиції дитини, злагода з батьками спирається на те, як 

високо дитина оцінює рівень співпраці з ними, інші чинники не мають 

суттєвого значення. З позицій батьків, злагода – це поєднання системного 

контролю та прийняття дитини. 

Виведення узагальнених показників форм агресивної та конфліктної 

поведінки 

Показники та форми агресивної та конфліктної поведінки вимірювалися 

за допомогою Методики діагностики особистісної агресивності та 

конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова, а також Методики діагностики 

показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки. 

За результатами проведеного нами кореляційного дослідження, зв’язки як 

всередині, так і між цими опитувальниками є сильними та значущими. Це 

пояснюється тим, що обидва опитувальники спрямовані на діагностику однієї 

сфери – особистісних рис, що сприяють агресивній і конфліктній поведінці, а 

також безпосередньо формам даної поведінки.  

Нами було виділено чотири компоненти за показниками обох методик, 

які пояснюють 64 % сумісної дисперсії (факторний аналіз методом головних 

компонент з облимин-обертанням).  

Нашою метою стало зведення показників двох методик для отримання 

більш узагальнених та інформативних показників за рахунок групування 
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корельованих показників та форм агресивної і конфліктної поведінки 

(див. Додаток І). 

Фактор 1. Розкриває 19 % сумісної дисперсії. До нього входять мстивість 

та безкомпромісність, нетерпимість, непоступливість. Вірогідно, за цим 

фактором стоїть холеричний тип нервової системи, який спричиняє фіксацію на 

негативних переживаннях. Серед показників, які входять до цього фактору, 

найбільш яскравою поведінковою характеристикою є мстивість, тож цей 

фактор ми позначаємо як «Мстивість». 

Фактор 2. Розкриває 17 % загальної дисперсії. Містить прояви непрямої 

та вербальної агресії, за якими стоять образливість та дратівливість. Можна 

припустити, що цей фактор є характеристикою образливих підлітків, які не 

допускають проявів фізичної агресії, але здатні на умовно «м’які» її форми: 

лайки та підступні дії. Цей фактор ми позначаємо як «Непряма агресія». 

Фактор 3. Розкриває 15 % сумісної дисперсії. До нього входять почуття 

провини та підозрілість. Поєднання цих показників, на нашу думку, свідчить 

про наявність прихованої уявної агресії. Підлітки з такою характеристикою 

відчувають себе ображеними, але стримують свою агресію, тому ставляться до 

інших з підозрілістю. Цей фактор позначаємо як «Почуття провини». 

Фактор 4. Розкриває 13 % сумісної дисперсії. Містить безпосередній 

прояв агресії – її фізичну форму – та індивідуально-психологічну 

характеристику, яка стоїть за нею – негативізм. Це фактор «Фізична агресія». 

Отже, за результатами факторного аналізу методом головних компонент, 

маємо чотири складові агресивної і конфліктної поведінки: почуття провини, 

непряма агресія, мстивість, безпосередньо фізична агресивність. Виділені 

фактори мають відношення до однієї психологічної характеристики – 

агресивності, тому мають помірні позитивні кореляції один з одним. 

Найбільшою є кореляція схильності до помсти та непрямої агресії (r=,451; 

p≤0,001), інші фактори також корелюють між собою (r від ,201 до ,441; p≤0,01). 

Виявлені нами системні характеристики батьківських сімей дівчат та 

хлопців підліткового віку мають помірні кореляції між собою. Таким чином, їх 
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можна варіативно поєднати у сталі профілі – групи (кластери) сім’ї  зі схожими 

характеристиками. Щоб виявити такі групи сімей, було використано 

кластерний аналіз методом k-середніх. 

Оптимальна кількість кластерів визначається методом, що аналогічний до 

методу «Кам’яний осип» для факторного аналізу, але замість власних значень 

використовується внутрішньо-групова сума відстаней у кластерах. Таким 

чином, було виділено сім кластерів (див. Додаток К (рис. К.1)). 

Далі наведемо характеристики кластерів у такому порядку: 1) базова 

характеристика за показниками класифікації (див. Додаток К (табл. К.1)); 2) 

особливості стилю виховання та поведінки батьків (див. Додаток Л); 3) 

особливості конфліктної поведінки дітей-підлітків (див. Додаток Л); 4) шляхи 

зниження конфліктної поведінки та підтримки миролюбності підлітків 

(див. Додаток Л та П).  

Кластер 1 (11 % сімей) – гармонійний тип сім’ї. До нього відносяться 

сім’ї зі сприятливим внутрішньосімейним кліматом, з високим прийняттям 

дитини. Діти в таких сім’ях помічають прагнення батьків до співпраці та 

злагоди. У цих сім’яхбатьки переважно застосовують похвалу та заохочення, 

значно рідше використовують обмеження активності чи примус до роботи як 

методи покарання дитини. До вербальних покарань у цих сім’ях вдаються дуже 

мало. У сім’ях з першого кластеру матері поєднують авторитетний та 

ліберальній стилі виховання, демонструють найнижчий показник 

індиферентного стилю. Батько проявляє поєднання авторитетного та 

авторитарного стилів, але не більше, ніж в інших кластерах; взагалі, батькам у 

будь-якому кластері найменше властивий індиферентний стиль, але, порівняно 

із іншими кластерами, в першому його значення у батьків найвищі. Тобто, 

батьки зможуть займати позицію невтручання, хоча вона й не є провідною в 

їхній поведінці. 

Діти у цьому кластері найбільше схильні до пристосування та 

компромісу, але це не є їхньою характерною особливістю, бо ці характеристики 

є провідними для всіх дітей. Показники за всіма стратегіями поведінки в 
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конфліктах в них помірно виражені. Діти з сімей першого кластеру мають 

середні значення за показником мстивості, низькі значення за показниками 

непрямої агресії та почуття провини, але прояви фізичної агресії в них не 

найнижчі, а знаходяться на середньому рівні. Конфліктність у сімейній сфері, 

школі та з однолітками в них низька. 

У цьому кластері почуття провини може викликати підвищення проявів 

непрямої агресії (r=0,72; p≤0,001), викликати конфлікти з однолітками (r=0,54; 

p≤0,05). Стратегія суперництва в цих підлітків може супроводжуватися 

проявами фізичної агресії (r=0,61; p≤0,01). Долати можливі прояви фізичної 

агресії можна шляхом розвитку злагоди в сім’ї (r=-0,60; p≤0,01), а конкретними 

кроками для цього може бути сприяння ліберальному стилю виховання матері, 

який позитивно пов’язаний зі стійкістю до конфліктів (r=0,66; p≤0,01); при 

цьому намагання матері завоювати авторитет підлітка можуть спричинити 

зворотну реакцію – зниження стійкості до конфліктів (r=-0,62; p≤0,01) 

(див. Додаток М). 

Кластер 2 (15 % сімей) – деструктивний тип сім’ї. Сім’ї з несприятливим 

кліматом, в яких на низькому рівні знаходяться значення показників родинної 

злагода, системного контролю, прийняття дитини, сприйняття дитиною 

співпраці із батьками та злагоди. Але такі показники, як системна строгість, 

сприйнята дітьми послідовність та вимогливість батьків знаходяться в межах 

норми. У сім’ях цього типу порівняно більша за інших вірогідність фізичних 

покарань, а батьки переважно не вибачають дітям їхні проступки. Матері в 

цьому кластері демонструють найвищі значення ліберального та 

індиферентного стилів виховання, батьки також виявляють відносно вищі за 

батьків з інших кластерів значення індиферентного стилю. 

Діти в цьому кластері найбільше схильні до пристосування, як і більшість 

дітей у всіх інших кластерах, але для них характерний нижчий за норму 

показник стратегії суперництва. Незважаючи на це, діти з цих сімей дуже 

мстиві. 
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Прояви ліберального стилю виховання з боку матері можуть значно 

зменшити прояви мстивості у цих підлітків (r=0,5; p≤0,01). Системний контроль 

у даного типу сімей сприяє підтримці стратегії пристосування в підлітків 

(r=0,54; p≤0,01), але ціною за це є підвищення почуття провини (r=0,65; 

p≤0,001). Почуття провини для підлітків є стримуючим чинником, що знижує 

рівень їхньої конфліктності з однолітками (r=-0,52; p≤0,01). Таким чином, 

позбавлення дітей почуття провини шляхом зниження контролю, наприклад за 

рахунок індиферентності батька (r=-0,39; p≤0,05), може призвести лише до 

активації конфліктних стратегій поведінки. Таким чином, лише розвиток 

ліберальних стосунків з батьками може позбавити цих підлітків головного для 

них показника агресії – мстивості. Але при цьому батькам треба продовжувати 

підтримувати контроль у сімейній системі. 

Кластер 3 (8 % сімей) – суперечливий тип сім’ї (також характеризуються 

домінуванням несприятливого клімату у сім’ї). В таких сім’ях знижені 

показники системного контролю, прийняття дитини, сприйняття дитиною 

послідовність, співпраці з батьками та злагоди. Але показники родинної 

злагоди з боку батьків, системної строгості та сприйнятої дітьми вимогливості 

відповідають нормі. В таких сім’ях батьки часто використовують покарання 

шляхом обмеження активності (домашній арешт), але здатні й до заохочення. 

Фізичні покарання застосовуються рідко. Цей кластер є лідером за силою 

прояву авторитету батька. 

Діти з цього кластеру демонструють наднизький рівень значень 

показника співпраці, вірогідно, вони взагалі до неї не прагнуть. Вони 

виявляють високі значення показника почуття провини та тенденцію до 

підвищеного значення показника непрямої агресії. 

Схильність до непрямої агресії пов’язана із конфліктами підлітка зі своєю 

сім’єю(r=0,69; p≤0,01). Постійне відчування провини лише сприяє непрямим 

проявам агресії. Шляхом зниження агресії у цьому випадку може бути 

зниження почуття провини за рахунок підвищення показника сприйнятої 

дитиною послідовності батьків (r=-0,65; p≤0,01). Підліток повинен бачити 
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прояви послідовності батьків, відповідно вони повинні їх демонструвати. Таким 

чином, підліток буде більш впевнений, де він правий, а де винуватий. Але, на 

жаль, почуття провини є для цих підлітків тим гальмівним механізмом, який 

утримує їх від конфліктів у школі (r=-0,75; p≤0,01) та з однолітками (r=-0,73; 

p≤0,01). Тому такий шлях є хибним. Можливо, найкращим шляхом 

профілактики агресії в цих підлітків був би розвиток стратегії співробітництва в 

конфліктній ситуації. Це досягається розвитком системного контролю в сім’ї 

(r=0,70; p≤0,01), а зниження прагнення змагатися з іншими може бути 

досягнуто шляхом профілактики мстивості (r=0,76; p≤0,01) та навчання уникати 

конфліктів (r=-0,75; p≤0,01) (див. Додаток М). 

Кластер 4 (26 % сімей) – невимогливо-гармонійний тип сім’ї. До нього 

відносяться сім’ї зі зниженою вимогливістю батьків. Показники системної 

строгості та сприйнятої вимогливості в них нижчі за норму, але всі інші 

показники в межах норми. В цих сім’ях дуже рідко використовуються фізичні 

та вербальні покарання, нечастим є примус до роботи (додаткові роботи). 

Батьки вважають, що у разі покарання вони чинять справедливо, також вони 

часто застосовують заохочення. Матері демонструють помірні значення 

авторитетного стилю виховання, прояви ліберального та індиферентного стилів 

мінімальні. Батьки демонструють помірні значення авторитетності та 

ліберальності й низькі – авторитарності та індиферентності. 

Діти з цього кластеру у разі конфлікту більше за інших схильні до 

пристосування та мають низьку вірогідність стратегії суперництва. Вони є 

найбільш стійкими до конфліктів, мають найнижчу за всіх мстивість, інші 

показники агресії в них нижчі за 50 Т-балів, тобто мають тенденцію до низьких 

значень. Діти з сімей цього кластеру демонструють найнижчий за всіх рівень 

конфліктності в сім’ї, школі та з однолітками. 

Бажання помститися (підвищення мстивості) у цих дітей знижує їхню 

стійкість до конфлікту (r=-0,4; p≤0,01), переорієнтовує їх на стратегію 

суперництва (r=0,4; p≤0,01), може викликати фізичну агресію (r=0,37; p≤0,01). 

В цілому, заради профілактики конфліктності і агресивності в цій досить 
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спокійній групі дітей треба навчати їх уникати конфліктів, зберігати спокій та 

уникати бажання помститися. Можна припустити, що діти з кластеру 4 є досить 

автономними. За нашими даними, підвищення показника авторитету матері 

може знизити в них стійкість до конфліктів (r=-0,39; p≤0,01), а підвищення 

показника авторитету батька – підвищити ризик почуття провини (r=0,31; 

p≤0,05). Індиферентний стиль виховання батька може, навпаки, знизити рівень 

почуття провини (r=-0,37; p≤0,01). Таким чином, втручання батьків на рівні 

прояву власного авторитету може дезорганізувати психічний стан цих підлітків 

та збільшити ризик прояву агресивних форм конфліктної поведінки. Але з 

огляду на те, що агресивність цих підлітків й так низька, ми вважаємо, що будь-

яке втручання дорослих навіть на позиції авторитету для них не є корисним, 

вони є автономними та мають ефективну саморегуляцію (див. Додаток М). 

Кластер 5 (16 % сімей) – індиферентний тип сім’ї. Він об’єднує групу 

сімей, яким властиві знижені показники системного контролю, прийняття 

дитини, сприйняття дитиною послідовність обох батьків. Але при цьому діти 

досить високо оцінюють рівень злагоди в сім’ї, хоча обоє батьків зі своєї 

сторони оцінюють цей рівень як середній (в межах норми). Відносно інших 

типів сімей, батьки тут найменше використовують заохочення, але й до 

фізичних покарань вдаються лише у 47 % випадків. В цих сім’ях обоє батьків 

зазвичай використовують обмеження активності дитини як засіб покарання, та 

завжди впевнені, що карають дитину справедливо. Батьки в цьому кластері 

проявляють найвищу індиферентність відносно інших кластерів. 

Діти з цього кластеру мають найвищій за інших показник стратегії 

суперництва, найменший показник пристосування у конфлікті, помірну 

стійкість до конфліктів. Але при цьому в них дуже високі значення показника 

непрямої агресії, є тенденція до високої мстивості. Взагалі, ці діти відносно 

більше агресивніші за інших. Не дивно, що вони є найбільш агресивними в 

сім’ї, в школі та з однолітками. 

За проявами непрямої агресії підлітків з цієї групи стоїть почуття 

провини (r=0,66; p≤0,001). Підліткам не вистачає зовнішнього контролю. 
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Сприйнята підлітком злагода в сім’ї може знизити конфлікти в сімейній сфері 

(r=-0,53; p≤0,01), системний контроль – знизити конфлікти з однолітками (r=-

0,47; p≤0,01), авторитет батька може значно знизити почуття провини (r=-0,47; 

p≤0,01) та схильність до непрямої агресії (r=-0,63; p≤0,001). Тож, профілактика 

конфліктної і агресивної поведінки у цих підлітків повинна починатися з 

організації системного контролю в сім’ї. Але на фоні цього контролю батьки не 

повинні втрачати прийняття дитини такою, якою вона є, бо це є запорукою 

схильності підлітків до компромісу в конфліктах (r=0,54; p≤0,01). 

Кластер 6 (9 % сімей)  – вимогливо-жорстокий тип сім’ї. Група 

вимогливих сімей, в яких значення показника родинної злагоди низькі як за 

оцінками батьків, так й за оцінкою дитини, але сприйнята дитиною 

вимогливість батьків має високі значення. В цих сім’ях використовуються 

фізичні покарання відносно більше за інших. В цьому кластері матері та батьки 

демонструють найнижчі значення авторитетного стилю виховання, натомість 

батьки виявляють найвищі значення авторитарного стилю.  

Діти з цього кластеру демонструють найвищі показники уникання (хоча 

відмінності тут не є значущими – всі їхні стратегії поведінки в конфлікті мають 

середні значення). В цьому кластері діти виявляють найнижчу стійкість до 

конфліктів. Вони не схильні до непрямої агресії, але порівняно з іншими дітьми 

проявляють найбільшу фізичну агресивність. 

Насамперед розглянемо сімейні чинники, що сприяють проявам 

конфліктної поведінки. Ліберальність батька сприяє зниженню стійкості до 

конфліктів (r=-0,7; p≤0,01), системний контроль, вірогідно, перетворюється на 

тиранію, тому негативно корелює зі схильністю підлітка до компромісів (r=-

0,58; p≤0,05). Але саме контроль обох батьків втримує цих підлітків від 

конфліктів з однолітками (r=-0,51; p≤0,05), також значний вплив має системна 

строгість (r=-0,51; p≤0,05) та сприйнята дитиною послідовність обох батьків 

(r=-0,51; p≤0,05). На жаль, ця ж системна строгість є подразнюючим чинником 

та значно підвищує фізичну агресивність (r=0,74; p≤0,001). Таким чином, ці 

сім’ї знаходяться у замкненому колі, коли без контролю підліток стає 
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конфліктним та агресивним по відношенню до однолітків, але строгість цього 

контролю лише сприяє конфліктності підлітка. На нашу думку, підлітки 

вчиняють помсту оточуючим за покарання батьків. Мстивість та конфлікти з 

однолітками значущо та позитивно корелюють між собою (r=0,62; p≤0,01). 

Отже, шляхом зниження агресивності в таких підлітків може бути зниження 

мстивості, що може бути досягнуто шляхом підвищення лібералізму матері (r=-

0,49; p≤0,05) у стосунках з підлітком, а також демонстрацією обома батьками 

власної послідовності (r=-0,71; p≤0,01) (див. Додаток М). 

Кластер 7 (16 % сімей) – дружній тип сім’ї. Група сприятливих сімей з 

високими характеристиками родинної злагоди, системного контролю, 

сприйнятою дитиною послідовністю батьків. Інші показники в межах норми. В 

цих сім’ях майже не використовують вербальні покарання, рідко – фізичні. З 

усіх видів покарань найбільш вірогідним є обмеження активності. Також в цих 

сім’ях дуже висока ймовірність використання заохочення та спостерігається 

незвичайна конфігурація стилів виховання. Матері в них демонструють одні із 

найнижчих значень показника авторитету, помірні значення показника 

авторитарності; відносно інших кластерів проявляють найвищу 

індиферентність (нагадаємо, що незалежно від кластеру, найвищі значення 

взагалі по вибірці має авторитетний стиль, а найнижчі – індиферентний). 

Батьки в цих сім’ях виявляють найнижчий рівень авторитарності, низьку 

індиферентність. З огляду на такі особливості, можна припустити, що сім’ї 

кластеру 7 знайшли свій особливий та нетиповий стиль виховання. 

Діти в цьому кластері не схильні до стратегії суперництва та надають 

перевагу співробітництву та пристосуванню. Але при цьому стійкість до 

конфліктів в них низька, спостерігаються переважно середні значення за силою 

конфліктів в школі, в сім’ї та з однолітками. Вони є найменш агресивними за 

всіх, особливо за показником фізичної агресії. 

З досліджених показників не було виявлено таких специфічних для цього 

кластеру, які би знижували стійкість до конфліктів. Тому для підтримки 

миролюбності цих підлітків варто підтримувати їх схильність до 
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співробітництва та пристосування у конфлікті. Схильність до компромісу 

негативно корелює з непрямою агресією (r=-0,48; p≤0,01) та фізичною агресією 

(r=-0,52; p≤0,01). Завадити підвищенню схильності до компромісу може 

системний контроль у сім’ї (r=-0,49; p≤0,01), а завадити вибору стратегії 

співробітництва може сприйнята висока вимогливість батьків (r=-0,6; p≤0,001). 

Прояви системної строгості в сім’ї можуть призвести до підвищення 

вірогідності конфліктів у школі (r=0,55; p≤0,01) та з однолітками (r=0,52; 

p≤0,01), підвищити ризик фізичної агресії (r=0,36; p≤0,05) (див. Додаток М). 

З метою пояснення варіативності поєднання факторів агресивної і 

конфліктної поведінки було використано кластерний аналіз методом k-

середніх. Кількість кластерів визначалася за допомогою візуального методу, 

аналогічного за принципом до «кам’яного осипу» у факторному аналізі. При 

збільшенні кількості кластерів їх внутрішня дисперсія стає все меншою. 

Поступове виділення кластерів в кількості від 2-х до 20 показує межу, на якій 

зменшення дисперсії уповільнюється. Ця межа й визначає кількість кластерів 

(див. Додаток Н). 

Таким чином, можна виділи п’ять кластерів, що відображають об’єднання 

підлітків у групи за узагальненими показниками конфліктної поведінки, що 

були виділені раніше у групі дівчат та хлопців підліткового віку. В результаті 

проведеного аналізу виділено групи підлітків (кластери), яким притаманні 

певні закономірності та особливості прояву конфліктних форм поведінки 

(див. рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Аналіз об’єднання підлітків в групи за показниками прояву 

агресивної та конфліктної поведінки 
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Кластер 1 (19 %). Всі показники в межах норми, почуття провини 

демонструє тенденцію до високих значень, фізична агресія – до низьких. 

Кластер 2 (20 %). Діти з високою мстивістю, але не дуже схильні до 

непрямої агресії, виражені почуття провини та фізичної агресії. 

Кластер 3 (26 %). Неагресивні діти. 

Кластер 4 (17 %). Агресивні діти, які найбільш схильні до непрямої 

агресії. 

Кластер 5 (19 %). Діти, схильні до фізичної агресії, але з помірними 

проявами інших її показників. 

Далі надамо більш розгорнуту характеристику кластерів на основі інших 

показників нашого дослідження (див. табл. 2.22).  

Таблиця 2.22 

Відсоток дітей певного кластеру агресивної та конфліктної поведінки в 

кожному кластері сімей 

Кластери 

сімей 

Кластери агресивної та конфліктної поведінки (%) 

1 2 3 4 5 

1 14 % 5 % 62 % 0 % 19 % 

2 25 % 32 % 4 % 25 % 14 % 

3 27 % 20 % 7 % 13 % 33 % 

4 12 % 16 % 52 % 6 % 14 % 

5 3 % 37 % 3 % 47 % 10 % 

6 18 % 24 % 6 % 6 % 47 % 

7 39 % 10 % 19 % 16 % 16 % 

 

Кластер 1 – це діти із високою фемінінністю, схильністю до 

пристосування. Вони не прагнуть конкурувати з іншими, демонструють низькі 

рівні конфліктності в сімейній сфері, в школі та з однолітками. Особливістю 

стилів виховання в них є те, що їхні батьки проявляють найнижчу за всіх 

індиферентність. Сім’ї, які виховують підлітків першого кластеру, 

характеризуються вищими за більшість інших сімей показниками системного 

контролю, системної строгості, сприйнятої дитиною послідовністю обох 

батьків. Найбільша частка цього кластеру – серед сімей сьомого типу. 
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Кластер 2 – діти з високим проявом стратегії суперництва. Їх виховують 

авторитарні матері та індиферентні батьки. Системний контроль у цих сім’ях 

розвинений слабко, але системна строгість є високою. Ці діти переважно 

виховуються в сім’ях другого типу. 

Кластер 3 – фемінінні діти з високою стійкістю до конфліктів, схильні до 

пристосування, демонструють найнижчий рівень конфліктності у всіх сферах. 

Їхні матері проявляють найнижчий за всіх рівень авторитарності, в сім’ях 

виражені значення показників системного контролю, прийняття дитини, 

сприйнятої дитиною послідовності обох батьків. Показник системної строгості 

знаходиться на низькому рівні. У сім’ях першого та четвертого типів діти цих 

кластерів є найбільш розповсюдженими. 

Кластер 4 – діти з низькою стійкістю до конфліктів, схильні до 

конкуренції, несхильні до пристосування, виявляють найбільшу конфліктність 

в усіх трьох сферах. Високий рівень показника використання матір'ю 

авторитарного стилю виховання, батьки часто проявляють індиферентність. 

Діти сприймають ставлення до себе в сім’ї як вимогливе, але й злагоду в сім’ї 

також оцінюють досить високо. У цих сім’ях знижені рівні показника 

прийняття дитини та сприйнятої дитиною послідовності батьків. Переважно ці 

діти виховуються у сім’ях 5-го типу. 

Кластер 5 – діти демонструють відносно нижчу за інших фемінінність та 

помірну маскулінність. Високою є вірогідність конфліктів у сімейній сфері. 

Матері в цих сім’ях проявляють виражений авторитаризм, у батьків переважає 

системний контроль та системна строгість, але низькими є показники 

прийняття дитини та сприйнятої дитиною злагоди в сім’ї. Найбільше таких 

дітей у сім’ях 3-го та 7-го типів. 

Отже, аналіз результатів емпіричного дослідження дозволив визначити 

групи сімей, які є схожими за особливостями дитячо-батьківських стосунків, як 

у баченні батьків, так і у сприйнятті батьківського ставлення самим підлітком, 

та дослідити особливості поведінки дитини залежно від переважаючого типу 

батьківського ставлення. Проаналізовано зв'язок і можливі шляхи редукції 
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конфліктної поведінки підлітків, що проявляються у вигляді загострених 

стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях, які спрямовані на блокування 

можливостей іншої людини для досягнення власних цілей та супроводжуються 

проявами ворожості, конфліктності та агресивних реакцій на вчинки інших 

людей. 

 

Висновок до розділу 2 

 

Узагальнюючи отримані результати проведеного емпіричного 

дослідження, можна зробити такі висновки: 

1. Виявлено, що загалом у сім’ях дівчат-підлітків спостерігаються 

гармонійні дитячо-батьківські стосунки, що проявляються на поведінковому 

рівні у відсутності надмірної строгості, вимогливості, помірному прояві 

контролю, співпраці з дочкою та послідовністю у своїх виховних прийомах. На 

когнітивному та емоційному рівнях спостерігається високе прийняття дитини, 

задоволеність стосунками, помірні рівні вираженості авторитетності обох 

батьків та їхньої емоційної близькості з дитиною.  

2. Встановлено, що дівчата-підлітки по-різному оцінюють ставлення і 

стиль виховання матері та батька. Вони схильні вище оцінювати емоційну 

близькість з матір’ю (яка є вищою і за оцінкою їхніх матерів), співпрацю із нею, 

задоволеність стосунками та рівень згоди. Батько оцінюється ними як більш 

строгий, на відміну від матері.  

3. Доведено, що уявлення підлітків та їхніх батьків про взаємодію і 

відносини між ними не співпадають. Обоє батьків схильні переоцінювати 

рівень співпраці, при цьому батько переоцінює емоційну близькість та 

загальний рівень задоволеністю стосунками з дочкою, а мати – свою 

послідовність (р≤0,05).  

4. Виявлено, що батьки дівчат-підлітків у виховному процесі здебільшого 

використовують таку форму заохочення дитини, як похвала, та у випадку 

використання методів покарання наголошують на такій характеристиці, як 
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справедливість; тобто, каратися повинен лише той проступок, про покарання за 

який дитина була повідомлена заздалегідь, а сама форма покарання повинна 

бути пропорційною проступку.  

5. Встановлено відмінності у частоті використання фізичних покарань до 

дівчат-підлітків залежно від рівнів їхньої фемінінності та андрогінності. 

Фізичні покарання частіше застосовують до дівчат з андрогінними рисами 

характеру, ніж до дівчат з фемінінними рисами.  

6. Встановлено, що у конфліктній ситуації підліток поводить себе 

залежно від сфери, в якій відбувається конфлікт (під час конфліктної взаємодії 

в школі дівчата-підлітки частіше вдаються до співробітництва; у критичних 

ситуаціях з ровесниками – до компромісу та пристосування, а у конфліктних 

ситуаціях з членами сім’ї частіше використовують стратегію пристосування).  

8. Доведено, що особливості батьківського ставлення впливають на 

подальшу поведінку дівчат-підлітків, де прийняття дитини (любов та повага до 

неї), послідовність обох батьків, похвала та заохочення, негативне ставлення до 

фізичних покарань сприяють домінуванню стратегії компромісу; авторитетний 

стиль виховання та високий емоційний зв’язок з обома батьками – стратегії 

співробітництва; відторгнення, авторитарний стиль виховання – домінуванню 

стратегії суперництва у конфліктній ситуації. 

Виявлено, що строгість матері та непослідовність батька, жорсткість 

встановлених ними правил та вимог до дитини, позитивне ставлення до 

фізичних та вербальних покарань є причиною конфліктності, схильності до 

недовіри, образливості, обережності дівчат-підлітків по відношенню до 

оточуючих. 

Виявлено, що низька послідовність, неприйняття дитини та емоційна 

дистанція матері та дитини є причиною виникнення почуття провини у дівчат-

підлітків. 

Встановлено, що надмірне використання фізичних і вербальних покарань, 

покарань примусом до роботи позитивно впливає на використання таких форм 
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конфліктної поведінки дівчат-підлітків у соціумі, як фізична агресія, 

агресивність, ворожість, дратівливість. 

9. Порівняльний аналіз дитячо-батьківських стосунків та конфліктної 

поведінки дівчат та хлопців підліткового віку дозволив виявити, що: 

 у сім’ях дівчат та хлопців підліткового віку домінуючим є змішаний 

стиль виховання: переважання авторитетного та авторитарного стилів;  

 стилі виховання (материнського і батьківського) залежать від статі 

дитини, де авторитетний стиль виховання домінує у обох батьків, що 

виховують дівчат; натомість у батьків, що виховують хлопців, простежуються 

відмінності у материнському і батьківському вихованні – серед матерів 

переважає авторитетний стиль виховання, а серед батьків – авторитарний; 

 батьківське ставлення має відмінності: у групі хлопців мати є більш 

строгою, а батько проявляє вищу вимогливість та вищий рівень співпраці з 

сином, ніж з дочкою; натомість у групі дівчат стосунки з матір’ю будуються на 

прийнятті та емоційній близькості; 

 підлітки обох груп мають відмінності у формах конфліктної 

поведінки: у дівчат більш виражені ворожість, вербальна агресія та 

конфліктність, а серед хлопців домінують фізична агресія та загальна 

агресивність. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОРЕГУВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ 

 

3.1. Програма психологічного корегування конфліктної поведінки 

підлітків 

 

Отримані в ході емпіричного дослідження результати були використані 

нами на етапі написання та розробки тренінгової програми, що спрямована на 

корегування конфліктної поведінки підлітків. Зокрема, було виокремлено групу 

дівчат та хлопців підліткового віку, у яких на попередньому етапі дослідження 

виявлено високий та середній рівні конфліктності, ворожості, агресивності, 

схильності до провокування сутичок, що сприяють виникненню та подальшому 

розгортанню конфліктної взаємодії, домінуванню способів вирішення протиріч 

та критичних ситуацій, які призводять до лише часткового розв’язання 

конфлікту (на поведінковому рівні – внутрішньо-психологічний потяг до 

конфлікту при цьому залишається), що є деструктивним шляхом. Такі підлітки 

були виокремлені як потенційні учасники групової роботи.   

Програма тренінгу була побудована на основі виділених типів 

конфліктної поведінки: суперечливий, ситуативний, деструктивний, 

нестабільно-конструктивний і їх зв’язку з батьківським ставленням. Тому, 

зниження рівня конфліктної поведінки у дітей-підлітків  здійснювалося і через 

роботу з батьківським ставленням (та відповідно роботу з батьками), а саме 

через зниження строгості, вимогливості, підвищення рівня задоволеності 

стосунками з батьками, послідовності, авторитетності та зниження 

авторитарного стилю виховання і формування позитивного ставлення до 

використання похвали та заохочення дитини. 

Психологічною основою розробленого нами тренінгу є розвиток 

самопізнання, усвідомлення особистісних особливостей та властивостей, 

перебудова структури особистості підлітка, що сприяє подальшим змінам у 
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його ставленні до оточуючих та до себе, призводить до формування поведінки, 

яка характеризується стійкістю до повсякденних життєвих ситуацій (які мають 

в своїй основі конфліктний потенціал, що спричиняє деструктивні наслідки для 

особистості суб’єкта такої поведінки).  

При побудові програми тренінгу та наповненні занять вправами нами 

було включено такі з них: пошук позитивних особистісних якостей; розвиток 

особистісних властивостей, що відображається у формуванні уміння знаходити 

та аргументувати власні рішення та погляди (що розвиває наполегливість, 

здатність відстоювати власну позицію конструктивним шляхом, який не буде 

мати негативних наслідків як для самого підлітка, так і для опонента); 

формування вміння приймати критику та правильно висловлювати своє 

незадоволення чи незгоду з оточуючими, не провокуючи при цьому виникнення 

відкритого чи прихованого конфлікту між сторонами взаємодії тощо. 

Тренінгова програма не була спрямована на досягнення максимально 

низького рівня вираженості конфліктної поведінки підлітків, що проявлялася 

би у низькому рівні конфліктності, ворожості, агресивності та використанні 

підлітками у конфліктній ситуації лише тих стратегій поведінки, що традиційно 

відносять до конструктивних та ефективних – співпраці та компромісу 

(М. І. Леонов, Дж. Г. Скотт,  К. Томас та ін.) [103; 167; 222]. Адже конфліктна 

поведінка не є сталою, вона залежить від різних чинників (що описані вище у 

розділі 1). Зниження рівня прояву конфліктної поведінки – це тривалий, 

складний процес, що потребує мотивації, прагнення до змін, засвоєння нової 

інформації та нових форм поведінки. Саме тому головним завданням було 

формування здатності до рефлексії, самопізнання та спрямування на роботу над 

собою з метою самозмін. 

Таким чином, групова робота спрямована на активізацію внутрішнього 

потенціалу підлітків у роботі над собою в напрямку зниження частоти та рівня 

прояву конфліктних форм поведінки, що проявляються у взаємодії з 

оточуючими. 
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Ж. Годфруа поділяв методи психотерапії на дві категорії: інтрапсихічну 

та поведінкову терапію. З точки зору інтрапсихічної терапії, поведінка індивіда, 

що має аномальний, деструктивний характер безпосередньо пов’язана з 

відсутністю адекватної інтерпретації ним своїх потреб, почуттів та спонукань, 

тобто відсутністю адекватного самоусвідомлення. В основу поведінкової 

терапії, за Ж. Годфруа, покладено принцип, що будь-яка поведінка людини є 

набутою, тому для зниження або позбавлення індивіда неадекватних 

поведінкових проявів необхідно за допомогою методів обумовлювання 

замінити її на більш прийнятну та адекватну [50, с. 157–158]. На етапі 

формувального експерименту нами було використано ці два підходи до терапії, 

адже вони допомагають системно підійти до проблеми зниження конфліктної 

поведінки; тому їх поєднання дозволяє вирішити проблему як на поведінковому 

рівні (поведінкова терапія – зміна чи позбавлення неадекватних форм 

поведінки), так і на внутрішньо-особистісному рівні (інтрапсихічна терапія – 

усунення небажаних форм поведінки шляхом впливу на думки, бачення, 

сприйняття ситуації, наміри тощо). 

Проблеми корегування, врегулювання та подолання конфліктів як таких, 

зокрема у навчальних закладах, загальноосвітній школі, в сім’ї, є досить 

розробленими, тому існують різні підходи до їх вирішення. Саме тому у 

розробці власної тренінгової програми ми спиралися на напрацювання та досвід 

науковців, які працювали у даному напрямку (І. Авідон, М. М. Васильєв, 

О. Гончукова, Н. В. Гришина, Л. М. Карамушка, Т. А. Колпачова, Я. Курбанова, 

Г. І. Макартичова, В. І. Санташов, Л. М. Семанюк, Г. У. Солдатова, 

І. В. Федосєєва, О. О. Царьова, Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова та ін.) [1; 30; 51; 

80; 87; 92; 115; 160; 162]. 

Дж. В. Бертон вважав тренінг одним з найбільш розповсюджених і 

доречних форм профілактики конфліктів, адже вирішити конфлікт можна лише 

шляхом зміни глибинних структур психіки людини. Автор зазначав, що 

важливим аспектом даного питання є правильно побудоване спілкування між 

групами, що знаходяться в конфлікті. Головними завдання тренінгової роботи 
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він вважав зміну характеру сприйняття ситуації, що склалася, та зміну ставлень 

сторін одна до одної [211, с. 125–130]. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники зазначають, що тренінг є активним 

методом навчання, що спрямований на профілактику та корегування певних 

поведінкових проявів (агресивної, асоціальної, конфліктної, делінквентної, 

адитивної поведінки тощо), особистісних рис (агресивності, ворожості, 

тривожності тощо), під час якого відбувається активне оволодіння знаннями, 

уміннями та навичками (А. Я. Анцупов, І. В. Бачков, Дж. В. Бертон, 

С. М. Ємельянов, Ю. М. Ємельянов, Б. Д. Папирін, Г. У. Солдатова, 

Т. П. Цюмань, О. М. Шевчук та ін.) [9; 64; 168; 211]. 

У концептуальну основу розробленого нами тренінгу увійшли ідеї та 

напрацювання, що стосуються розуміння самого поняття тренінгу, основних 

його принципів, психологічних особливостей взаємодії у тренінговій групі, 

розробки завдань та плану тренінгу, його компонентів, навантаження занять 

змістовими вправами, які би повною мірою реалізовували мету та завдання 

програми і відповідали би специфіці цільової групи (Л. Ф. Анн, Є. Г. Бельська, 

І. В. Вачков, І. Б. Дерманова, О. В. Євтіхов, А. М. Єлізаров, Л. Кроль, 

Г. І. Марасанова, Е. Михайлова, А. В. Мікляєва, К. Л. Мілютіна, В. Є. Пахальян, 

Л. А. Петровська, В. Г. Пузиков, К. Фопель, І. Ялом та ін.) [7; 14; 34; 61; 128; 

138].  

Тому під час розробки програми нами було враховано специфіку цільової 

групи (вік, психологічні характеристики учасників), фази її розвитку, групову 

динаміку, завдання тренера у роботі з нею, існуючі критерії для підбору 

методик, вправ і завдань під час тренінгу, швидкість і зацікавленість учасників 

у даній роботі. 

Програма психологічного корегування конфліктної поведінки має свій 

зміст, мету, завдання, спрямованість та принципи роботи. В ній поєднано 

індивідуальний і груповий підхід в роботі з конфліктами. Індивідуальний підхід 

полягає в тому, що кожен учасник групи розглядається як неповторна 

особистість, відмінна від інших, яка має свої погляди, потреби, прагнення, 



150 
 

 

інтереси та бажання. Груповий підхід виражається у прагненні активізувати 

роботу і сприяти формуванню певних навичок і вмінь за допомогою групи, 

процесів, що відбуваються у ній, інсайтів, що виникають під час роботи, 

усвідомлення підтримки з боку оточуючих (відсутність самотності) тощо. 

Під час підготовки програми групової роботи нами було дотримано 

принципів психологічного тренінгу, які спрямовані на регуляцію процесу 

навчання та містять основні норми, положення та правила проведення та 

взаємодії в тренінговій групі. Їх можна умовно розділити на три групи: 

принципи організації роботи тренера; принципи, що регулюють поведінку 

учасників тренінгу; етичні принципи, що спрямовані на регуляцію поведінки 

усіх без виключення учасників тренінгової взаємодії. 

До принципів організації роботи тренера відносяться: системність 

(логічна та структурована подача матеріалу, що дозволяє більш глибоко та 

розширено ознайомитися з отриманою інформацією); доступність (висвітлення 

інформації доступним, зрозумілим способом для кращого її усвідомлення та 

засвоєння); науковість (відповідність матеріалу, що подається до розгляду, 

науковим та практичнам напрацюванням в галузі психологічного знання); 

індивідуалізація (орієнтація на особистісні риси та потреби учасників 

тренінгової взаємодії) тощо [83; 92; 115]. 

Принципи регулювання поведінки учасників включають співробітництво 

(активну взаємодію учасників тренінгу); пізнавальну позицію (прагнення 

пізнавати новий матеріал та себе); суб’єкт-суб’єктне спілкування (під час 

спілкування всередині групи потрібно враховувати інтереси, емоції та почуття 

інших учасників групи); активність (прояв активної позиції у навчанні) тощо 

[83; 92]. 

Етичні принципи вимагають конфіденційності (заборона обговорювати 

події та ситуації, що розглядаються в групі, за її межеми з іншими людьми); 

активної участі (активна включеність в роботу); принципу «тут і тепер» 

(обговорення лише тих подій, ситуацій, відчуттів і думок, що виникають і 

відбуваються всередині групи); спілкування на основі довіри; щирості і 



151 
 

 

відвертості (потрібно бути відвертим та виражати свої почуття щиро, краще 

відмовитися від відповіді чи обговорення, ніж висловлюватися неправдиво і 

нещиро); поваги до іншого (потрібно з повагою ставитися до інших учасників 

групи: не перебивати, не ображати, не завдавати фізичних збитків та не 

використовувати під час тренінгу нецензурну лексику); дотримання правила 

«Стоп» (будь-яка людина може відмовитися від участі в певній грі, процедурі); 

принципу неприпустимості навішування ярликів (під час групового 

обговорення оцінюються лише дії і поведінка, а не людина); добровольності 

(всі присутні беруть участь у тренінговій взаємодії свідомо та з власної волі); 

рівноправності (всі учасники мають однакові обов’язки та права); зворотного 

зв’язку (обов’язкове відкрите та аргументоване обговорення учасниками 

тренінгу ситуацій та своїх почуттів і переживань, що виникали протягом 

виконання тренінгових вправ) [1; 34; 92; 107; 128]. 

На етапі впровадження психокорегувальної програми наша робота була 

спрямована на вирішення низки завдань: створення атмосфери довіри і 

конструктивної, активної взаємодії; підтримання уваги учасників на проблемі, 

яка розглядається, протягом всього часу роботи в групі; стимулювання 

самостійності мислення; забезпечення максимально зрозумілого викладу 

наукової інформації у формі, що найбільш ефективна для її засвоєння і 

подальшого використання; здійснення професійного аналізу ситуацій, що 

виносяться на розгляд по ходу взаємодії, їх узагальнення та акцентування уваги 

на новому досвіді, що був здобутий під час групової роботи; сприяння 

особистісному розвитку учасників за допомогою групової взаємодії; контроль 

взаємодії між учасниками групи [34; 63, с. 13; 115; 128]. 

Психологічний тренінг було обрано як метод корегування конфліктної 

поведінки підлітків, адже він одночасно поєднує теоретичну (класичні форми 

навчання: лекція) та практичні, активні форми засвоєння інформації 

(інтерактивні вправи, лекція з елементами бесіди, що спрямована на вирішення 

певного проблемного питання, рольові ігри, психотехнічні вправи тощо). 
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Розроблена нами програма психологічного корегування конфліктної 

поведінки містить такі форми роботи: командні ігри, міні-лекції, рольові ігри, 

індивідуальні завдання, мозковий штурм, методи фасилітації і модерації, 

релаксації, домашні завдання. У кінці кожного заняття відбувалося групове 

обговорення, що включало висловлювання кожного учасника щодо своїх 

емоцій, відчуттів, ставлення до ситуацій, які відбувалися у групі, та важливості 

і актуальності отриманих в ході роботи навичок.  

Проаналізуємо більш детально основні форми тренінгової роботи, їхню 

спрямованість та особливості використання.  

В груповій роботі нами активно використовувалися «методи дії» (методи 

імітаційного моделювання поведінки), а саме рольові ігри та психодраматичні 

техніки. В основі даного методу групової роботи покладено принцип 

обов’язкової взаємодії учасників тренінгу з урахуванням заданих ролей і 

обставин. Цей метод сприяє висловленню прихованих почуттів і допомагає 

дати розрядку накопиченим переживанням, сприяє зменшенню відстані між 

навчанням і реальними життєвими ситуаціями, розумінню власних обмежень і 

розширенню меж, дозволяє випробувати на собі різні типи поведінки в тій чи 

іншій конфліктній ситуації з точки зору різних сторін взаємодії [63, с. 154; 128, 

с. 70]. 

Використання міні-лекцій у програмі тренінгу було спрямовано на 

ознайомлення учасників з основними поняттями і особливостями проблеми 

спілкування, конфлікту як такого, стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях, 

з причинами виникнення непорозуміння між учасниками комунікативного 

процесу тощо. 

Для створення у групі доброзичливого, позитивного, азартного настрою, 

що сприяє кращому розумінню вербальних та невербальних проявів 

спілкування, знімає бар’єри спілкування, оптимізує бачення конфлікту і 

міжособистісної взаємодії, дозволяє з’ясувати наслідки конфліктної поведінки, 

полегшує засвоєння отриманої інформації, нами було використано таку форму 

роботи, як командні ігри. 
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Мозковий штурм був спрямований на вироблення нових ідей, їх 

систематизацію, поєднання, порівняльну оцінку та вироблення кроків щодо їх 

реалізації [63, с. 150–153; 128, с. 65]. Зокрема, це стосувалося визначення 

поняття «конфлікт», «спілкування», з’ясування значення та впливу конфліктної 

поведінки на міжособистісну взаємодію тощо. 

У корегувальній роботі нами було використано поєднання методів 

групової роботи – фасилітацію та модерацію. Метод фасилітації 

використовувався для регуляції та контролю обговорення певного питання та 

сприяв стимуляції групової роботи через участь в обговоренні кожного 

учасника групи. Модерація сприяла винесенню на поверхню прихованих 

проекцій і думок учасників групи стосовно питань, які обговорювалися [63, 

с. 149–150]. 

Все вищезазначене дозволило групі активізувати мисленнєві процеси, 

прийти до спільної системи понять, критеріїв, мови, включити групу в активну 

роботу, застосувати власний досвід та знання з проблем спілкування, 

конфліктів з батьками, ровесниками та вчителями, прояву ворожості, 

негативізму, жорстокості, агресивності. 

Релаксація відноситься до допоміжних методів активного навчання; у 

нашому випадку вона використовувалася для регуляції та зниження 

напруження, контролю негативних емоцій, зарядження групи позитивом, 

налаштуванням на відчуття спокою та розслабленості. 

Також у груповій роботі нами було використано проективні методи, 

зокрема малювання, в індивідуальній та діадній роботі для виявлення і 

усвідомлення неусвідомленого ставлення учасників до проблеми конфліктів та 

стадій їхнього перебігу. 

Крім цього, для підвищення ефективності тренінгу нами 

вискористовувалися домашні завдання, які учасники тренінгу мали виконувати 

протягом певного часу (наприклад, спостерігати за оточуючими людьми у 

конфліктних ситуаціях, за вираженням їхніх емоцій і почуттів, поведінковими 

реакціями та особливостями їх прояву у тій чи іншій ситуації) та представити 
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результати його виконання на груповому обговоренні. Такі завдання ставили за 

мету додаткове усвідомлення та узагальнення досвіду, що був отриманий під 

час групової та самостійної роботи. 

Кожне тренінгове заняття складаося із трьох етапів: підготовчого, 

основного та завершального.  

Підготовчий етап полягав у проведенні психогімнастичних вправ, що 

спрямовані на згуртованість групи, створення довірчої, позитивної атмосфери, 

зняття емоційного напруження, та на плавне підведення учасників тренінгу до 

формулювання проблеми заняття.  

Основний етап полягав в оголошенні центральної проблеми заняття та 

висвітленні наукової інформації щодо неї; у використанні вправ, що спрямовані 

на програвання певних ситуацій; в аналізі форм поведінки, що виникають під 

час конфліктної взаємодії. В процесі виконання вправ та обговорення 

використовувалися дискусії, обмін досвідом та своїми спостереженнями. Вони 

контролювалися і спрямовувалися ведучим у потрібне русло для уникнення 

агресивних зіткнень думок і поглядів учасників тренінгу.  

Завершальний етап заняття полягав в узагальненні та аналізі отриманої 

інформації – виділенні позитивних та негативних моментів проведеної роботи 

та оцінці важливості отриманих навичок з точки зору їх подальшого 

використання у повсякденному житті. Рефлексія по закінченню заняття 

полягала в оцінці тренінгу з точки зору двох аспектів: емоційно-смислового 

(«сподобалось – не сподобалось», «комфортно – дискомфортно», «цікаво – 

нецікаво», «тяжкість – легкість» виконання вправ тощо) та емоційно-

оціночного (оцінка свого емоційного стану, як під час виконання завдань, так і 

після закінчення заняття). 

Основна мета тренінгу – зниження рівня конфліктної поведінки через 

створення психолого-педагогічних умов, що сприяють гармонізації стосунків 

підлітків з батьками, ровесниками, вчителями. 

Групова робота була спрямована на ознайомлення підлітків із 

категорійним апаратом та психологічними особливостями конфлікту, 
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спілкування, бар’єрів спілкування, стратегій поведінки в конфліктній ситуації; 

формування навичок ефективного спілкування, розуміння співбесідника та 

поваги до нього; оптимізація рівня ворожості, агресивності, конфліктності у бік 

зниження їхніх показників та підвищення рівня стійкості до конфліктів і 

стриманості; розвиток комунікативних навичок при взаємодії підлітка з 

однолітками, у сімейному оточенні та в школі; формування навичок контролю 

поведінки та негативних емоцій; ознайомлення та навчання конструктивним 

формам поведінки, ефективним стратегіям вирішення конфліктів, що 

виникають у міжособистісній взаємодії та проявляються у напружених 

конфліктних стосунках з рідними, друзями, однолітками, вчителями. 

Формувальний експеримент проводився нами протягом лютого–травня 

2015 р.  

Програма корегування конфліктної поведінки містить дві субпрограми: 

окремо безпосередня робота з дітьми та батьками. Метою роботи з дітьми є 

зниження конфліктних форм поведінки, формування толерантності, 

стриманості, здатності контролювати свої емоції та негативні почуття, 

зниження напруженості у стосунках з рідними, вчителями, друзями. Короткий 

опис програми наведено у Додатку Р. 

У роботі з батьками метою є гармонізація дитячо-батьківських стосунків 

шляхом зниження строгості, вимогливості, підвищення рівня задоволеності 

стосунками у системі батько-дитина, послідовності, авторитетності, 

формування позитивного ставлення до використання похвали та заохочення 

дитини. Короткий опис програми наведено у Додатку С. 

Групи формувалися із респондентів – хлопців та дівчат, які мають 

високий та середній рівень конфліктності, ворожості, агресивності, схильності 

до суперництва та ін.). До груп тренінгу увійшли діти віком від 13 до 14 років. 

Даний вік та склад тренінгових груп було підібрано з урахуванням думки 

К. Л. Мілютіної, яка вважає, що бажано дотримуватися достатньої однорідності 

за критерієм віку учасників; стосовно груп підлітків оптимальним рішенням є 

вікове поєднання учасників 12–14, 15–16, 17–18 років, що дозволить запобігти 
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розшаруванню за віковою ознакою та уникнути конфліктних ситуацій і 

конкуренції у групі. Також, у групі підлітків краще проводити роботу окремо із 

хлопцями та окремо із дівчатами [128, с. 13]. 

Було сформовано дві експериментальних групи (10 осіб дівчат та 10 

хлопців) та відповідно дві контрольних групи. Програма тренінгу розрахована 

на 24 години – 6 занять по 4 години.  

Також, у формувальному дослідженні брали участь батьки підлітків 

(матері та батьки) – 28 осіб, з них 14 осіб увійшли до експериментальної групи 

та 14 осіб до контрольної групи. Вони брали участь в емпіричному дослідженні 

та виявили бажання працювати в подальшому у груповій формі взаємодії. 

Тривалість роботи з батьками становить 6 годин (з них: 2 зустрічі по 2 години – 

активна групова робота та 1 зустріч – інформаційна частина (проводилася на 

батьківських зборах з усіма батьками). 

Під час вибору учасників, які увійшли до експериментальних груп, в 

першу чергу враховувалися такі чинники, як мотивація, добровільність, 

наявність часу і можливості брати участь у такому виді роботи.  

Програма тренінгу має комплексний характер та включає кілька основних 

блоків:  

1. Діагностичний, який умовно можна поділити на три підблоки. Перший 

(робота з підлітками) передбачає діагностику підлітків для виявлення 

особливостей конфліктної поведінки, переважаючих стратегій поведінки в 

конфлікті, основних конфліктних сфер у житті підлітка, бачення та оцінку 

дитиною особливостей батьківського ставлення. Другий (робота з обома 

батьками) має на меті діагностику батьківського ставлення, переважаючих 

стилів сімейного виховання, ставлення до застосування до дитини різних видів 

покарань та заохочення у виховному процесі. Третій підблок спрямований на 

діагностику підлітків по завершенню роботи з дітьми та батьками після певного 

часового проміжку (1 міс.), з метою оцінки ефективності тренінгової програми 

та діагностики динамічних процесів, що відбулися в результаті роботи.  
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2. Корегувально-розвивальний блок передбачає роботу з підлітками 

та батьками і спрямований: 

 у роботі з підлітками – на профілактику та корегування конфліктної 

поведінки (що проявляється у підвищеному рівні ворожості, агресивності, 

схильності до конфліктності та деструктивних стратегій поведінки в конфлікті), 

усвідомлення особливостей та бар’єрів власного спілкування, формування і 

розвиток ефективних навичок міжособистісної взаємодії (у спілкуванні з 

однолітками, батьками та працівниками школи). 

 у роботі з батьками – на усвідомлення свого батьківського 

ставлення до дитини та на корегування і формування більш адекватного 

батьківського ставлення, розвиток ефективних вмінь та навичок взаємодії та 

спілкування з дитиною, прийняття її, формування прагнення до її пізнання.  

3. Інформаційний блок використовувався у роботі з підлітками та 

їхніми батьками і був спрямований на висвітлення основних положень стосовно 

питань конфлікту, конфліктної поведінки, спілкування, сімейного виховання, 

використання системи сімейних санкцій (покарання і заохочення) та 

особливостей впливу батьківського ставлення на особистість і подальший 

розвиток дитини. 

До та після проведення тренінгу було здійснено аналіз результатів 

експериментальних та контрольних груп дівчат та хлопців підліткового віку, 

що були отримані в ході діагностичних зрізів за допомогою методик 

діагностики: особистісної агресивності та конфліктності Є. П. Ільїна та 

П. О. Ковальова; стійкості до конфліктів; стратегій поведінки в конфліктній 

ситуації К. Томаса; показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки; 

опитувальника «Конфліктні ситуації в підлітковому віці» О. О. Царьової; 

методики дослідження взаємодії «батько–дитина» І. М. Марковської.  

В подальшому підлітки (хлопці та дівчата), що увійшли до 

експериментальних груп, в ході формуючого експерименту підлягали 

цілеспрямованій психолого-педагогічній інтервенції. Підлітки, що увійшли до 
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контрольної групи, не зазнавали такого впливу і не брали участі у тренінговій 

роботі.  

Програма роботи з батьками, що спрямована на гармонізацію дитячо-

батьківських стосунків була побудована нами за принципами сімейного 

консультування, що висвітлені в роботах Ю. Н. Ємельянова, 

Ю. Б. Гіппенрейтер, Ю. Е. Альошиної, Г. С. Абрамової, Р.-А. Б. Кочюнаса, 

П. П. Горностая, С. В. Васьківської, С. А. Капустіна, М. М. Обозова та ін.  

На сьогоднішній час існує декілька напрямків корегувальної роботи з 

сім’єю: психодинамічний, поведінковий та системний [159, с. 51]. До 

концептуальної основи тренінгу ввійшли напрацювання та ідеї вітчизняних та 

зарубіжних науковців, що працювали у зазначених напрямках: Е. Берна, 

І. Ялома, Р. Мея (екзистенціальний підхід), К. Роджерса (клієнт-центрований 

підхід), А. Адлера (індивідуальна психологія), К. Віттакера (модель роботи з 

сім’єю, що є усвідомленою на досвіді), Р. В. Овчарової, Г. І. Макартичової, 

В. В. Століна та ін. [2; 19; 115; 134; 151; 172]. 

«Батьківська» програма проводилася нами під час шкільних батьківських 

зборів та була розділена на дві частини: інформаційну роботу та активну 

групову роботу. По ходу інформаційної роботи висвітлювалися загальні 

положення з проблеми конфліктної поведінки і дитячо-батьківських стосунків; 

розкривалися особливості їхнього взаємозв’язку, впливу на дитину та її 

подальшу поведінку відносно батьків, ровесників, вчителів. Лейтмотивом 

інформаційної роботи була теза про актуальність та необхідність усвідомлення 

власного ставлення до дитини, та за потреби формування більш адекватного та 

позитивного батьківського ставлення.  

Активна групова робота (друга частина тренінгу) містила вправи, що 

були спрямовані на рефлексію, саморозвиток, усвідомлення проблемних та 

сильних сторін у вихованні дитини; своїх позитивних та негативних якостей як 

батька або матері; прийняття дитини такою, якою вона є; делегування їй 

відповідальності за власні вчинки; визнання її як дорослої, самостійної 

особистості, яка сама за себе відповідає тощо.  
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На початковому етапі групової роботи з батьками було здійснено 

первинний діагностичний зріз за допомогою низки методик: Опитувальника 

«Стратегії сімейного виховання» С. Степанова, Методики дослідження 

взаємодії «батько-дитина» І. М. Марковської (варіант для батьків); авторської 

Анкети ставлення батьків до різних видів покарання та заохочення. Даний зріз 

проводився в два етапи: до проведення групової роботи та по закінченню 

проведення тренінгу. 

Гармонізація дитячо-батьківських стосунків здійснювалася шляхом 

роботи з емоційним, поведінковим та когнітивним компонентами батьківського 

ставлення. Робота з емоційним компонентом відбувалася шляхом розвитку 

рефлексії та саморефлексії, що відображаються в усвідомленні власних 

переживань, пов’язаних з дитиною та її вихованням. Робота з поведінковим 

компонентом батьківського ставлення полягала в опрацюванні та формуванні 

стилів поведінки з дитиною, що сприяють оптимізації та гармонізації стосунків, 

підвищенню психолого-педагогічної грамотності батьків у питаннях виховання, 

що стосуються оптимального вибору форм покарання та заохочення, рівня 

вимогливості, контролю за поведінкою дитини тощо. Вплив на когнітивний 

компонент здійснювався шляхом формування кращого розуміння та прийняття 

своєї дитини, її потреб та бажань. 

Таким чином, програма корегування конфліктної поведінки підлітків 

здійснювалася на основі системного підходу та була спрямована не лише на 

зниження особистісних чинників конфліктної поведінки, а й на роботу з 

ситуативними, суб’єктивними та об’єктивними чинниками; була спрямована на 

гармонізацію батьківського ставлення, що здійснювалося з урахуванням 

вікових особливостей учасників взаємодії та основних принципів і 

закономірностей групової роботи. Програма включає певні змістовні 

компоненти і блоки, що спрямовані на вирішення певних завдань, та спирається 

на сучасні методологічні розробки. 

Критеріями ефективності тренінгової програми корегування конфліктної 

поведінки через гармонізацію дитячо-батьківських стосунків є суб’єктивна і 
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об’єктивна оцінка. Об’єктивним критерієм є використання тестових завдань: 

психологічних тестів, що спрямовані на дослідження змін у психічному стані 

учасників, порівняння і оцінка результатів первинної і завершальної 

діагностики, порівняння результатів експериментальної та контрольної групи 

[128, с. 114].  

Суб’єктивний критерій ефективності тренінгу передбачав оцінку самих 

підлітків та батьків. Отримання зворотного зв’язку здійснювалося під час 

групової роботи (після виконання завдань та по закінченню сесій) та у формі 

підсумкового анкетування. 

Після проведення роботи з батьками та підлітками нами було здійснено 

контрольні вимірювання, що відбувалися у формі письмового опитування, яке 

було спрямоване на оцінку тренінгу, враження від групової роботи, його 

корисність для учасника, можливості використання отриманих навичок у 

повсякденному житті тощо. 

Наша робота здійснювалася не лише з батьками, діти яких входили до 

експериментальної групи, але і з дорослими, котрі брали участь в емпіричному 

дослідженні, та батьками, які не увійшли до загальної вибірки. Даний блок був 

спрямований на формування психолого-педагогічної грамотності батьків 

стосовно питань виховання та створення довірливих, гармонійних 

взаємостосунків з дітьми – тому він містив узагальнену теоретичну інформацію 

стосовно проблеми батьківського ставлення та результати власного 

емпіричного дослідження. Робота проводилася у вигляді доповіді та вільного 

обговорення, і здійснювалася в межах шкільних класів на батьківських зборах. 

Загалом, результати власного теоретичного та емпіричного дослідження було 

висвітлено на територіях чотирьох шкіл з батьками учнів 6–9 класів, хоча ми 

припускаємо, що обговорення даної теми є доречним та актуальним від 

початкових класів до випускних. Адже важливо, щоб батьки знали і розуміли 

особливості різних вікових періодів, на яких знаходиться в даний час їхня 

дитина, та з урахуванням цього будували з нею свої стосунки.  
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Під час висвітлення інформації даної тематики, серед більшості батьків 

спостерігалася зацікавленість питаннями, що розглядалися. Це, на нашу думку, 

може бути пов’язано з тим, що в даний час більшість батьків не мають змоги – 

через брак часу, зайнятість на роботі, прагнення до кращої фінансової 

забезпеченості сім’ї – ознайомлюватися з науковими здобутками останніх років 

стосовно даних питань (окрім спеціалістів в цій галузі: педагогів, психологів 

та ін.). Тому часто батьки у вихованні дитини керуються тезою: «Нас виховали, 

і ми виховаємо», переймаючи тим самим базові особливості дитячо-

батьківських стосунків батьківської сім’ї, в якій вони самі виховувалися, або ж 

навпаки – намагаються виховувати свою дитину та будувати стосунки з нею 

протилежним чином. У такому разі це означає слідування трансгенераційним 

(чи антитрансгенераційним – відмінність тільки у знаку) сценаріям. 

 

3.2. Результати впровадження програми психологічного корегування 

конфліктної поведінки підлітків 

 

Завершальним етапом проведеного нами емпіричного дослідження 

батьківського ставлення як чинника конфліктної поведінки дівчат-підлітків є 

визначення ефективності тренінгової програми. З цією метою було використано 

попередні дані дослідження на етапі формувального експерименту (до 

проведення групової роботи) та математичні методи статистичного аналізу 

результатів дослідження. 

Ефективність формувального експерименту полягає у підтвердженні 

робочого припущення, що результати тестування експериментальної групи 

змінилися порівняно із результатами контрольної групи, тобто має місце 

відмінність результатів до проведення формувального експерименту та після. 

Зокрема, показовими та значущими вважаються зміни, що стосуються 

поставлених завдань, на виконання яких й була спрямована робота у групах – 

як підлітків (дівчат та хлопців), так і їхніх батьків. 
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Оцінка отриманих результатів до формувального експерименту та після 

нього та аналіз і порівняння даних між двома групами (групою впливу та 

контрольною групою) здійснювалися за допомогою непараметричного методу 

порівняння незалежних вибірок – U-критерію Манна-Уїтні [133, с. 173].  

Розглянемо та проаналізуємо результати роботи у групах підлітків. 

В табл. 3.1 наведено показники попереднього (до формувального впливу) 

та повторного (після формувального впливу) зрізів експериментальних та 

контрольних груп за Методикою діагностики показників і форм агресії А. Басса 

та А. Дарки, окремо для дівчат та хлопців підліткового віку. 

Таблиця 3.1 

Порівняння середніх значень показників і форм агресії до та після 

формувального експерименту у експериментальних та контрольних групах 

дівчат та хлопців підліткового віку 

Шкали Стать Експериментальна  гр. Контрольна гр. 

До Після  До Після 

Фізична агресія Дівчата 6,95 4,88** 6,88 6,42 

Хлопці 6,47 5,61* 5,15 5,35 

Вербальна 

агресія 

Дівчата 7,34 5,97** 7,50 7,07 

Хлопці 7,08 6,20* 7,73 7,63 

Побічна агресія Дівчата 5,38 4,44 5,44 6,16 

Хлопці 6,41 5,95 5,81 5,47 

Негативізм Дівчата 3,37 2** 2,69 2,90 

Хлопці 3,54 2,30** 3,27 3,70 

Роздратування Дівчата 6,89 5,53** 6,42 5,67* 

Хлопці 7,04 6,55 6,23 5,48 

Підозрілість Дівчата 6,45 4,81** 6,14 5,75 

Хлопці 7,43 5,62** 7,06 6,93 

Образа Дівчата 5,21 4,22** 5,31 5,38 

Хлопці 5,84 4,69** 5,48 5,62 

Почуття вини Дівчата 4,83 4,85 5,23 4,74 

Хлопці 6,66 6,41 6,06 6,64 

Агресивність Дівчата 21,34 17,43* 21,29 21,14 

Хлопці 22,23 20,17* 20,65 19,99 

Ворожість Дівчата 10,20 6,79** 9,45 8,18 

Хлопці 10,01 6,73** 7,67 7,72 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Таким чином, статистично достовірні відмінності було виявлено між 

такими показниками: фізична агресія, вербальна агресія, негативізм, 

роздратування, підозрілість, образа, ворожість, почуття вини та агресивність 

(р<0,05 та р<0,01). Зміни, що спостерігаються у експериментальних групах 

хлопців та дівчат підліткового віку, є значущими та відбулися за однаковими 

шкалами, що свідчить про чітку спрямованість тренінгової програми саме на 

опрацювання цих показників конфліктної поведінки (хоча вираженість змін у 

хлопців та дівчат не є ідентичною). Це можна пояснити індивідуальними та 

статевими особливостями підлітків, а також відмінностями у часі, який 

потрібен кожній особі для усвідомлення своїх патернів поведінки та їх зміни. 

Таким чином, після проведення тренінгу у досліджуваних експериментальних 

груп відбулися певні зміни із тенденцією до редукції дезадаптивної поведінки. 

У контрольних групах дівчат та хлопців до та після проведення формувального 

експерименту значущі зміни відсутні, окрім, групи дівчат за шкалою 

«роздратування» (U=990,5; p=0,05), середні значення якої значущо знизилися.  

За Методикою дослідження особистісної агресивності та конфліктності 

Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова, у дівчат-підлітків до та після формувального 

експерименту спостерігаються значущі відмінності (див. табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Порівняння середніх значень до та після проведення тренінгу у 

експериментальній та контрольній групах дівчат-підлітків 

Шкали Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До  Після  

Конфліктність 26,95 22,84** 27,07 26,26 

Позитивна агресивність 12,89 10,33** 11,72 10,66 

Негативна агресивність 10,36 7,83** 9,55 8,40 

Запальний характер 6,45 5,30** 6,33 6,50 

Наполегливість 7,05 6,68** 6,39 6,37 

Образливість 6,59 5,79 5,57 5,63 

Непоступливість 6,99 4,09** 6,03 6,05 

Безкомпромісність 6,79 5,84* 6,34 5,82 

Мстивість 5,85 4,82* 5,06 5,23 

Нетерпимість до думки інших 5,33 4,05** 4,76 5,27 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Відмінності до та після проведення тренінгу у експериментальній групі 

дівчат-підлітків спостерігаються за шкалою негативної агресивності (показники 

знизилися), що свідчить про формування позитивних тенденцій у бік зниження 

загального рівня мстивості та формування позитивного, некритичного 

ставлення до думок оточуючих (р≤0,01). 

Також нами виявлено значущі відмінності у експериментальних групах 

до та після проведення тренінгової програми (за середніми значеннями та U-

критерієм Манна-Уїтні). Після проведення тренінгу у дівчат-підлітків 

спостерігається зниження конфліктності, наполегливості, непоступливості, 

показників за шкалою «запальний характер», «безкомпромісність», 

«нетерпимість до думки інших» та мстивості (р≤0,05 чи р≤0,01). 

У контрольній групі дівчат-підлітків (які не брали участь у тренінговій 

програмі) до формувального експерименту та після нього значущих 

відмінностей не спостерігається, що пояснюється відсутністю з ними активної 

групової роботи. 

Порівняємо середні значення за Методикою дослідження особистісної 

агресивності та конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова до та після 

проведення тренінгової програми у експериментальній та в контрольній групах 

хлопців-підлітків (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Порівняння середніх значень показників особистісної агресивності та 

конфліктності до та після формувального експерименту у експериментальній та 

контрольній групах хлопців-підлітків 

Шкали Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До  Після  До  Після  

Конфліктність 27,23 24,55** 27,70 27,36 

Позитивна агресивність 12,30 10,41** 11,25 10,70 

Запальний характер 5,53 4,68* 5,98 5,83 

Непоступливість 6,11 5,09* 5,80 5,99 

Безкомпромісність 6,91 5,28** 6,15 6,27 

Мстивість 5,96 4,36** 5,86 5,85 

Нетерпимість до думки інших 4,63 4,09* 5,76 5,38 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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З даних, що отримані в результаті завершального етапу дослідження 

(після проведення тренінгової програми тренінгу), нами було виявлено, що у 

контрольній групі хлопців-підлітків, як і у групі дівчат, до та після групової 

роботи показники особистісної агресивності та конфліктності значущо не 

відрізняються, що обумовлене відсутністю активного впливу на ці групи 

досліджуваних. Хлопці-підлітки, що увійшли до експериментальної групи та 

брали участь в тренінговій роботі, після формувального впливу демонстрували 

певні зміни у показниках особистісної агресивності та конфліктності. Зокрема, 

у них знизився рівень конфліктності (-2,68; р≤0,01), позитивної агресивності (-

1,89; р≤0,01), непоступливості (-1,02; р≤0,05), безкомпромісності (-1,63; 

р≤0,01), мстивості (-1,60; р≤0,01), нетерпимості до думки інших (р≤0,05), 

емоційної нестриманості, вибухової дратівливості (-0,85; р≤0,05). Значущих 

змін не спостерігається за показниками наполегливості, образливості, 

підозрілості та негативної агресивності.   

Ми вважаємо, що зміни, які відбулися у експериментальних групах дівчат 

та хлопців підліткового віку, за зазначеними параметрами впливають на 

гармонізацію їхньої поведінки, зниження конфліктності і конфліктної 

поведінки; а відсутність значущих відмінностей до та після формувального 

експерименту у контрольних групах хлопців і дівчат підліткового віку свідчить 

про ефективність тренінгової програми та відповідність вправ, що входять до її 

складу, попередньо визначеним завданням, на реалізацію яких вона і була 

спрямована. 

Одним із завдань тренінгової програми було навчання ефективним 

стратегіям виходу із конфліктних ситуацій у спілкуванні з ровесниками, 

батьками та вчителями. Саме тому програма тренінгу містить завдання, що 

спрямовані на вирішення даної проблеми. За допомогою зрізів до та після 

проведення групової роботи за Методикою діагностики стратегій поведінки у 

конфліктній ситуації К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної) нами було виявлено 

особливості змін за цими показниками. Отримані результати наведено 

у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Порівняння середніх значень показників стратегій поведінки у 

конфліктній ситуації до та після формувального впливу у експериментальних та 

контрольних групах дівчат та хлопців підліткового віку 

Стратегії 

поведінки 

Стать Експериментальна  гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Суперництво Дівчата 6,96 5,17** 5,97 5,94 

Хлопці 6,65 5,51* 6,62 6,39 

Співпраця Дівчата 5,24 5,89** 4,78 5,19 

Хлопці 5,74 6,29* 5,82 6,23 

Компроміс Дівчата 5,42 6,28 6,44 6,10 

Хлопці 4,84 5,98* 6,28 5,94 

Уникнення Дівчата 6,11 6,27 5,94 5,89 

Хлопці 6,35 5,60 4,80 4,91 

Пристосування Дівчата 6,34 5,70* 6,86 6,56 

Хлопці 6,17 5,57 6,48 6,45 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

По закінченню проведення тренінгу у експериментальній групі відбулися 

зміни у виборі таких стратегій поведінки: суперництво та співпраця (у групах 

дівчат та хлопців підліткового віку); компроміс (група хлопців-підлітків); 

пристосування (група дівчат-підлітків). Розглянемо ці зміни більш детально. 

Після проведення тренінгу середні показники за стратегією суперництва у групі 

дівчат (U=620; p=0,001) та хлопців підліткового віку (U=212,5; p=0,022) 

значущо знизилися, а за стратегією співпраці у дівчат (U=177; p=0,005) та у 

хлопців  (U=331; p=0,015) збільшилися. Це свідчить про те, що підлітки стали 

більше уваги приділяти почуттям та особистості іншої людини, враховувати її 

думки та потреби. Але при цьому вони стали схильні применшувати значущість 

власних бажань і прагнень, тому у вирішенні конфліктних, суперечливих 

ситуацій прагнуть зберегти із опонентом стосунки шляхом відмови від 

конкуренції і лише часткового задоволення власних інтересів, що 

підпорядковано задоволенню інтересів іншої сторони. Також, після проведення 

формувального експерименту у групі дівчат-підлітків спостерігається зниження 

частоти вибору стратегії пристосування (U=112,5; p=0,026), що також є 
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позитивним результатом, адже дана стратегія є неконструктивною та не сприяє 

повному вирішенню конфліктної ситуації, що склалася. У групі впливу групі 

хлопців-підлітків після проведення формувального експерименту збільшилися 

показники стратегії компромісу (U=177,5; p=0,031). За даною стратегією 

спостерігаються певні зміни у і групі дівчат-підлітків, так само як і у групі 

хлопців за стратегією пристосування. Хоча вони є незначущими, але ми 

припускаємо, що у випадку розширення та продовження формувального впливу 

зміни за даними шкалами можуть бути вагомими та покращити взаємостосунки 

підлітків з оточуючими. 

У контрольній групі дівчат та хлопців підліткового віку значущих змін до 

та після закінчення формувального експерименту не відбулося, хоча середні 

значення показників дещо змінилися, але ці зміни не є значущими. 

Про присутність змін свідчать також показники процентних навантажень 

за кожною із стратегій поведінки. Розглянемо показники експериментальної 

групи дівчат-підлітків до та після формувального впливу (див. рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Показники стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях до та 

після тренінгової програми у експериментальній групі дівчат-підлітків (%)  

 

До проведення формувального впливу у експериментальній групі дівчат-

підлітків процентне навантаження за шкалою «суперництво» (25 %) є 

найвищим серед наведених показників. Другу за значущістю позицію посідає 

співпраця (23 %), у 21 % дівчат-підлітків яскраво виражена стратегія 

пристосування, стратегія уникнення переважає у 17 % респондентом; найнижчі 

показники демонструє стратегія компромісу (14 %). Після проведення 
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формувального експерименту процент респонденток, що обирають стратегію 

пристосування, зменшився до 16 % (р<0,05). У 31 % респонденток став 

вираженішим показник стратегії співпраці, що порівняно із попередніми 

замірами значущо змінився у бік зростання (р<0,01). На наступному місці 

вираженості знаходиться стратегія уникнення (21 %), процентний показник за 

даною шкалою також збільшився, але ці зміни є незначущими (+4 %). Стратегія 

компромісу є вираженою у 17 % дівчат-підлітків, що порівняно із початковими 

замірами демонструє зниження (-3 %). Найменш вираженою після проведення 

формувального впливу у експериментальній групі дівчат-підлітків є стратегія 

суперництва (15 %), що свідчить про значне зменшення проценту респонденток 

(р<0,001), які обирають даний вид поведінки у конфліктній ситуації, порівняно 

із даними, що були отримані до проведення тренінгової програми (-10 %).  

У експериментальній групі хлопців-підлітків після проведення тренінгу 

також спостерігаються певні зміни у вираженості стратегій поведінки в 

конфліктній ситуації (див. рис. 3.2.). 
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Рис. 3.2. Показники стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях до та 

після проведення тренінгу у експериментальній групі хлопців-підлітків (%)  

 

До та після проведення групової роботи у хлопців-підлітків домінуючою 

стратегією поведінки в конфлікті є співпраця (27 % до тренінгу та 32 % – після) 

(р<0,05). До проведення формувального експерименту на другому місці 

вираженості знаходилася стратегія уникнення (22 %), у 20 % хлопців-підлітків 

спостерігалася яскраво виражена стратегія пристосування, 19 % респондентів 

демонстрували виражену стратегію суперництва та найменший процентний 
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показник належав компромісу (12 %). Після формувального експерименту 

стратегії поведінки в конфліктній ситуації розташувалися в іншому порядку. На 

першому місті, як уже зазначалося раніше, є стратегія співпраці, 22 % хлопців 

підліткового віку мають яскраво виражену стратегію пристосування, майже на 

однаковому рівні вираженості знаходяться стратегії компромісу (18 %) та 

уникнення (17 %). Найменший рівень значень після проведення формувального 

експерименту демонструє стратегія суперництва (11 %), рівень її вираженості 

значущо знизився (р<0,05). 

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що підлітки обох 

статей до проведення формувального експерименту у більшості випадків 

використовували деструктивні стратегії поведінки в конфлікті – пристосування, 

суперництво та уникнення. Намагання послабити конфліктну ситуацію та 

якомога швидше завершити конфліктну взаємодію, згладити протиріччя, що 

виникли, шляхом відмови від власних інтересів та підтримки і повним 

задоволенням інтересів і бажань іншої сторони (стратегія «пристосування»), не 

сприяє позитивному вирішенню проблемної ситуації. Суперництво, що 

проявляється у відкритій боротьбі за власні інтереси, не враховуючи інтереси 

іншої сторони, разом із уникненням, що проявляється у відмові визнавати сам 

факт конфлікту та прагненні вийти із конфліктної ситуації, не вирішуючи її, не 

поступаючись власними позиціями та інтересами, але і не наполягаючи на них, 

не відстоюючи їх, належать до неефективних. Вони не вичерпують інцидент і 

не сприяють розв’язанню та усунення всіх конфліктних ситуацій, які стали 

підґрунтям для реального протиборства між сторонами, що може призвести до 

ескалації, затягування конфлікту або ж переходу його у приховану форму 

(Дж. Г. Скотт) [167]. 

Після проведення формувального експерименту процент використання 

підлітками деструктивних стратегій поведінки в конфліктній ситуації – 

суперництва, уникнення та пристосування (у групі дівчат) – значущо знизився, 

а конструктивних стратегій поведінки – компромісу і співпраці – збільшився, 
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тобто вони стали більш використовуваними для вирішення конфліктних 

ситуацій серед підлітків – як хлопців, так і дівчат.  

Особлива увага у тренінговій програмі приділялася проблемі оптимізації 

стосунків підлітка у сімейній системі, у шкільному середовищі та з 

ровесниками (за опитувальником «Конфліктні ситуації в підлітковому віці» 

О. О. Царьової) (див. табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Порівняння середніх значень показників вираженості критичних сфер до 

та після проведення формувального впливу у експериментальних та 

контрольних групах дівчат та хлопців підліткового віку 

Критичні 

сфери 

Стать Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До  Після Р До Після Р 

Сім’я Дівчата 2,92 2,56 0,013 2,58 2,35 0,417 

Хлопці 2,79 2,17 0,034 2,99 2,94 0,843 

Школа Дівчата 2,56 1,64 0,113 2,51 2,37 0,226 

Хлопці 2,06 1,81 0,199 1,73 1,87 0,197 

Ровесники Дівчата 2,94 1,72 0,011 3,02 2,94 0,708 

Хлопці 2,40 1,91 0,043 1,96 1,94 0,890 

 

Після закінчення тренінгової роботи з підлітками у експериментальній 

групі, як у дівчат так і у хлопців спостерігаються зміни у двох критичних 

сферах життя: сім’ї (p<0,05) та ровесниках (p<0,01 та p<0,05). Згідно з 

результатами емпіричного дослідження, після проведення формувального 

експерименту частота та інтенсивність конфліктних ситуацій у зазначених двох 

сферах значно знизилася. Але стосунки дівчат-підлітків з учасниками шкільної 

взаємодії (класний керівник, директор, завуч, однокласники тощо) значущо не 

змінилися (U=813; p=0,113). У системі «хлопець-підліток – школа» також 

відсутні значущі зміни після формувального експерименту (U=954,5; p=0,199). 

Можливо, це пов’язано із тривалістю тренінгу (24 год.) та недостатньою 

кількістю використаних і обговорених ситуацій даної тематики під час групової 

роботи. При порівнянні результатів експериментальних та контрольних груп 

дівчат та хлопців підліткового віку значущих відмінностей не спостерігається, 



171 
 

 

також відсутні зміни до та після проведення тренінгу у контрольній групі (яка 

не зазнала тренінгового впливу). Середні значення дещо змінилися, але 

статистично значущі зміни відсутні у всіх трьох сферах життєдіяльності як 

дівчат (сімейна сфера (U=248,5; p=0,417), школа (U=229,5; p=0,226), взаємодія з 

ровесниками (U=269,5; p=0,708)), так і хлопців підліткового віку (сім’я (U=422; 

p=0,843), школа (U=350,5; p=0,197) взаємодія з ровесниками (U=426; p=0,890)). 

Протягом наступного місяця після завершення тренінгової програми за 

дівчатами та хлопцями підліткового віку, які ввійшли до експериментальних 

груп, відбувалося спостереження, що здійснювалося вчителями та класними 

керівниками. Було виявлено, що поведінка дітей (як дівчат, так і хлопців) із 

експериментальних груп стала менш агресивною і конфліктною, вони стали 

виявляти більшу терпимість, стриманість та толерантність до інших, меншу 

ворожість до оточуючих, дратівливість, у своїх висловлюваннях стали менше 

використовувати образливих слів, які б могли негативно вплинути на 

оточуючих.  

Отже, за допомогою методик діагностики: стратегій поведінки у 

конфліктній ситуації К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної), особистісної 

агресивності і конфліктності Є. П. Ільїна та П. О. Ковальова, показників і форм 

агресії А. Басса та А. Дарки, стійкості до конфліктів, опитувальника 

«Конфліктні ситуації в підлітковому віці» О. О. Царьової було виявлено 

позитивну динаміку змін у поведінці дівчат та хлопців підліткового віку, що 

вказує на формування гармонійних, неконфліктних форм поведінки по 

завершенню тренінгу порівняно із показниками дівчат та хлопців підліткового 

віку контрольної групи та свідчить про відповідність тренінгових субпрограм 

завданням роботи.  

Таким чином, динаміка змін конфліктної поведінки дівчат та хлопців 

підліткового віку досліджувалася нами в три етапи: на початковому етапі (до 

проведення тренінгової програми), на завершальному етапі (після закінчення 

тренінгу) та через один місяць після формувального експерименту 

(див. рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Динаміка середніх значень показників конфліктності дівчат-

підлітків у експериментальній та в контрольній групах 

 

Порівняння динаміки змін конфліктності дівчат-підлітків 

експериментальної та контрольної групи виявило, що в учасниць контрольної 

групи протягом формувального експерименту не відбулося жодних значущих 

змін – негативних або позитивних. У дівчат-підлітків експериментальної групи 

спостерігається позитивна динаміка, що проявляється у наявності стійких 

тенденцій до зниження рівня конфліктності, що простежується і після 

завершення групової роботи протягом 1 міс. 

У групі хлопців також простежується певна динаміка (див. рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Динаміка середніх значень показників конфліктності хлопців-

підлітків у експериментальній та контрольній групах 

 

Середні показники конфліктності хлопців-підлітків контрольної групи, 

так само як дівчат, значущо не відрізняються на початковому, завершальному 

та контрольному (через 1 міс.) етапах формувального експерименту. Рівень 

конфліктності хлопців-підлітків експериментальної групи на завершальному 

етапі значущо знизився порівняно із замірами початкового етапу. Показники 
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конфліктності хлопців на завершальному етапі та через 1 міс. значущо не 

змінилися.  

Динаміка показників конфліктності більш яскраво простежується через 

виділення її рівнів (високий, середній, низький) та визначення належності 

кожного із учасників формувального експерименту до одного із них 

(див. табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Динаміка рівнів конфліктності дівчат та хлопців підліткового віку у 

експериментальних групах на різних етапах формувального впливу (%) 

Рівні 

конфліктності 

Початковий етап Завершальний 

етап 

Контрольний етап 

(через 1 міс.) 

Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці 

Високий 60 % 50 % 0 % 10 % 10 % 10 % 

Середній 40 % 50 % 90 % 70 % 80 % 80 % 

Низький 0 % 0 % 10 % 20 % 10 % 10 % 

 

На початковому етапі формувального впливу у підлітків 

експериментальних груп (хлопців та дівчат) було виявлено високий (60–50 %) 

та середній (40–50 %) рівень конфліктності. Низькі значення конфліктності  у 

цих групах хлопців та дівчат взагалі відсутні, адже для участі у тренінговій 

програмі залучалися учні, які мали високий та середній рівень конфліктності. 

На завершальному етапі формувального експерименту відбулися певні зміни. 

Рівень конфліктності дівчат та хлопців з високого знизився до середнього (90 % 

дівчат, 70 % хлопців), хоча у 10 % хлопців на даному етапі залишився високий 

рівень конфліктності (але його значення межують із середнім рівнем). У 10 % 

дівчат та 20 % хлопців було виявлено низький рівень конфліктності. На 

третьому етапі формувального експерименту, що проводився через 1 місяць 

після тренінгу, результати порівняно із завершальним етапом значущо не 

змінилися. Більшість підлітків експериментальної групи демонструють 

середній рівень конфліктності (80 % хлопців та дівчат), що свідчить про 

ефективність та відповідність тренінгової програми одному із завдань – 

зниженню рівня конфліктності. На нашу думку, зниження цього показника з 
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високого до середнього та в подальшому його утримання на даному рівні, а 

також наявність низького рівня конфліктності (10 %) після проведення 

контрольного зрізу (через 1 міс.) свідчить про доречність використання 

розробленої нами тренінгової програми для гармонізації стосунків підлітків та 

зниження їх особистісної агресивності і конфліктності. Наявність високого 

рівня конфліктності у 10 % респондентів чоловічої та жіночої статі після 

контрольного зрізу варта уваги, але не є значущою, адже її значення межують із 

значеннями середнього рівня (30-31 бал). Хоча для покращення результатів та 

більшого ефекту було би доречним подальше проведення з підлітками 

тренінгових занять для оптимізації їх стосунків.  

У експериментальніх групах дівчат та хлопців підліткового віку також 

спостерігається позитивна динаміка ворожості, що проявляється у вигляді 

стійкої тенденції до зниження рівня значень цього показника (див. табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Динаміка ворожості дівчат та хлопців підліткового віку у 

експериментальних групах на різних етапах формувального впливу (%) 

Рівні 

ворожості 

Початковий етап Завершальний 

етап 

Через 1 міс. 

Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці 

Високий 40 % 50 % 10 % 10 % 0 % 20 % 

Середній 60 % 50 % 70 % 80 % 80 % 70 % 

Низький 0 % 0 % 20 % 10 % 20 % 10 % 

 

Порівняння динаміки змін ворожості дівчат та хлопців експериментальної 

групи виявило, що на початковому етапі формувального впливу присутній 

високий (40 % дівчат та 50 % хлопців) та середній (60 % дівчат та 50 % 

хлопців) рівень ворожості, що свідчить про наявність негативних установок до 

іншої людини чи групи людей, та проявляється у підвищеній готовності 

словесно чи іншим способом виражати свою негативну оцінку до неї [19, с. 44]. 

Після проведення тренінгової програми відбулися позитивні зміни у рівні 

вираженості ворожості підлітків. Високий рівень ворожості став спостерігатися 

у 10 % дівчат та хлопців (-30–40 %), а середній рівень – у 70 % дівчат та 80 % 
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хлопців підліткового віку. У 20 % досліджуваних дівчат та у 10 % хлопців 

спостерігається низький рівень ворожості. На завершальному – третьому етапі 

формувального експерименту (контрольний зріз через 1 міс. після проведення 

тренінгової програми) – було виявлено, що порівняно із завершальним етапом 

показники та процентна приналежність респондентів обох статей до рівнів 

ворожості значущо не змінилися – більшість досліджуваних демонстрували 

середній рівень ворожості (80 % дівчат, 70 % хлопців), у 20% дівчат та 10% 

хлопців спостерігався її низький рівень, та 20 % хлопців-підлітків виявляли 

високий рівень ворожості.  

Загальновизнаним атрибутом конфліктної поведінки є агресивність, як 

загальний її рівень, так і прояви фізичної та вербальної агресії у взаємодії з 

оточуючими. Ми розглянемо загальний рівень агресивності дівчат та хлопців 

підліткового віку (див. табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Динаміка рівнів агресивності дівчат та хлопців підліткового віку у 

експериментальних групах на різних етапах формувального впливу (%) 

Етапи формувального 

впливу 

Рівень 

вираженості 

Дівчата 

(N=10), % 

Хлопці 

(N=10), % 

Початковий етап Високий 40 % 50 % 

Середній 50 % 40 % 

Низький 10 % 10 % 

Завершальний етап Високий 10 % 20 % 

Середній 70 % 50 % 

Низький 20 % 30 % 

Контрольний етап 

(через 1 міс.) 

Високий 0 % 20 % 

Середній 80 % 60 % 

Низький 20 % 20 % 

 

Порівняння даних, які було отримано протягом проведення 

формувального впливу, дають змогу стверджувати про наявність змін, що 

проявляються у зниженні рівня агресивності дівчат та хлопців підліткового 

віку, які брали участь у груповій роботі. Наявні значущі зміни до та після 

проведення формувального експерименту – прояв високого рівня агресивності 
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значно знизився на завершальному етапі (10 % дівчат та 20 % хлопців) 

порівняно із початковим етапом (40 % дівчат та 50 % хлопців). Більшість 

досліджуваних обох статей безпосередньо по закінченню формувального 

експерименту (70 % дівчат та 50 % хлопців) та через 1 місяць після нього 

демонструють середній (80–60 %) та низький (20 %) рівні агресивності.  

В цілому, результати діагностичних зрізів, що здійснювалися нами на 

трьох етапах формувального експерименту (початковому, завершальному, 

контрольному), показали, що розроблена тренінгова програма є ефективним 

методом корегування та профілактики конфліктної поведінки підлітків, 

характеризується активністю учасників групової взаємодії, сприяє покращенню 

психологічного клімату групи, зміцненню внутрішньогрупових зв’язків між 

підлітками експериментальної групи.  

Тренінгова програма оцінювалася не лише за об’єктивними критеріями, а 

й за суб’єктивними. Суб’єктивні критерії ефективності тренінгової програми 

відображала розроблена нами Рефлексивна анкета зворотного зв’язку, що була 

спрямована на з’ясування таких питань: важливості інформації, що була 

висвітлена в груповій роботі; можливості застосування отриманих знань та 

навичок у подальшому, у повсякденному житті; наявність нової, незнайомої 

інформації, що висвітлювалася під час роботи з учасниками (див. табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Аналіз ефективності тренінгової програми за даними Рефлексивної 

анкети зворотного зв’язку (статеві особливості) 

Твердження Дівчата (N=10), % Хлопці (N=10), % 

Так Ні Так Ні 

Важливість та цікавість 90 10 90 10 

Наявність нової інформації 60 40 80 20 

Застосування в подальшому 100 0 90 10 

 

Отже, після аналізу даних Рефлексивної анкети зворотного зв’язку було 

виявлено, що за суб’єктивною думкою учасників, розроблена нами тренінгова 

програма є ефективним методом корегування та профілактики конфліктної 
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поведінки підлітків (що має негативний заряд та супроводжується проявом 

фізичної та вербальної агресії, ворожості, конфліктності, негативізму, 

негативного ставлення до оточуючих тощо). Відмінності в оцінці ефективності 

тренінгової програми між хлопцями та дівчатами є незначними та коливається в 

межах від 10 до 20 %. Після формувального експерименту 90 % дівчат-підлітків 

зазначили, що теми, які висвітлювалися під час групової роботи, були 

важливими та цікавими, 60 % респонденток вважають, що інформація, яка 

виносилася, була новою та незнайомою їм до цього часу, та всі дівчата, які 

брали участь у формувальному експерименті, зазначають про можливість 

використання отриманих навичок та знань у повсякденному житті, у 

спілкуванні з оточуючими людьми. Більшість хлопців експериментальної групи 

(90 %) також вважають тренінг цікавим та важливим, з наявністю нової, 

незнайомої інформації (80 %) та оцінюють як високу можливість використання 

отриманих знань та навичок у подальшому (90 %).  

Таким чином, оцінюючи ефективність тренінгової програми за 

об’єктивним критерієм, можна стверджувати, що тренінг є дієвим методом 

корегування, профілактики та зниження конфліктної поведінки і сприяє 

гармонізації стосунків підлітків з їхнім найближчим оточенням. Аналіз 

суб’єктивних оцінок виявив, що підлітки, які брали участь у тренінговій 

взаємодії, оцінили її як дієвий метод групової роботи, що сприяв не лише 

редукції деструктивних форм поведінки, але й позитивно вплинув на 

внутрішньогрупові взаємостосунки між підлітками. Однією із умов, що 

посприяли такому результату, є створення комфортної, довірливої обстановки 

для роботи у групі, цікава наповненість занять та дотримання конфіденційності 

під час роботи. 

Під час формувального експерименту проводилася робота не лише з 

підлітками, а і з їхніми батьками. Таке рішення було прийняте, оскільки на 

етапі емпіричного дослідження нами було виявлено, що одним із чинників 

конфліктної поведінки підлітків є батьківське ставлення, яке проявляється на 

емоційному, поведінковому та когнітивному рівнях спілкування з дитиною, у 
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стилях сімейного виховання та використанні деяких видів покарань, у 

негативному ставленні до використання похвали і заохочення за гарну 

поведінку та за виконання дитиною поставлених завдань. Тому до проблеми 

корегування та зниження рівня конфліктної поведінки ми підійшли системно, і 

вирішили для більшої ефективності працювати як з дітьми, так й з їхніми 

батьками.  

Оскільки головною умовою роботи у тренінговій групі була 

добровільність та бажання працювати і обговорювати проблеми у дитячо-

батьківських стосунках, то важливим моментом було формування 

експериментальної групи, що відбувалося на основі попередньо проведеного 

опитування (анкети роздавалися батькам на етапі емпіричного дослідження), 

спрямованого на визначення бажання та необхідності відвідувати групові 

заняття з оптимізації дитячо-батьківських стосунків (див. табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Ставлення батьків підлітків до тренінгової програми та їхнє бажання 

брати участь у ній 

Відповіді Відсоток батьків (%)  Загальна кількість (N) 

Так, хочу взяти участь  37,3 119 

Ні, не маю бажання 45,1 144 

Не знаю 17,6 56 

Всього опитано 100 319 

 

В результаті опитування виявилося, що майже половина батьків не 

бажають брати участі у груповій роботі. При цьому більшість із них 

аргументують це тим, що не хочуть виносити свої сімейні проблеми за межі 

сім’ї та не мають часу для даного виду діяльності через зайнятість на роботі та 

вдома. Але наряду з цим було виявлено, що 119 батьків готові до групової 

роботи щодо гармонізації дитячо-батьківських стосунків та виявляють 

зацікавленість в обговоренні труднощів, що виникають у сімейному вихованні. 

Формування експериментальної групи було здійснено на основі отриманих 

результатів та на добровільній основі.  



179 
 

 

Формувальний експеримент з батьками мав два етапи заміру: початковий 

(до проведення групової роботи) і завершальний (після проведення групової 

роботи). Ці етапи важливі для визначення ефективності розробленої нами 

тренінгової програми та проведеної групової роботи. Динаміка змін 

батьківського ставлення перевірялася за допомогою Методики дослідження 

взаємодії «батько-дитина» І. М. Марковської (варіант для батьків), 

Опитувальника «Стратегії сімейного виховання» С. Степанова та авторської 

Анкети ставлення батьків до різних видів покарання та заохочення. 

До початку тренінгу ми здійснили порівняльний аналіз результатів 

експериментальної та контрольної груп за зазначеними вище методиками 

дослідження дитячо-батьківських стосунків (див. табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Особливості батьківського ставлення в уявленні підлітків та їхніх батьків 

експериментальної та контрольної груп до формувального впливу 

Компоненти батьківського 

ставлення 

Оцінки підлітків Оцінки батьків 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Невимогливість – вимогливість 14,89 14,85 13,90 13,67 

М’якість – строгість 14,26 14,12 14,62 14,65 

Автономність – контроль 16,18 16,22 17,97 17,20 

Емоційна дистанція – близькість 14,47 14,40 15,03 17,12 

Відторгнення – прийняття 17,91 17,43 15,77 16,20 

Відсутність співпраці – співпраця 14,53 14,09 15,41 15,98 

Відсутність згоди – згода 15,17 14,38 14,22 13,93 

Непослідовність – послідовність 14,69 14,39 15,10 16,05 

Авторитетність батька 16,66 16,37 15,79 16,13 

Задоволеність стосунками 15,88 16,76 16,12 17,28 

Примітка: ЕГ – експериментальна група; КГ – контрольна група 

 

Після проведення початкового заміру особливостей дитячо-батьківських 

стосунків у баченні підлітків та їхніх батьків, які брали участь у 

формувальному експерименті, за U-критерієм Манна-Уїтні значущих 

відмінностей (на рівні р≤0,05) між показниками експериментальної та 

контрольної груп не було виявлено (показники еквівалентні). 
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Порівнявши показники батьківського ставлення за оцінками підлітків та 

їхніх батьків до проведення групової роботи, нами було виявлено значущі 

відмінності на рівні р≤0,05 за шкалами «емоційна дистанція – близькість», 

«невимогливість – вимогливість», «автономність – контроль», «відторгнення – 

прийняття». Розглянемо ці відмінності більш детально. Підлітки оцінюють 

батьків як більш вимогливих, з більшою частотою і ступенем згоди у життєвих 

ситуаціях. В той же час батьки, на відміну від підлітків, вважають, що вони 

мають вищий ступінь близькості, що проявляється в бажанні дітей ділитися з 

ними своїми проблемами, бажаннями, чимось важливим (тобто переоцінюють 

свою близькість до дитини). Також, батьки порівняно з підлітками оцінюють 

свою поведінку як більш контролюючу по відношенню до дитини.  

Таким чином, аналіз даних за Методикою дослідження взаємодії «батько–

дитина» І. М. Марковської свідчить про відмінності у поглядах дитини та її 

батьків на виховну ситуацію в сім’ї, а також про недостатню адекватність 

уявлень батьків про свої стосунки із дітьми. 

За даними Опитувальника «Стратегії сімейного виховання» С. Степанова 

нами було виявлено та порівняно середні значення стилів сімейного виховання 

у експериментальній та контрольній групах (див. табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Стратегії сімейного виховання експериментальної та контрольної груп 

батьків до тренінгу 

Стилі сімейного 

виховання 

Експериментальна гр. Контрольна гр. U кр. Р 

Середнє значення  

Авторитетний 3,83 4,09 1326 0,510 

Авторитарний 4,32 4,39 1295,5 0,491 

Ліберальний 4,10 2,98 863 0,034 

Індиферентний 1,48 1,85 1273,5 0,393 

 

На початковому етапі формувального експерименту було виявлено, що на 

рівні значущості р≤0,05 за стилями сімейного виховання у групі впливу та 

контрольній групі відсутні відмінності, окрім ліберального стилю (U=863; 

р=0,034). Це свідчить про наявність відмінностей щодо вибору та застосування 
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даного стилю виховання у експериментальній та контрольній групі батьків 

підлітків. У експериментальній групі даний показник є вищим та за середнім 

значенням знаходиться на другому місці після авторитарного стилю. Найменше 

батьки експериментальної групи у виховній взаємодії використовують 

індиферентний стиль виховання. У контрольній групі показник індиферентного 

стилю виховання також є найменшим, що було виявлено і на рівні загальної 

вибірки (319 батьків) під час констатувального етапу емпіричного дослідження. 

Порівняння динаміки змін у стилях сімейного виховання 

експериментальної та контрольної групи дозволило виявити, що у батьків 

контрольної групи показники вираженості стилів виховання не змінилися 

(відсутня позитивна чи негативна динаміка). Натомість у експериментальній 

групі спостерігаються зміни у стилях сімейного виховання (див. рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Динаміка стратегій сімейного виховання експериментальній 

групі батьків підлітків до та після формувального впливу 

 

До проведення формувального впливу стилі сімейного виховання у даній 

вибірці знаходилися у такій послідовності (за ступенем домінування): 

авторитарний, ліберальний, авторитетний, індиферентний. По закінченню 

групової роботи спостерігається інша картина. На першому місці знаходиться 

авторитетний стиль виховання, на другому – ліберальний, далі – авторитарний 

та індиферентний. Отже, після проведення групової роботи з батьками 

спостерігається значуще зниження авторитарного стилю виховання (U=1117; 

р≤0,032) та зміни авторитетного, що проявляються у збільшенні його показника 

(U=977,5; р≤0,012). Показники ліберального та індиферентного стилів 
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виховання також знизилися, але значущих відмінностей до та після проведення 

формувального експерименту не було виявлено.  

В результаті аналізу показників експериментальної та контрольної групи 

батьків за розробленою нами авторською анкетою, що відображає ставлення 

батьків до різних видів покарань та заохочень, було виявлено, що за 

процентними показниками у експериментальній групі більшість батьків 

застосовують покарання у вигляді обмеження чи позбавлення дитини певних 

благ (78,6 %); додаткові роботи, як вид покарання, використовують 85,7 % 

батьків; позбавлення активності – 64,4 %; вербальні покарання у грубій формі – 

42,8 %; фізичні покарання – 50 %. Похвалу та заохочення схильні 

використовувати 28,6 % батьків, вибачають дітям їх проступки 21,4 % батьків; 

35,8 % батьків вважають, що покарання повинне бути справедливим, слідувати 

зразу за проступком, а не через певний час, та відповідати проступку дитини.  У 

контрольній групі похвалу та заохочення використовують 42,8 % батьків, 

28,6 % пробачають дітям їх проступки, 50 % вважають, що покарання повинно 

бути справедливим. Щодо застосування покарань, то вербальним покаранням 

надають перевагу 42,8 % респондентів контрольної групи, обмежують дітей 

71,7 % батьків, до фізичних покарань позитивно ставляться 28,6 % батьків 

підлітків.  

За допомогою U-критерію Манна-Уїтні нами було виявлено, що значущі 

відмінності між експериментальною та контрольною групами спостерігаються 

за показниками фізичних покарань (U=1077; р≤0,026), а за іншими видами 

покарань та заохочень значущі відмінності відсутні. Тому можна зробити 

висновок, що інші показники цієї анкети у двох групах є еквівалентними.  

Після завершення групової роботи з батьками нами було виявлено 

наявність певних динамічних змін у ставленні батьків до використання 

заохочення та покарання (див. Додаток Т). Аналіз динаміки використання 

заохочення та покарання у сімейному вихованні свідчить про певні зміни, яким 

сприяло проведення формувального експерименту з батьками підлітків 

(експериментальна група); зазначена динаміка відображає також певні зміни у 
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контрольній групі батьків. Такі змін можна пояснити участю членів цієї групи у 

батьківських зборах, на яких було висвітлено результати проведеного нами 

емпіричного дослідження, що супроводжувалося практичними рекомендаціями 

з оптимізації дитячо-батьківських стосунків та їх впливу на поведінку дитини.  

Після групової роботи у експериментальній групі збільшилося позитивне 

ставлення до похвали та заохочення, справедливості покарання (U=377; 

р=0,023), спостерігається тенденція зниження позитивного ставлення до 

використання фізичних (U=523,5; р=0,041) та вербальних покарань (U=713; 

р=0,027), використання покарання додатковими роботами. 

У контрольній групі також спостерігається певна динаміка, яка є 

незначущою за багатьма видами покарання та заохочення, хоча відбулися і 

значущі зміни (р≤0,05) за шкалами фізичних покарань та справедливості 

покарання. Це може бути пов’язано з тим, що учасники контрольної групи 

брали участь у батьківських зборах, де висвітлювалося дане питання. 

Завершальною методикою, що була використана для виявлення змін у 

дитячо-батьківських стосунках та аналізу ефективності програми по оптимізації 

та гармонізації стосунків між батьками та дітьми, була Методика дослідження 

взаємодії «батько–дитина» І. М. Марковської, за оцінкою батьків та за оцінкою 

підлітків після проведення формувального впливу (див. табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Динаміка  батьківського ставлення у експериментальній групі до та після 

проведення тренінгу за оцінкою батьків та підлітків (у балах) 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

Компоненти батьківського ставлення: ЕК – емоційний компонент; КК – 

когнітивний компонент; ПК – поведінковий компонент 

Шкали методики «Взаємодія батько-

дитина» 

Оцінок підлітків Оцінка батьків 

До  Після  До  Після  

Емоційна дистанція – близькість (ЕК) 14,47 16,48* 15,03 17,9* 

Відторгнення – прийняття (ЕК) 17,91 18,10 15,77 16,6** 

Задоволеність стосунками (КК) 15,88 16,23 16,1 17,1** 

Непослідовність – послідовність (ПК) 14,69 15,12 15,10 17,1** 

Відсутність співпраці – співпраця (ПК) 14,53 15,41* 15,41 16,6* 
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Формувальний вплив спрямований на покращення дитячо-батьківських 

стосунків сприяв за оцінкою батьків – підвищенню рівня емоційної близькості 

(+2,9), співпраці (+0,9), прийняття (+0,8), задоволеності стосунками (+1) та 

збільшенню послідовності у виховних прийомах та вимогах, що висуваються до 

підлітка (+2); за оцінкою підлітків – збільшенню емоційної близькості (+2,01) 

та рівня співпраці з батьками (+0,88). Тобто, за оцінкою батьків після групової 

роботи відбулися зміни у батьківському ставленні на емоційному, когнітивному 

та поведінковому рівнях, а за оцінкою дітей зміни спостерігаються на 

емоційному та поведінковому рівнях батьківського ставлення.  

За U-критерій Манна-Уїтні, було виявлено, що за оцінкою батьків  після 

групової роботи стосунки між батьками та дітьми експериментальної групи 

стали більш гармонійними, що проявляється у більшій близькості батьків та 

дітей на емоційному рівні (U=756; р=0,002); у збільшенні послідовності і 

постійності батьків у своїх вимогах, у ставленні до дитини, у застосуванні 

покарань та заохочень (U=892,5; р=0,033); у визнанні прав, можливостей та 

досягнень дитини (U=900,5; р=0,038), що відображає рівність та партнерство у 

стосунках батьків та дітей. Також значущо виріс рівень прийняття підлітка 

(U=521; р=0,042), що відображає базове позитивне ставлення батьків до 

дитини, прийняття її поведінкових та особистісних якостей, та є важливою 

умовою для формування адекватної самооцінки підлітка і його благополучного 

розвитку. Ці позитивні зміни у дитячо-батьківських стосунках сприяли 

загальному зростанню рівня задоволеності стосунками з дитиною (U=791,5; 

р=0,037). 

Порівняння показників за оцінкою підлітків, що були отримані на 

початковому (до проведення групової роботи з батьками) та на завершальному 

(після проведення групової роботи з батьками) етапі формувального 

експерименту виявило менш значущі зміни за показниками цієї методики, що 

можна пояснити недостатнім проміжком часу, що минув по закінченню 

групової роботи з батьками.  
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Це є важливим показником, адже за оцінками батьків після проведення 

тренінгу, за даними шкалами також спостерігаються значущі зміни, що свідчать 

про покращення стосунків між батьками та дітьми. Хоча слід відмітити, що за 

показниками середніх значень оцінок батьків, зазначені зміни є більш 

вираженими, ніж за оцінками підлітків. Ці результати є цілком 

передбачуваними, адже в ході констатувального етапу емпіричного 

дослідження та на діагностичному етапі формувального експерименту було 

виявлено, що батьки та діти по-різному оцінюють свої взаємостосунки за 

певними шкалами. За іншими шкалами опитувальника значущі відмінності до 

та після проведення формувального експерименту відсутні, але спостерігаються 

позитивні тенденції за показниками послідовності, задоволеності стосунками з 

батьками, авторитетності. Таким чином, ми припускаємо, що розширення 

тренінгової програми, проведення як групових, так і індивідуальних занять, 

послідовна систематична робота з батьками будуть позитивно впливати на 

дитячо-батьківські стосунки, і, таким чином, позитивно відобразяться на 

поведінці та особистості підлітка. 

Що стосується контрольної групи, то значущих змін до та після 

проведення тренінгу не відбулося. Хоча також спостерігаються незначні 

тенденції у покращенні стосунків у системі «батько–дитина», що проявляються 

у зміні середніх значень показників за певними шкалами опитувальника, 

зокрема задоволеності стосунками, прийняття дитини та емоційної близькості.  

По закінченню роботи з батьками вони також мали змогу оцінити групову 

роботу за такими ж запитаннями, як і їхні діти (див. табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Аналіз ефективності тренінгової програми на основі анкети зворотного 

зв’язку (оцінки батьків) 

Твердження Відповіді (N=14) % 

Так Ні 

Важливість та цікавість 71,4 % (10) 28,6 % (4) 

Наявність нової інформації 92,8 % (13) 7,2 % (1) 

Можливість застосування в подальшому 78,6 % (11) 21,4 % (3) 
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Таким чином, батьки підлітків здебільшого позитивно оцінили результати 

групової роботи. Зокрема, 71,4 % батьків відзначили важливість та цікавість 

запропонованої теми тренінгу, наявність нової інформації відзначили 92,8 % 

респондентів, 78,6 % зазначають, що будуть використовувати отримані знання 

та навички під час взаємодії з дитиною.  

Ефективність роботи з батьками оцінювалася в три етапи: оцінка та аналіз 

результатів опитування батьків після закінчення групової роботи (контрольний 

зріз); аналіз результатів оцінки дитячо-батьківських стосунків підлітками через 

1 міс. після проведення роботи; аналіз ефективності і важливості отриманих 

знань та навичок самими батьками після закінчення групової роботи.  

Отже, результати контрольного зрізу дозволяють зробити висновок, що 

після проведення формувальних експериментів з батьками, а також дівчатами 

та хлопцями підліткового віку підтверджується припущення про зміни 

показників у експериментальних групах, що відображає позитивну динаміку 

зниження конфліктних форм поведінки у підлітків через гармонізацію у системі 

дитячо-батьківських стосунків. Отримані результати свідчать про правильність 

вибору методу корегування по зниженню конфліктної поведінки підлітків та 

гармонізації дитячо-батьківських стосунків, що відображаються як у зміні 

батьківського ставлення до підлітка, так і у зміні ставлення дитини до батьків, 

що, у свою чергу, позитивно впливає на формування взаємовідносин підлітка із 

оточуючим середовищем та на зниження його конфліктної поведінки.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Узагальнюючи результати формувального експерименту, спрямованого 

на психологічне корегування конфліктної поведінки підлітків, можна зробити 

такі висновки: 

1. Запропонована нами тренінгова програма є ефективним та дієвим 

методом формувального впливу та корегування особистісних якостей та 

патернів поведінки її учасників. Її використання дозволяє на суттєвому рівні 
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опрацювати, усвідомити та скорегувати дезадаптивні особистісні особливості 

та форми поведінки, які знижують рівень психологічного благополуччя 

підлітка. 

2. Порівняння зрізів на різних етапах формувального експерименту 

(початковому, завершальному, контрольному) в експериментальних групах 

дівчат та хлопців підліткового віку виявило, що розроблена нами тренінгова 

програма не має статевих обмеження щодо застосування, і сприяє зниженню 

конфліктної поведінки підлітків, що свідчить про її ефективність.  

3. В результаті групової роботи у підлітків спостерігаються зниження 

конфліктності, агресивності, ворожості, фізичної та вербальної агресії, 

роздратування, непоступливості; особистісні зміни, що спрямовані у бік 

підвищення конфліктостійкості, терпимості, врівноваженості, доброзичливості; 

вибір підлітками здебільшого конструктивних (адаптивних) стратегій 

поведінки в конфліктних ситуаціях (компроміс, співпраця) та зниження прояву 

деструктивних стратегій поведінки (змагання, уникнення); зниження 

інтенсивності та частоти конфліктів у взаємостосунках з ровесниками та з 

членами сім’ї. Ці зміни свідчать про позитивний вплив групової роботи на 

особистість підлітка та на його поведінку, а також її відповідають завданням, 

що були поставлені на етапі розробки.  

4. Виявлено значущі зміни у взаємостосунках батьків та дітей після 

проведення групової роботи з батьками, про що свідчать результати 

емпіричного дослідження батьків і дітей (контрольний зріз) та відгуки самих 

батьків. 

5. За оцінкою батьків відбулися зміни у дитячо-батьківських 

стосунках на рівні трьох компонентів батьківського ставлення. Повною мірою 

це стосується емоційного компоненту (збільшився рівень прийняття та 

емоційної близькості до дитини) і частково – поведінкового (спостерігається 

підвищення рівня послідовності та співпраці) та когнітивного компонентів, що 

виражається у підвищенні загального рівня задоволеності стосунками.  
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6. За оцінками підлітків виявлено зміни у дитячо-батьківських 

стосунках після проведення формувального експерименту, що відбулися на 

рівні емоційного (підвищення рівня емоційної близькості з батьками) і 

поведінкового (підвищення рівня співпраці) компонентів. Ці компоненти 

взаємопов’язані між собою, тому ми припускаємо, що зміни на рівні одного 

компоненту будуть стимулювати зміни у інших, про що свідчать позитивні 

тенденції після формувального експерименту за іншими шкалами.  

7. Після групової роботи з батьками відбулося значне зменшення  

авторитарного стилю виховання та збільшення авторитетного, що виражається 

у прояві батьками уваги, тепла та чуттєвості до потреб дитини, встановленні до 

неї розумних вимог. 

8. На початковому етапі формувального впливу у експериментальній 

групі батьків спостерігалося домінування здебільшого позитивного ставлення 

до фізичних покарань, вербальних покарань, обмеження активності, 

позбавлення благ і привілеїв, додаткових робіт; при цьому методам заохочення 

батьки не надавали значної уваги. Це зумовлено здебільшого браком 

необхідних знань, що стосуються виховного процесу, запозиченням 

батьківських стилів виховання, відсутністю часу на дитину тощо. По 

закінченню групової роботи позитивне ставлення зросло до похвали та 

заохочення дитини, знизилося до використання фізичних і вербальних 

покарань, та підвищився загальний рівень психолого-педагогічної грамотності 

батьків. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження батьківського ставлення як чинника конфліктної поведінки дівчат-

підлітків, що дало змогу дійти наступних висновків. 

1. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури свідчить, що 

конфліктна поведінка має прояв в активних діях, зокрема у боротьбі і 

блокуванні потреб іншої людини для задоволення власних, які 

супроводжуються агресивністю, ворожістю, злістю тощо. Вони  мають 

негативний заряд по відношенню до іншої людини та існують у межах 

конфлікту. Виникнення конфліктної поведінки зумовлюється особистісними, 

ситуативними, організаційними, суб’єктивними, об’єктивними, гендерними та 

іншими чинниками, що і відбивається у особливостях її перебігу. В ході 

теоретичного аналізу виявлено, що батьківське ставлення має двобічний 

характер та проявляється у трьохкомпонентній структурі (емоційній, 

поведінковій та когнітивній). Ці компоненти пов’язані між собою та 

відображають глибину і повноту взаємодії у системі «батько-дитина». 

З’ясовано важливе значення стосунків, як матері, так і батька з дитиною, 

впливу на її розвиток, становлення та подальшу поведінку.  

2. Емпіричним шляхом з’ясовано зв'язок особливостей батьківського 

ставлення з формами конфліктної поведінки дівчат-підлітків. Виокремлено 

чотири типи їхньої конфліктної поведінки, які зумовлені характером 

батьківського ставлення: суперечливий (пов'язаний з високим рівнем 

вимогливості обох батьків, низьким контролем за діяльністю дитини, 

незадоволеністю стосунками з дочкою обома батьками, високим рівнем 

строгості матері); ситуативний (зумовлений низьким рівнем прийняття, 

співпраці, згоди у взаємостосунках дочки та батька, високим рівнем строгості 

та непослідовністю обох батьків, емоційною дистанцією); деструктивний 

(пов'язаний з надмірною вимогливістю, строгістю обох батьків, які не бажають 

приймати дитину такою, якою вона є, мають низький рівень задоволеності 
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стосунками з нею, схильні до надмірного використання фізичних і вербальних 

покарань, зводять до мінімуму використання похвали і заохочення); 

нестабільно-конструктивний (пов'язаний з високим рівнем контролю обома 

батьками, авторитетним стилем виховання, низькою послідовністю обох 

батьків у виховних прийомах, низьким рівнем застосування фізичних і 

вербальних покарань та покарань примусом до роботи). 

3.  Конфліктна поведінка дівчат та хлопців підліткового віку є суттєво 

відмінною. Хлопці зазвичай схильні вирішувати суперечності, не поступаючись 

власним принципам та прагненням, активно відстоювати власну позицію, у 

випадку необхідності використовувати грубу силу. Дівчата більш схильні 

негативно оцінювати інших людей, демонструвати недоброзичливість по 

відношенню до них, що призводить до проявів різкості, запальності з приводу 

найменших підстав, проявляється у поширенні пліток, психологічному 

цькуванні суперника, використанні погроз, лихослів’я, прокльонів в емоційній 

формі (крик, вереск тощо). 

Виявлено відмінності у дитячо-батьківських стосунках у сім’ях, де 

зростають хлопці або дівчата. У сім’ях дівчат переважає авторитетний стиль 

виховання обох батьків, прийняття, низький рівень строгості та дистанції на 

емоційному рівні між дочкою та матір’ю. У сім’ях хлопців спостерігається 

вищий рівень строгості обох батьків до сина, авторитарний стиль виховання у 

батька і авторитетний у матері, вищий рівень співпраці сина з батьком. 

4. Для корегування конфліктної поведінки підлітків (дівчат та 

хлопців) нами було розроблено та апробовано тренінгову програму, яка 

включала роботу окремо з підлітками та їхніми батьками. У роботі з батьками 

здійснено формування навичок гармонійної взаємодії з підлітком, корегування 

наявних особливостей батьківського ставлення, котрі сприяють виникненню 

конфліктної поведінки підлітків. 

У результаті формувального впливу у групі батьків зросли показники 

задоволеності стосунками, прийняття дитини, співпраці. Відбулися зміни у 

батьківському ставленні на емоційному, поведінковому та когнітивному рівнях. 
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За оцінкою підлітків зміни у батьківському ставленні мають прояв на двох 

рівнях (емоційному та поведінковому), що сприяє зниженню рівня конфліктної 

поведінки. Своєю чергою, у підлітків знизився рівень конфліктної поведінки за 

визначеними чотирма типами (суперечливим, ситуативним, деструктивним та 

нестабільно-конструктивним). Це відобразилося у позитивних змінах поведінки 

підлітка: вибір конструктивних стратегій поведінки в конфлікті (компроміс, 

співробітництво), зниження показників стратегії суперництва та уникнення; 

зниження рівня агресивності, ворожості, фізичної та вербальної агресії, частоти 

виникнення конфліктних ситуацій у сім’ї та під час взаємодії з ровесниками. 

Проведене дослідження повною мірою не вичерпує всіх аспектів 

проблеми, що розглядалася. Перспективою подальших досліджень може бути 

емпіричне з’ясування особливостей конфліктної поведінки у різні вікові 

періоди розвитку особистості; розробка та впровадження психокорегувальних 

програм з профілактики, вирішення конфліктних ситуацій, та програм, що 

спрямовані на формування гармонійних взаємин у системі «батько-дитина» 

шляхом групової сімейної взаємодії, більш глибоке та всебічне вивчення 

конфліктної поведінки хлопців-підлітків та її зв’язку з батьківським 

ставленням. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета ставлення батьків до різних видів покарання та заохочення 

 

Інструкція. Нижче наведені судження, користуючись даною шкалою, 

вкажіть, в якій мірі Ви згодні чи не згодні з кожним із наступних суджень. 

Відповідайте швидко, довго не задумуйтеся, так як неправильних відповідей 

тут немає. 

№ Судження 

П
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 н
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о

д
ен
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ас
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д
ен
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ас
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П
о

в
н

іс
тю

 з
го

д
ен

 

  -2 -1 0 1 2 

1 Якщо дитина поводить себе добре та не 

порушує встановлені сімейні норми і правила її 

можна заохочувати різного роду винагородами 

(похвалою, увагою, цукерками, матеріальними 

речами тощо) 

     

2 У виховному процесі, за наявності великої 

провини (дуже серйозної провини) дитини 

можна використовувати фізичні покарання 

(дубець, ремінь, щипання і т.д.) 

     

3 У сімейних відносинах можна використовувати 

словесні покарання у грубій формі (крик, 

докори), коли цього вимагає ситуація 

     

4 

 

Проступки дітей потрібно розуміти і пробачати 

(або ж ігнорувати) і не карати  за них 

     

5 Одним із видів покарання у випадку непослуху 

може бути позбавлення активності на певний 

проміжок часу  (заборона проведення вільного 

часу з друзями і т.д) 

     

6 Дитина може зрозуміти  свою провину та 

неправомірність своїх дій лише коли на неї 

накричати 

     

7 Головним виховним методом, в першу чергу, 

повинна бути розмова, котра носить  

повчальний характер у не грубій формі 

     

8 У випадку незначного непослуху потрібно      
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використовувати методи, які передбачають 

тимчасове позбавлення певних суспільних 

благ, як то перегляду телевізора, ігор за 

комп’ютером, кишенькових грошей тощо. 

9 Потрібно обов’язково пояснювати дитині за що 

її покарано 

     

10 Дітей потрібно карати справедливо. Тобто, 

покарання повинно бути пропорційним тому, 

що вони накоїли 

     

11 Треба попередньо пояснювати дітям, те як саме 

потрібно себе поводити, і хвалити дітей, коли 

вони поводять себе добре 

     

12 Як дисциплінарний виховний метод можна 

використовувати «додаткові роботи». 

Наприклад, дитина принесла двійку – миє 

посуд, виконує іншу домашню роботу та ін. 

     

 

Інтерпретація. 12 суджень розкривають такі 8 шкал анкети:  

похвала та заохочення (1-ше, 11-те судження);  

фізичні покарання (2-ге судження);  

вербальні покарання (3-тє, 6-те, 7-ме судження);  

вибачення дітям їх проступків (4-те судження);  

обмеження активності (5-те судження);  

позбавлення благ і привілеїв (8-ме судження);  

справедливість покарання (9-те, 10-те судження);  

примус до роботи (12-те судження).  
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Додаток Б 

Опросник «Конфликтные ситуации в подростковом возрасте» О. А. Царёвой 

 

Инструкция. Ниже приведены ситуации, с которыми Вы могли 

сталкиваться в Вашей жизни и которые остро переживались. Оцените по 

пятибальной шкале, насколько часто у Вас возникали те или иные ситуации из 

этого списка за последние 12 месяцев и подчеркните те, которые характерны 

именно для Вас. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь, так как 

правильных и неправильных ответов здесь нет. 

 

С
ф

ер
а 

№ Конфликтные ситуации Насколько часто у 

Вас возникали 

конфликтные 

ситуации за 

последние 12 мес.? 

Н
и

к
о

гд
а 

О
ч

ен
ь 

р
ед

к
о
 

И
н

о
гд

а 

Ч
ас

то
 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 

1 2 3 4 5 

1
.С

ем
ья

 

1 Ситуации конфликта, возникшие из-за 

отсутствия понимания со стороны членов 

семьи (из-за Ваших интересов и 

увлечений, неодобряемых родителями). 

     

2 Ситуации конфликта с родителями по 

поводу Вашей школьной успеваемости 

(невыполнение домашних заданий, 

плохие оценки и отметки). 

     

3 Ситуации из-за унижения и оскорбления 

со стороны близьких и родных. 

     

4 Ситуации по поводу Вашего общения с 

людьми (лексика, сленг, мат, интонация, 

тон, манера поведения и т.д.). 

     

5 Конфликтные ситуации с братьями и 

сестрами (из-за одежды подарков и т.д.). 

     

6 Ситуации, связанные с употреблением 

Вами алкоголя, наркотиков, с куренем. 

     

7 Конфиктние ситуации с родителями, 

вызванные тем как Вы одеваетесь. 

     

8 Ситуации, связанные с выполнением 

Вами домашних обязанностей (уборка 

комнаты, мытье посуды, стирка, покупка 
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продуктов питания).  

9 Ситуации, связанные с проведеним Вами 

свободного времени (недовольство 

ролителей Вашими знакомствами, 

поздним возвращением домой, Вашей 

принадлежностью к определенной 

группировке (металлисты, панки, рэперы 

и т.д.)).  

     

10 Ситуации по поводу Ваших карманных 

расходов. 

     

11 Другие конфликтные ситуации в семье 

(напишите и оцените в 

баллах)________________ 

     

2
.Ш

к
о

л
а 

12 Конфликтные ситуации с учителями, 

вызванные Вашим поведеним на уроках 

(систематическое опоздание на урок, 

шутки на уроке и т.д.). 

     

13 Ситуации конфликта с учителями по 

поводу Вашей школьной успеваемости 

(невыполнение домашних заданий, 

плохие оценки). 

     

14 Ситуации, связанные с отношением к Вам 

учителя (неприязнь с его стороны, 

оскорбления, безтактность, 

попустительство, замечания, эмоции 

(гнев, злость, равнодушие)). 

     

15 Ситуации, вызванные авторитарным 

стилем общения педагога (жесткий 

контроль со стороны учителя, 

повышенная требовательность и т.д.). 

     

16 Ситуации, возникающие из-за 

непрофессионализма учителя (низкий 

урівень знания свого предмета, 

систематическое отвлечение учителя от 

темы урока, несправедливые  отметки, 

слабая дисциплина и т.д.). 

     

17 Конфликтные ситуации с директором 

(завучем)  (по поводу Вашего внешнего 

вида, курения, недисциплинированности и 

др.). 

     

18 Конфликтные ситуации с классным 

руководителем (из-за дежурства в классе, 

хулиганства, прогула уроков и др.). 

     

19 Конфликтные ситуации со      
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старшеклассниками (в ответ на 

оскорбления, подшучивания и др.). 

20 Ситуации, связанные с учащимися 

младших классов (унижение, насмешки с 

Вашей стороны и др.). 

     

21 Конфликтные ситуации во время 

спортивних состязаний (по поводу 

правил, «мухлевания» и др.). 

     

22 Другие конфликтные ситуации, 

возникающие между Вами и педагогами в 

школе (напишите и оцените в 

баллах)___________________________ 

     

3
.С

в
ер

ст
н

и
к
и

 

23 Конфликтные ситуации, возникающие из-

за противоположного пола (ревность, 

зависть, предательство). 

     

24 Конфликтные ситуации со сверстниками 

противоположного пола. 

     

25 Конфликтные ситуации с друзями 

(подругами) (зависть, денежные долги, 

обман и др.). 

     

26 Конфликтные ситуации с однокласниками 

(из-за оценок, списывания, невыполнения 

обещаний, передразнивания и др.). 

     

27 Конфликтные ситуации со сверстниками 

во дворе (в компаниях, группировках – из-

за территории, оскорблений и др.). 

     

28 Конфликтные ситуации между Вашей 

группой и другой группой, связанные с 

интересами (музыка, стиль одежды, 

спортивне команды и др.). 

     

29 Ситуации, возникающие из-за Вашего 

стремления к лидерству и власти в группе. 

     

30 Ситуации, корда Вами «командуют», Вас 

унижают. 

     

31 Ситуации из-за оскорбления 

сверстниками значимых для Вас людей 

(родных, друзей, близких). 

     

32 Ситуации, связанные с невыполнением 

Ваших просьб и желаний. 

     

33 Другие конфликтные ситуации со 

сверстниками (напишите и оцените в 

баллах_____________________________ 
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Додаток В 

Описова статистика показників дослідження за загальною вибіркою  

(хлопці та дівчата) 

 

 
С

р
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іа
н
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х
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та
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р
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Е
к
сц

ес
 

Критерій 

Шапіро-

Уїлка 

W P 

Фемінінність  14,38 15 2,9 0,21 -0,58 3,19 0,96 <0,001 

Маскулінність  12,33 13 3,88 0,28 -0,38 2,48 0,97 0,001 

Фізична агресія  5 5 1,89 0,14 0,07 2,22 0,96 <0,001 

Непряма агресія  4,28 4 1,69 0,12 0,23 2,54 0,96 <0,001 

Дратівливість 5,1 5 2,06 0,15 0,22 2,65 0,97 <0,001 

Негативізм  2,6 3 1,4 0,1 -0,01 2,22 0,94 <0,001 

Образливість  4,09 4 1,83 0,13 0,21 2,14 0,95 <0,001 

Підозрілість  5,82 6 1,99 0,14 0,05 2,45 0,97 <0,001 

Вербальна агресія  6,63 7 2,07 0,15 0,01 2,7 0,97 0,001 

Почуття провини  6,29 6 1,66 0,12 -0,17 2,32 0,95 <0,001 

Агресивність  17,27 17 5,27 0,38 0,36 3,35 0,99 0,041 

Ворожість  10,14 10 3,14 0,23 -0,02 2,43 0,98 0,013 

Стійкість до конфліктів  34,4 34 8,64 0,62 -0,09 2,75 0,99 0,121 

Суперництво 4,71 4 2,97 0,21 0,37 2,45 0,96 <0,001 

Співробітництво 5,84 6 1,8 0,13 0,06 2,54 0,97 <0,001 

Компроміс 6,64 7 1,76 0,13 -0,34 2,62 0,96 <0,001 

Уникнення  5,64 6 2 0,14 -0,2 3,23 0,97 0,001 

Пристосування  7,15 7 2,04 0,15 -0,17 2,62 0,97 0,001 

Конфліктність 20,79 20,5 4,29 0,31 0,42 3,41 0,98 0,003 

Позитивна агресивність 8,35 8 3,38 0,24 0,34 2,25 0,96 <0,001 

Негативна агресивність  7,36 7 2,89 0,21 0,1 2,01 0,96 <0,001 

Запальний характер  4,67 5 1,84 0,13 0,21 2,47 0,96 <0,001 

Наполегливість  4,37 4 1,87 0,14 0,36 2,67 0,95 <0,001 

Образливість  4,18 4 1,94 0,14 0,03 2,72 0,97 <0,001 

Непоступливість 4,11 4 2,1 0,15 0,15 2,34 0,97 <0,001 

Безкомпромісність  7,02 7 1,91 0,14 -0,53 3 0,95 <0,001 

Мстивість  3,99 4 1,83 0,13 0,31 2,23 0,94 <0,001 

Нетерпимість 3,43 3 1,8 0,13 0,26 2,5 0,96 <0,001 

Підозрілість  4,73 5 2,17 0,16 0,1 2,29 0,97 <0,001 

Конфлікти в сім’ї 2,08 2 0,68 0,05 0,78 3,48 0,95 <0,001 

Конфлікти в школі 1,84 1,6 0,74 0,05 1,07 3,68 0,9 <0,001 

Конфлікти з 1,98 1,9 0,75 0,05 0,88 3,54 0,93 <0,001 
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ровесниками 

Вимогливість (М-Д-Д) 14,71 15 3,14 0,23 0,24 3,09 0,98 0,01 

Строгість (М-Д-Д) 12,31 12 3,23 0,23 0,36 2,88 0,98 0,003 

Контроль (М-Д-Д) 16,84 17 2,35 0,17 0,15 2,81 0,98 0,006 

Емоційна близькість 

(М-Д-Д) 18,39 18 3,31 0,24 -0,24 2,89 0,98 0,006 

Прийняття (М-Д-Д) 18,68 19 3,28 0,24 -0,04 2,22 0,98 0,003 

Співпраця (М-Д-Д) 16,41 17 3,36 0,24 -0,37 3,15 0,97 0,001 

Згода (М-Д-Д) 15,12 15 2,46 0,18 -0,08 2,96 0,97 0,001 

Послідовність батьків 

(М-Д-Д) 16,41 16 3,34 0,24 -0,26 2,84 0,98 0,007 

Авторитетність (М-Д-

Д) 18,72 19 4,03 0,29 -0,49 2,7 0,96 <0,001 

Задоволеність 

стосунками (М-Д-Д) 20,06 21 4,04 0,29 -0,78 2,71 0,91 <0,001 

Вимогливість (Б-Д-Д) 15,04 15 3,12 0,24 0,34 3,51 0,98 0,009 

Строгість (Б-Д-Д) 13,33 13 3,37 0,26 0,45 3,97 0,97 0,004 

Контроль (Б-Д-Д) 16,67 17 2,37 0,19 0,05 2,86 0,98 0,01 

Емоційна близькість 

(Б-Д-Д) 16,67 17 3,59 0,28 -0,16 2,83 0,98 0,011 

Прийняття (Б-Д-Д) 18,48 19 3,36 0,26 -0,26 2,71 0,98 0,039 

Співпраця (Б-Д-Д) 15,91 17 3,54 0,28 -0,93 3,78 0,93 <0,001 

Згода (Б-Д-Д) 14,7 15 2,49 0,19 -0,1 2,23 0,97 0,001 

Послідовність батьків 

(Б-Д-Д) 16,36 16 3,42 0,27 -0,23 2,45 0,97 0,003 

Авторитетність (Б-Д-Д) 18,17 19 4,21 0,33 -0,55 2,71 0,96 <0,001 

Задоволеність 

стосунками (Б-Д-Д) 19,21 20 4,4 0,34 -0,8 3,1 0,93 <0,001 

Авторитетний (М) 3,84 4 2,31 0,17 0,35 2,36 0,96 <0,001 

Авторитарний (М) 2,23 2 1,35 0,1 0,09 2,47 0,94 <0,001 

Ліберальний (М) 2,28 2 1,58 0,12 0,57 2,82 0,93 <0,001 

Індиферентний (М) 1,68 1 1,2 0,09 0,85 3,39 0,88 <0,001 

Вимогливість (М-Д-М) 14,38 14 3,22 0,24 0,37 2,98 0,98 0,005 

Строгість (М-Д-М) 12,61 13 3,11 0,23 0,09 2,52 0,98 0,023 

Контроль (М-Д-М) 17,16 17 2,27 0,17 0,14 2,44 0,97 0,001 

Емоційна близькість 

(М-Д-М) 18,85 19,5 3,13 0,23 -0,53 2,76 0,96 <0,001 

Прийняття (М-Д-М) 17,81 18 2,39 0,18 -0,31 2,47 0,96 <0,001 

Співпраця (М-Д-М) 18,38 19 3,19 0,23 -0,39 2,8 0,97 0,001 

Згода (М-Д-М) 15,59 16 2,05 0,15 -0,1 3,43 0,97 0,001 

Послідовність батьків 

(М-Д-М) 17,52 18 3,92 0,29 -0,47 3,02 0,97 0,001 

Авторитетність (М-Д- 17,56 18 3,29 0,24 -0,46 2,76 0,97 <0,001 



219 
 

 

М) 

Задоволеність 

стосунками (М-Д-М) 19,82 21 3,76 0,28 -0,59 2,5 0,94 <0,001 

Авторитетний (Б) 3,62 3 2,27 0,2 0,53 2,58 0,95 <0,001 

Авторитарний (Б) 2,52 2 1,81 0,16 0,85 4,49 0,92 <0,001 

Ліберальний (Б) 2,1 2 1,53 0,13 0,52 2,77 0,92 <0,001 

Індиферентний (Б) 1,71 1 1,49 0,13 1,19 4,32 0,85 <0,001 

Вимогливість (Б-Д-Б) 14,91 15 3,01 0,26 0,85 3,59 0,93 <0,001 

Строгість (Б-Д-Б) 12,78 13 2,71 0,24 -0,04 2,75 0,97 0,011 

Контроль (Б-Д-Б) 17,69 18 2,52 0,22 0,04 2,32 0,97 0,008 

Емоційна близькість 

(Б-Д-Б) 17,95 18 3,04 0,26 -0,25 2,51 0,97 0,014 

Прийняття (Б-Д-Б) 18,02 18 2,08 0,18 -0,37 2,36 0,95 <0,001 

Співпраця (Б-Д-Б) 18,03 18 3,38 0,29 -0,63 3,47 0,97 0,002 

Згода (Б-Д-Б) 15,22 15 2,28 0,2 0,5 3,21 0,96 0,001 

Послідовність батьків 

(Б-Д-Б) 17,34 17 3,45 0,3 -0,69 4,25 0,96 <0,001 

Авторитетність (Б-Д-Б) 17,65 18 3,56 0,31 -0,39 3,47 0,97 0,011 

Задоволеність 

стосунками (Б-Д-Б) 20,14 21 3,54 0,31 -0,73 2,81 0,93 <0,001 
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Додаток Д 

Значення показників батьківського ставлення за оцінками дівчат-підлітків 

та їхніх батьків (окремо для матерів та для батьків) 

Батьківське 

ставлення до дитини 

Процентне 

співвідношення 

вираженості показників 

(дівчата-підлітки), % 

 Процентне 

співвідношення 

вираженості показників  

(батьки), % 

Мати Батько Мати Батько 

НР ВР НР ВР НР ВР НР ВР 

Вимогливість 45 55 36 64 50 50 45 55 

Строгість 70 30 52 48 71 29 75 25 

Контроль 5 95 8 92 3 97 6 94 

Емоційна близькість 10 90 18 82 7 93 12 88 

Прийняття 4 96 10 90 4 96 2 98 

Співпраця 20 80 25 75 4 96 6 94 

Згода 27 73 41 59 11 89 23 77 

Послідовність 22 78 19 81 15 85 8 92 

Авторитетність  9 91 16 84 14 86 9 91 

Задоволеність 

стосунками 

7 93 8 92 6 94 5 95 

Примітка: НР – низький рівень; ВР – високий рівень 
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Додаток Е 

Кореляційні зв’язки між показниками стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях та особистісної агресивності і конфліктності дівчат-підлітків 

Шкали Суперництво Співробітництво Компроміс Пристосування 

Конфліктостійкість -,490** ,526** - ,518** 

Агресивність ,428** -,561* -.353* -,459** 

Ворожість ,329** - - - 

Фізична агресія ,419** - - -,334** 

Побічна агресія ,562** - -,364** - 

Роздратування ,560** - - -,520** 

Негативізм ,479** - - -,544** 

Вербальна агресія ,393** - - -,521** 

Позитивна 

агресивність 

,370** -,289** - -,454** 

Негативна 

агресивність 

,429** -,399** - -,523** 

Наполегливість ,461** - - -,413** 

Образливість - -,420** - - 

Непоступливість ,453** -,391** - -,504** 

Безкомпромісність -,578** - - - 

Мстивість ,329** -,359* - -,494** 

Нетерпимість ,621** -,477** - -,366* 

Підозрілість ,495** -,384** - - 

Примітка: значення коефіцієнтів кореляції значущі на рівні p<0,01** та p<0,05* 
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Додаток Ж 

Особливості дитячо-батьківських стосунків залежно від статі підлітка 

(за Методикою дослідження взаємодії «батько–дитина» І. М. Марковської) 

Батьківське ставлення 

 

Дівчата 

 

Хлопці 

 

U кр. 

 

P 

 

Взаємодія мати-дитина (оцінка підлітка) 

Вимогливість (М-Д-Д) 14,2 15 4086,5 0,222 

Строгість (М-Д-Д) 11,89 12,21 4252 0,433 

Контроль (М-Д-Д) 16,78 16,91 4470,5 0,835 

Емоційна близькість  (М-Д-Д) 19,02 18,07 5047,5 0,191 

Прийняття (М-Д-Д) 18,89 18,34 4546,5 0,994 

Співпраця (М-Д-Д) 16,71 16,79 4465,5 0,825 

Згода між дитиною та батьками (М-Д-Д) 15,51 15,11 4669,5 0,753 

Послідовність батьків (М-Д-Д) 16,8 16,13 4776 0,553 

Авторитетність (М-Д-Д) 19,38 18,33 5217 0,08 

Задоволеність стосунками (М-Д-Д) 21,03 20,59 4863,5 0,41 

Взаємодія батько-дитина (оцінка підлітка) 

Вимогливість (Б-Д-Д) 14,38 15,18 2928,5 0,194 

Строгість (Б-Д-Д) 13,23 13,09 3496,5 0,553 

Контроль (Б-Д-Д) 16,84 16,32 3511,5 0,518 

Емоційна близькість (Б-Д-Д) 16,18 17,19 2870 0,135 

Прийняття (Б-Д-Д) 18,75 18,78 3253 0,83 

Співпраця (Б-Д-Д) 15,6 17,25 2453 0,004 

Згода між дитиною та батьками (Б-Д-Д) 14,21 15,13 2894 0,156 

Послідовність батьків (Б-Д-Д) 16,88 15,98 3633,5 0,294 

Авторитетність (Б-Д-Д) 18,36 18,99 2919,5 0,185 

Задоволеність стосунками (Б-Д-Д) 19,8 20,22 3171 0,625 

Взаємодія мати-дитина (оцінка матері) 

Вимогливість (М-Д-М) 13,79 14,69 3663 0,071 

Строгість (М-Д-М) 11,85 13,24 3098,5 0,001 

Контроль (М-Д-М) 17,16 16,94 4554 0,525 

Емоційна близькість  (М-Д-М) 19,89 18,15 5423 0,003 

Прийняття (М-Д-М) 18,27 17,29 5118,5 0,029 

Співпраця (М-Д-М) 18,85 18,36 4643 0,38 

Згода між дитиною та батьками (М-Д-М) 15,34 15,73 4258,5 0,861 

Послідовність батьків (М-Д-М) 18,13 17,2 4744,5 0,249 

Авторитетність (М-Д-М) 18,08 17,84 4551 0,532 

Задоволеність стосунками (М-Д-М) 20,72 20,46 4750,5 0,242 

Взаємодія батько-дитина (оцінка батька) 

Вимогливість (Б-Д-Б) 13,96 14,96 1657,5 0,012 

Строгість (Б-Д-Б) 12,06 13,24 1684,5 0,017 

Контроль (Б-Д-Б) 17,94 17,51 2264,5 0,81 
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Емоційна близькість  (Б-Д-Б) 18,2 18,01 2255 0,844 

Прийняття (Б-Д-Б) 18,21 18,04 2392 0,412 

Співпраця (Б-Д-Б) 18,31 18,15 2313 0,646 

Згода між дитиною та батьками (Б-Д-Б) 15,09 15,02 2281,5 0,75 

Послідовність батьків (Б-Д-Б) 17,4 17,38 2137,5 0,741 

Авторитетність (Б-Д-Б) 17,98 17,47 2370,5 0,472 

Задоволеність стосунками (Б-Д-Б) 20,77 20,75 2205,5 0,982 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

 Залежність форм покарання від статі дитини  

Змінна 

 

Значення 

 

Жінки 

 

Чоловіки 

 

Критерій 

 

Похвала та заохочення 

1. Так 85 87 χ² = 0,152; p = 0,829 

2. Ні 15 13 

 

Фізичні покарання 

1. Так 35 41 χ² = 0,808; p = 0,377 

2. Ні 65 59 

 

Вербальні покарання 

1. Так 33 36 χ² = 0,175; p = 0,761 

2. Ні 67 64 

 

Вибачення 

1. Так 57 53 χ² = 0,271; p = 0,664 

2. Ні 43 47 

 

Обмеження активності 

1. Так 80 84 χ² = 0,439; p = 0,565 

2. Ні 20 16 

 Позбавлення благ і 

привілеїв 

1. Так 72 83 χ² = 3,053; p = 0,08 

2. Ні 28 17 

 Справедливість 

покарання 

1. Так 86 88 χ² = 0,177; p = 0,835 

2. Ні 14 12 

 

Примус до роботи 

1. Так 58 63 χ² = 0,51; p = 0,573 

2. Ні 42 37 

  

Таблиця З.2 

Залежність форм покарання від гендерної ідентичності дитини 

Змінна Значен

ня 

Андро 

еенність 

Маскулі 

нність 

Феміні

нність 

Критерій 

Похвала та 

заохочення 

1.Так 82 88 91 χ² = 2,303; 

p = 0,323 2.Ні 18 12 9 

Фізичні 

покарання 

1.Так 41 47 23 χ² = 7,846; 

p = 0,024 2.Ні 59 53 77 

Вербальні 

покарання 

1.Так 38 33 30 χ² = 0,867; 

p = 0,632 2.Ні 62 67 70 

Вибачення 1.Так 54 58 55 χ² = 0,251; 

p = 0,894 2.Ні 46 42 45 

Обмеження 

активності 

1.Так 84 86 74 χ² = 3,366; 

p = 0,195 2.Ні 16 14 26 

Позбавлення 

благ і привілеїв 

1.Так 80 79 70 χ² = 2,237; 

p = 0,34 2.Ні 20 21 30 

Справедливість 

пока00000рання 

1.Так 87 86 89 χ² = 0,198; 

p = 0,916 2.Ні 13 14 11 

Примус до 

роботи 

1.Так 60 67 55 χ² = 1,666; 

p = 0,461 2.Ні 40 33 45 
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Додаток И 

Особливості конфліктної поведінки залежно від статі підлітка 

 

Шкали методик  Дівчата 

 

Хлопці 

 

U кр. 

 

P 

 

Фізична агресія 4,68 5,28 3433 0,002 

Непряма агресія 4,16 4,09 4817 0,568 

Дратівливість 5,57 4,88 4869 0,009 

Негативізм 2,73 2,82 4419,5 0,633 

Образливість 3,87 4,07 4400,5 0,6 

Підозрілість 5,85 5,87 4507,5 0,809 

Вербальна агресія 6,89 6,06 3488,5 0,04 

Почуття провини 6,24 6,15 4815 0,571 

Стійкість до конфліктів 34,41 34,63 4606 0,589 

Агресивність 16,88 17,42 4095,5 0,046 

Ворожість 10,83 10,07 3936,5 0,025 

Стратегії поведінки в конфліктній ситуації 

Суперництво 4,86 4,11 3269,5 0,038 

Співробітництво 6,01 5,76 5070 0,215 

Компроміс 6,86 6,8 4791 0,615 

Уникнення 5,34 5,96 4087 0,177 

Пристосування 7,22 7,07 4828,5 0,549 

Показники особистісної агресивності та конфліктності 

Конфліктність 20,84 20,74 3178 0,144 

Позитивна агресивність 8 8,74 3957 0,093 

Негативна агресивність 7,20 7,53 4319,5 0,464 

Запальний характер 4,87 3,89 5191,5 0,019 

Наполегливість 4,17 4,59 3925 0,075 

Образливість 4,27 4,09 4788 0,622 

Непоступливість 4 4,94 4079 0,021 

Схильність до компромісу 6,73 7,33 3840 0,055 

Мстивість 3,92 4,08 4393 0,586 

Нетерпимість до думки інших 3,47 3,39 4729 0,735 

Підозрілість 4,85 4,61 4949,5 0,36 

Критичні сфери виникнення конфліктних ситуацій 

Конфлікти в сімейній сфері 2,03 2,04 4477 0,75 

Конфлікти в школі 1,63 1,86 3586 0,008 

Конфлікти з однолітками 1,87 1,94 4475,5 0,747 
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Додаток І 

Факторні навантаження показників та форм агресивної та конфліктної 

поведінки підлітків 

№ 

 

Назва 

фактора 

Шкали Власні 

значення 

% 

дисперсії 

1 Мстивість Мстивість (0,77) 

Схильність до компромісу (-0,77) 

Нетерпимість до думки інших (0,71) 

Непоступливість (0,58) 

3,09 19 

2 

 

Непряма 

агресія 

Непряма агресія (0,82) 

Вербальна агресія (0,80) 

Образливість (0,57) 

Дратівливість (0,54) 

2,72 17 

3 

 

Почуття  

провини 

Почуття провини (0,85) 

Підозрілість (0,77) 

Образливість (0,51) 

2,38 15 

4 

 

Фізична  

агресія 

Фізична агресія (0,92) 

Негативізм (0,66) 

2,08 13 
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Додаток К 

Рисунок К.1 

Зменшення внутрішньої варіативності кластерів сімей зі схожими 

характеристика при збільшенні їхньої кількості 
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Таблиця К.1 

Центри (середні значення) кластерів сімей за основними показниками 

класифікації 
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д
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Кластер 1 49,3 49,9 60,9 50,5 49,5 59,0 49,0 60,6 

Кластер 2 38,4 43,8 40,7 56,1 49,8 44,0 48,8 42,2 

Кластер 3 56,0 44,0 44,4 55,2 41,3 34,4 51,5 44,1 

Кластер 4 52,5 51,5 56,4 41,3 55,0 50,6 43,9 51,1 

Кластер 5 48,2 45,2 42,6 55,3 41,1 54,3 56,2 57,1 

Кластер 6 44,1 50,3 49,8 48,8 47,4 49,2 62,7 38,6 

Кластер 7 59,1 60,7 50,7 51,2 56,7 52,2 47,9 50,3 
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Додаток Л 

Характеристика кластерів сімей (дівчат та хлопців) за показниками 

дослідження 

Показники 1 2 3 4 5 6 7 H P 

Фемінінність  6,38 5,66 6,81 7,79 7 7,16 7,54 30,43 <0,001 

Маскулінність  6,05 4,85 6,6 5,26 5,7 5,23 6,58 20,01 0,003 

Стійкість до 

конфліктів  66,73 63,29 64,48 82,57 72,17 59,14 60,73 23,2 0,001 

Змагання (Д) 4,94 3,17 4,84 3,38 5,97 3,93 2,29 24,11 <0,001 

Співпраця (Д) 4,04 4,04 1,6 5,3 5,07 4,27 5,79 22,61 0,001 

Компроміс (Д) 6,14 5,67 5,1 6,37 4,55 4,78 6,15 11,08 0,086 

Уникнення (Д) 4,51 4,9 4,92 5,94 5,81 7,72 5,94 12,25 0,057 

Пристосування  6,64 6,34 7,18 8,52 5,45 7,07 8,12 5,17 0,523 

Сімейна сфера 1,88 2,33 2,68 1,39 2,97 2,5 2,15 71,54 <0,001 

Шкільна сфера 1,43 1,63 1,39 1,08 2,6 1,62 1,72 52,79 <0,001 

Однолітки 1,31 1,76 1,96 1,33 2,6 1,5 2,22 40,26 <0,001 

Авторитетний 

(М) 56,12 30,53 27,49 45,15 23,09 19,65 22,61 33,41 <0,001 

Авторитарний 

(М) 30,25 28,8 11,26 17,65 20,74 30,12 20,06 9,62 0,142 

Ліберальний (М) 31,95 32,27 20,14 9,97 21,66 24,07 17,5 17,37 0,008 

Индиферентний 

(М) 10,07 19,26 11,44 10,05 11,69 17,37 19,94 12,77 0,047 

Авторитетний 

(Б) 33,16 31,08 39,64 32,7 36,63 22,81 30,9 16,52 0,011 

Авторитарний 

(Б) 30,54 29,6 21,82 22,65 28,96 31,61 16,58 13,67 0,034 

Ліберальний (Б) 21,55 20,93 23,3 20,64 20,27 22,08 23,17 9,7 0,138 

Индиферентний 

(Б) 19,98 19,47 16,24 11,25 19,92 11,11 9,14 23,84 0,001 

Мстивість 46,14 59,2 50,89 38,37 56 49,73 45,46 44,31 <0,001 

Непряма агресія 43,6 52,05 55,36 48,13 64,83 42,76 46,91 37,18 <0,001 

Почуття 

провини 41,19 55,62 60,79 45,39 54,04 53,75 51,9 31,54 <0,001 

Фізична агресія 51,36 46,42 46,48 46,43 51,88 53,39 41,39 16,16 0,013 
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Додаток М 

Коефіцієнти кореляцій показників дослідження за використаними методиками 

у кластерах сімей (7) 

Змінна 1 Змінна 2 1 2 3 4 5 6 7 

Стійкість до 

конфліктів (Д) Змагання (Д) -0,36 -0,32 

-

0,75** -0,11 0,02 -0,14 -0,3 

Стійкість до 

конфліктів (Д) Співпраця (Д) 0,13 0,57** 0,42 -0,03 -0,08 0,62** -0,09 

Стійкість до 

конфліктів (Д) 

Авторитетний 

(М) -0,62** -0,14 -0,02 -0,39** 0,26 -0,37 -0,16 

Стійкість до 

конфліктів (Д) 

Ліберальний 

(М) 0,66** 0,1 0,02 0,25 -0,23 0,34 0,08 

Стійкість до 

конфліктів (Д) 

Ліберальний 

(Б) 0,04 0,05 -0,07 0,08 0,02 -0,7** 0,17 

Стійкість до 

конфліктів (Д) Мстивість -0,22 -0,39* -0,58* -0,4** 0,05 -0,44 -0,17 

Стійкість до 

конфліктів (Д) 

Непряма 

агресія -0,07 -0,12 -0,02 -0,39** 0,01 

-

0,71** -0,24 

Стійкість до 

конфліктів (Д) 

Фізична 

агресія -0,46* -0,33 -0,21 -0,29* -0,22 0,38 -0,49** 

Змагання (Д) Мстивість 0,08 0,1 0,76** 0,4** 0,09 0,49* 0,18 

Змагання (Д) 

Фізична 

агресія 0,61** -0,11 0,21 0,24 0,12 -0,51* 0,49** 

Змагання (Д) 

Сприйнята 

злагода 0,09 0,07 0,1 -0,03 0,31 -0,07 0,48** 

Співпраця (Д) 

Системний 

контроль -0,02 -0,02 0,7** 0,08 -0,05 0,58* -0,22 

Співпраця (Д) 

Сприйнята 

вимогливість -0,08 0,03 0,08 0,06 -0,35 0,17 -0,6*** 

Компроміс (Д) 

Непряма 

агресія -0,41 -0,07 -0,22 0,18 -0,14 0,22 -0,48** 

Компроміс (Д) 

Фізична 

агресія -0,29 0,4* 0,22 0,06 -0,08 0,24 -0,52** 

Компроміс (Д) 

Системний 

контроль 0,09 -0,02 -0,16 -0,16 0,1 -0,58* -0,49** 

Компроміс (Д) 

Прийняття 

дитини -0,13 -0,15 0,25 -0,15 0,54** -0,15 -0,42* 

Пристосування 

(Д) 

Почуття 

провини 0,32 0,29 -0,3 0,03 -0,47** 0,19 0,05 

Пристосування 

(Д) 

Системний 

контроль -0,03 0,54** 0,42 0,05 -0,01 -0,13 0,53** 

Пристосування 

(Д) 

Сприйнята 

співпраця 0,1 -0,13 0,46 0,02 -0,13 0,23 0,48** 

Конфлікти в 

сім’ї  (Д) 

Непряма 

агресія 0,32 0,27 0,69** 0,11 0,38* -0,39 0,31 
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Конфлікти в 

сім’ї (Д) 

Фізична 

агресія -0,01 0,34 0,3 0,1 0,49** 0,44 0,45* 

Конфлікти в 

сім’ї (Д) 

Сприйнята 

злагода -0,38 0,32 0,09 -0,06 -0,53** 0,23 -0,23 

Конфлікти в 

школі (Д) 

Почуття 

провини 0,16 -0,26 

-

0,75** 0,26 -0,15 -0,26 -0,23 

Конфлікти в 

школі (Д) 

Фізична 

агресія -0,26 0,53** 0,23 0,38** 0,29 0,25 0,43* 

Конфлікти в 

школі (Д) 

Системна 

строгість 0,1 0,01 0,39 0,04 0,19 0,13 0,55** 

Конфлікти в 

школі (Д) 

Сприйнята 

послідовність  -0,41 0,04 0,68** -0,25 0,17 0,16 0,29 

Конфлікти з 

однолітками  Мстивість 0,46* 0,14 0,43 0,02 -0,25 0,62** 0,25 

Конфлікти з 

однолітками  

Почуття 

провини 0,54* -0,52** 

-0,73 

** 0,44** 0 -0,03 0,06 

Конфлікти з 

однолітками  

Фізична 

агресія -0,25 

0,61 

*** 0,28 0,35* 0,41* -0,57* 0,05 

Конфлікти з 

однолітками  

Системний 

контроль -0,07 -0,33 -0,5 -0,09 -0,47** -0,51* -0,19 

Конфлікти з 

однолітками  

Системна 

строгість 0,24 0,22 0,25 0,11 0 -0,52* 0,52** 

Конфлікти з 

однолітками  

Сприйнята 

послідовність  0,11 -0,21 0,66** -0,01 0,16 -0,51* 0,28 

Ліберальний 

(М) Мстивість -0,08 0,5** 0,21 -0,1 -0,28 -0,49* -0,12 

Авторитетний 

(Б) 

Непряма 

агресія -0,42 -0,14 0,51 0,16 

-

0,63*** -0,11 0,13 

Авторитетний 

(Б) 

Почуття 

провини -0,21 0,01 0,47 0,31* -0,47** -0,04 0,25 

Индиферентни

й (Б) 

Почуття 

провини 0,15 -0,39* 0,06 -0,37** 0,01 -0,47 -0,27 

Мстивість 

Фізична 

агресія 0,03 0,35 0,42 0,37** 0,07 -0,43 0,18 

Непряма 

агресія 

Почуття 

провини 

0,72**

* -0,18 0,1 0,08 0,66*** 0,19 0,03 

Непряма 

агресія 

Фізична 

агресія 0,06 0,39* 0,11 

0,53 

*** 0,38* -0,46 0,34 

Мстивість 

Сприйнята 

послідовність -0,26 -0,21 0,47 -0,23 0,32 

-

0,71** -0,12 

Непряма 

агресія 

Системна 

строгість 0,1 0,04 0,39 0,4** -0,22 -0,41 -0,25 

Почуття 

провини 

Системний 

контроль -0,4 

0,65 

*** 0,3 0,17 0,07 0,04 -0,05 

Почуття 

провини 

Сприйнята 

послідовність  0,46* -0,22 

-

0,65** -0,03 -0,37* 0,03 -0,27 

Фізична агресія Родинна -0,6** -0,21 -0,09 -0,24 -0,08 -0,32 0,23 
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злагода 

Фізична агресія 

Системна 

строгість -0,25 -0,15 0,22 0,32* 0,03 

0,74 

*** 0,36* 

Фізична агресія 

Сприйнята 

співпраця 0,35 0,16 -0,24 -0,03 0,34 0,18 

-0,66 

*** 

Примітка: (М) – мати; (Б) – батько; (Д) – дитина 

*** - значущість на рівні р≤0,001; ** - значущість на рівні  р≤0,01; 

* - значущість на рівні р≤0,05 
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Додаток Н 

Кількість кластерів за узагальненими показниками агресивної та конфліктної 

поведінки підлітків за візуальним методом кластерного аналізу 
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Додаток П 

Типи сімей та можливі шляхи корегування конфліктної поведінки дівчат та 

хлопців підліткового віку (за результатами кластерного аналізу) 

Типи сімей Характеристики 

батькывського 

ставлення 

Особливості 

поведінки дитини 

Шляхи подолання 

конфліктної 

поведінки 

Гармонійні Сім’ї зі 

сприятливим 

кліматом: високе 

прийняття дитини, 

співпраця та згода.  

Батьки хвалять та 

заохочують дитину, 

рідко 

використовують 

примус до роботи, 

обмеження 

активності та 

вербальні покарання 

Стратегії поведінки: 

пристосування та 

компроміс. 

Дружелюбні, не 

схильні до 

агресивних дій: 

низькі показники 

фізичної, непрямої 

агресії, схильності 

до помсти, що 

виявляються у 

низькому рівні 

конфліктів у сім’ї, 

школі та з 

однолітками 

Розвиток згоди у 

сім’ї; розвиток 

ліберального стилю 

виховання матері; 

намагання матері 

завоювати 

авторитет може 

спричинити 

зворотну реакцію – 

знизити стійкість до 

конфліктів 

Деструктивні Несприятливий 

клімат: низька 

родинна злагода, 

системний 

контроль, 

прийняття дитини, 

сприйняті дитиною 

рівень співпраці та 

злагоди, високий 

рівень використання 

фізичних покарань. 

У матерів –   

ліберальний та 

індиферентний 

стилі виховання, 

батьків – 

індиферентний 

Стратегії поведінки: 

пристосування, та 

низька схильність 

до суперництва. Не 

зважаючи на це, 

діти з цих сімей 

мають високу 

схильність до 

помсти 

Розвиток 

ліберального стилю 

виховання матері; 

системний 

контроль. Почуття 

провини є 

стимулюючим 

чинником, який 

знижує конфлікти з 

однолітками 

Авторитетно-

байдужі 

Знижений 

системний 

контроль, 

прийняття дитини, 

сприйняті дитиною 

Діти мають 

найнижчі показники 

за стратегією 

співпраці, високе 

почуття провини та 

Підвищення 

послідовності 

батьків за оцінкою 

підлітка; розвиток 

співпраці через 
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послідовність, 

співпраця та 

злагода. Покарання 

- обмеження 

активності, низький 

рівень фізичних 

покарань. У цих 

сім’ях є найвищим 

авторитет батька 

спостерігається 

тенденція до 

високих показників  

непрямої агресії 

підвищення 

системного 

контролю; 

зниження  

суперництва через 

профілактику 

схильності до 

помсти  та 

уникнення 

Невимогливо-

гармонійні 

Знижена 

вимогливість 

батьків: низький 

рівень системної 

строгості та 

вимогливості за 

оцінкою підлітка, 

використання 

фізичних, 

вербальних 

покарань та 

примусу до роботи. 

Важливе місце 

займає 

справедливість 

покарання та 

заохочення дитини 

за гарну поведінку 

Діти схильні до 

пристосування та 

мають низьку 

вираженість 

стратегії змагання. 

Вони є найбільш 

стійкими до 

конфліктів, мають 

низьку схильність 

до помсти, інші 

показники 

конфліктної 

поведінки є 

низькими. Діти 

мають найнижчий 

за всіх рівень 

конфліктності в 

сім’ї, школі та з 

однолітками 

Формування 

навичок уникнення 

конфліктів, 

збереження спокою 

та зниження 

схильності до 

помсти. Діти з 

кластеру 4 є досить 

автономними. 

Підвищення 

авторитету матері 

може знизити в них 

стійкість до 

конфліктів, а 

підвищення 

авторитету батька – 

підвищити ризик 

почуття провини. 

Індиферентний 

стиль виховання 

батька навпаки, 

може знизити 

почуття провини 

Індиферентні Знижений 

системний 

контроль; 

прийняття дитини, 

послідовність 

батьків за оцінкою 

дитини. Висока 

злагода за оцінкою 

дитини. Найменше 

використовують 

заохочення, фізичні 

покарання 

Діти мають 

найвищий показник 

стратегії змагання 

та найменший – 

пристосування, 

спостерігається 

помірна стійкість до 

конфліктів,але вони 

мають високі 

показники непрямої 

агресії, схильності 

до помсти. Підлітки 

Контроль з боку 

батьків; формування 

високого рівня 

згоди між дитиною 

та батьками; 

системного 

контролю; 

авторитет батька та 

обов’язково 

прийняття 
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використовують у 

47% випадків. Часто 

використовують 

«покарання у 

вигляді обмеження» 

та впевнені, що 

карають дитину 

справедливо. Мають 

найвищий рівень 

індиферентного 

стилю виховання 

є більш 

агресивними за 

інших та мають 

високий рівень 

конфліктів у сім’ї, 

школі та проблеми у 

взаємодії з 

ровесниками 

Вимогливо-

жорстокі 

Група вимогливих 

сімей: низька 

родинна злагода  за 

оцінкою батьків та 

дитини; висока 

вимогливість; 

позитивне 

ставлення до 

фізичних покарань; 

матері та батьки 

мають низький 

рівень 

авторитетного 

стилю виховання та  

високий – 

авторитарний стиль  

Стратегія поведінки 

в конфлікті: 

уникнення. В цьому 

кластері діти мають: 

найменшу стійкість 

до конфліктів; не 

схильні до непрямої 

агресії та порівняно 

з іншими 

проявляють 

найбільшу фізичну 

агресивність 

Контроль батьків; 

системна строгість 

та  послідовність 

батьків за оцінкою 

підлітка; зниження 

схильності до 

помсти шляхом 

підвищення 

лібералізму матері, 

а також 

демонстрацією 

батьками власної 

послідовності 
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Додаток Р 

Короткий опис та зміст психологічної програми з корегування конфліктної 

поведінки 

Мета програми: психологічне корегування та профілактика конфліктної 

поведінки дівчат та хлопців підліткового віку. 

Аудиторія: дівчата та хлопці віком від 13 до 14 років. 

Група: оптимальне число учасників від 10 до 14 осіб (обов’язково парне 

число, адже більшість занять проходять у парах, або ж по підгрупах). 

Часові межі тренінгу: 24 години. 

Формат проведення: 6 сесій по 4 години. 

Місце проведення: світла простора кімната. 

Бажаний результат: оволодіння навичками саморегуляції, зниження 

рівня конфліктності, агресивності, запальності, формування вміння краще 

розуміти співрозмовника та конструктивного вирішення конфліктної ситуації у 

випадку виникнення протиріч з батьками, однолітками та у шкільному 

середовищі.   

Оцінка результативності роботи: самоспостереження учасників за 

своїми змінами та аналіз змін за оцінкою вчителів; діагностична перевірка 

результатів формувального експерименту до проведення групової роботи, після 

та через один місяць.  

Етапи тренінгових занять: перше заняття – спрямоване на створення 

дружнього колективу і сприятливого, довірчого клімату в групі та на 

ознайомлення учасників з особливостями спілкування; аналіз та усвідомлення 

власних проблем та бар’єрів спілкування; друге заняття – формування вмінь та 

навичок розуміти співбесідника (його невербальні і вербальні прояви) та 

правильно виражати і приймати критику; третє заняття – ознайомлення 

учасників тренінгу з поняттям «конфлікт», причинами його виникнення 

шляхом розгляду різних критичних ситуацій та визначення несвідомого 

ставлення до проблеми конфлікту; четверте заняття – формування 

толерантності та стриманості по відношенню до співрозмовника та 
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усвідомлення невербальних проявів і фізіологічних реакцій на ситуацію 

конфлікту; п’яте заняття – ознайомлення із стратегіями поведінки в 

конфліктних ситуаціях та формування навичок конструктивного виходу із 

конфліктної взаємодії без шкоди для усіх сторін взаємодії; шосте заняття – 

формування вмінь та навичок самоконтролю та самоаналізу форм конфліктної 

поведінки та стратегій поведінки у конфліктній ситуації. 

 

Етапи Зміст Мета і завдання 

День І 

1 Вправа «Метафора» 

[83]. 

Самопрезентація учасників тренінгу. 

Знайомство тренера з групою. Розширене 

знайомство учасників групи 

2 Прийняття правил 

групової  роботи [13; 

30; 34; 80; 107;115; 

128]. 

Створення клімату психологічної безпеки і 

згуртованості групи 

3 Вправа «Інтерв’ю» 

[10, с. 244]. 

Розвиток уміння слухати партнера, 

покращення комунікативних навичок, 

формування уміння презентувати себе та 

виділяти головне 

4 Вправа «Впевнений-

нахабний-боязкий» 

[92]. 

Формування навичок розпізнавання 

поведінки, виявлення найбільш притаманної 

та комфортної поведінки, що притаманна 

учасникам тренінгу 

5 Інформаційна частина 

на тему: 

«Спілкування» [10;  

88, с. 72–76]. 

Ознайомлення учасників тренінгу з 

поняттям «спілкування» та його 

особливостями 

6 Вправа «Бар’єри 

спілкування» [1, 

с. 30–32]. 

Виявлення типових бар’єрів спілкування та 

аналіз власного стилю комунікації 

7 Вправа на 

спостережливість. 

Розвиває здатність до спостереження, сприяє 

розвитку здатності звертати увагу на дрібні 

деталі, які можуть бути корисними у 

спілкуванні і на ті, які залишаються поза 

увагою 

8 Вправа «Що я майже 

забув?» [8]. 

Можливість сказати те, що не встигли 

обговорити у ході роботи групи. Зворотній 

зв'язок 

День ІІ 

1 Включення в заняття Розповідь про свій настрій, очікуваннях від 
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роботи, враження від попереднього заняття 

2 Вправа-розминка 

«Куля». 

Створення позитивного, азартного настрою 

в групі 

3 Вправа «Туземець» [1, 

с. 66–67]. 

Формування уміння розуміти співбесідника, 

розмовляти однією мовою, тренування 

навички чіткого надання інформації. 

Усвідомлення впливу недостатності 

інформації на виникнення конфліктних 

ситуацій 

4 Вправа «Повітряна 

куля». 

Формування ефективної групової роботи, 

прийняття групових рішень, здатності до 

пошуку спільної мови 

5 Вправа «Побач себе у 

дзеркалі» [160]. 

Формування навичок контролю за мімікою 

обличчя 

6 Вправа 

«Конструктивна 

критика» [1, с. 151–

152]. 

Ознайомлення учасників тренінгу з 

важливістю і особливостями конструктивної 

критики, особливостей її сприйняття. 

Формування згуртованості групи шляхом 

спільної роботи 

7 Вправа «Прийняття 

критики» [1, с. 153–

155]. 

Ознайомлення з етапами прийняття критики, 

припрацювання їх на практиці 

8 Вправа 

«Висловлення….». 

Зняття емоційної напруги, засвоєння уміння 

виражати свої почуття 

9 Вправа «Дискусія[7]». Розвиток навичок активного слухання 

10 Вправа «Веселка». Ауторелаксація 

11 Вправа «Посмішка по 

колу» (подаруй 

посмішку) [115, 

с. 112]. 

Зарядження позитивними емоціями, 

завершення роботи 

День ІІІ 

1 Вправа-розминка «Я 

маю таємницю» [64, 

с. 242]. 

Зараження позитивними емоціями та 

налаштування на групову роботу, 

згуртованість групи, зниження бар’єрів 

спілкування у групі 

2 Вправа «Ігровий 

мозковий штурм». 

Інтелектуальна розминка, формування 

групової згуртованості в ході роботи 

3 Вправа «Розв’язання 

проблеми» [87, с.127–

128]. 

Формулювання та усвідомлення власних 

проблем для подальшого їхнього аналізу та 

роботи  

3 Теоретична 

інформація на тему: 

«Конфлікт», з 

елементами групового 

Ознайомлення з поняттям конфлікт, 

залучення до роботи шляхом групового 

пошуку рішень 



239 
 

 

обговорення [88, 

с. 264–272]. 

4 Вправа «Асоціації». Усвідомлення власного сприйняття та 

бачення конфлікту та емоційного ставлення 

до нього 

5 Вправа 

ознайомлювально-

показова 

«Обмеження». 

Формування навичок розуміння вербальних 

проявів спілкування з партнером, 

формування навичок чути співбесідника. 

Усвідомлення можливих травматичних 

наслідків конфліктної поведінки (учасники 

діляться на три групи по 3-4 людини в 

кожній) 

6 Вправа «Малюнок» 

[156]. 

Командна робота, знаходження спільної 

мови, виявлення власного бачення 

конфлікту та міжособистісних взаємин 

(робота в парах. Малюнок на тему: 

«Конфлікт», спілкуватися лише за 

допомогою фарб.) 

7 Вправа «Коли ми не 

розуміємо». 

Програвання ролей. Пошук конструктивного 

виходу із проблемних ситуацій 

8 Вправа «Посмішка по 

колу» (подаруй 

посмішку) [115, 

с. 112]. 

Прощання, зарядження позитивними 

емоціями, зворотній зв'язок за результатами 

роботи групи 

День ІV 

1 Розминка «Вогні, що 

біжать». 

Спрямована на формування дружньої 

атмосфери в групі, початок групової 

роботи 

2 Повторення 

пройденого матеріалу. 

Згадування пройденого матеріалу та тем 

групової роботи, які запам’яталися 

учасникам 

3 Домашнє завдання. Усвідомлення основних емоційних проявів 

які супроводжують різні форми 

конфліктної поведінки (на основі власних 

спостережень) 

4 Вправа «Топтишка». Формування толерантності і 

конструктивної поведінки у конфліктних 

ситуаціях 

5 Вправа «Карусель 

спілкування». 

Залучення учасників до роботи, 

діагностика стану учасників групової 

роботи, їх актуальних переживань 

6 Вправа «Три способи 

сказати «Ні»»  (рольова 

гра) [64, с. 226–227]. 

Навчання моделям ассертивної відмови. 

Ознайомлення з трьома формами 

цивілізованої відмови: відмова-
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побоювання, відмова-співчуття, відмова-

вимушеність 

7 Теоретична інформація 

на тему: «Динаміка 

конфлікту» [51, с. 186–

187]. 

Ознайомлення учасників групи з 

особливостями та механізмами протікання 

та виникнення конфлікту (З елементами 

групового обговорення та усвідомлення 

теми вправи) 

8 Арт-терапевтична 

вправа «Швидка 

допомога». 

Ознайомлення з можливими шляхами 

самоконтролю та саморегуляцію у випаку 

напруження, шляхами виплеску негативних 

емоцій та переживань 

9 Вправа «Невербальний 

конфлікт». 

Переживання та усвідомлення учасниками 

групи конфліктних ситуацій на емоційному 

та тілесному рівнях (група розділяється на 

чотири підгрупи) 

10 Вправа «Посмішка по 

колу» (подаруй 

посмішку) [115, с. 112]. 

Завершення роботи, формування 

позитивного настрою 

День V 

1 Вправа-розминка 

«Улюблений герой». 

Початок роботи, релаксація і аналіз 

альтруїстичних проявів у поведінці  

2 Вправа 

«Залагодження 

конфлікту». 

Відпрацювання навичок згладжування та 

урегулювання конфлікту 

3 Вправа «Проблема у 

спілкуванні». 

Формування навичок вирішення 

конфліктних ситуацій і конфліктів 

4 Інформаційне 

повідомлення на тему: 

«Стратегії поведінки в 

конфлікті» [51, с. 221–

237; 88, с. 271]. 

Ознайомлення та інформування учасників 

групи про можливі стратегії поведінки в 

конфліктних ситуаціях 

5 Вправа «Вирішення 

конфліктів» [192, 

с. 110]. 

Усвідомлення та розуміння способів виходу 

із конфліктних ситуацій та кращого 

розпізнавання та орієнтації у даних 

стратегіях 

6 Вправа «Перемога» 

[92]. 

Демонстрація можливостей різноманітного 

вирішення однієї і тієї ж ситуації та емоцій, 

що їх супроводжують 

7 Вправа «Скульптор і 

глина». 

Здобуття навичок довіри до партнера, 

робота з зажимами 

День VI 

1 Вправа «Казка по 

колу» [63, с. 244]. 

Стимулювання активності групи. 

Налаштування на роботу у творчій не 

вимушеній обстановці, визначення 
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емоційного стану групи та ін. 

2 Вправа «Космічна 

швидкість». 

Відпрацювання навичок групового рішення 

про стратегії і тактики виконання 

поставленого завдання, згуртування групи, 

заглиблення процесів саморозкриття 

3 Вправа «Межа» 

(Встановлення 

дистанції) [115, 

с. 100–101]. 

Визначення меж особистого простору у 

кожного із учасників, навчання 

невербальному вираженні зупинки при не 

бажанні спілкуватися 

4 Рольова гра 

«Конфлікт з 

батьками» [115, с. 60–

61]. 

Отримання досвіду спостереження з боку за 

своєю поведінкою у конфліктних ситуаціях з 

батьками 

5 Вправа «Постав себе 

на місце іншого» [83]. 

Зміна внутрішньої позиції по відношенню до 

конфліктних ситуацій через ідентифікацію 

себе зі співрозмовником 

6 Вправа «Стоп 

ситуація» [160]. 

Розвиток навичок стримування конфліктної 

поведінки, миттєвого переключення на 

процес самоконтролю поведінки, 

самоспостереження, аналіз конфліктної 

ситуації та повернення у конфліктну 

ситуацію 

7 Вправа «Відповідь з 

посмішкою». 

Формування навичок реагування на 

конфліктні ситуації без шкоди для себе та 

подальшого продовження конфлікту 

8 Вправа «Бабах!». Зняття емоційної напруги, виплеск 

негативних емоцій 

9 Підсумкове слово 

ведучого. 

Підведення підсумків групової роботи. 

10 Вправа «Посмішка по 

колу» (подаруй 

посмішку) [115, 

с. 112]. 

Зарядження позитивними емоціями, 

прощання 
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Додаток С 

Короткий опис та зміст психологічної програми по гармонізації дитячо-

батьківських стосунків 

Мета програми: формування гармонійних стосунків у системі «батько-

дитина». 

Аудиторія: батьки (мати та батько) дітей підліткового віку. 

Група: оптимальне число учасників від 8 до 14 осіб. 

Часові межі тренінгу: 4 години. 

Формат проведення: 2 зустрічі по 2 години. 

Місце проведення: світла простора кімната з репрезентативним 

зовнішнім виглядом. 

Бажаний результат: покращення взаємостосунків між батьками та 

дітьми, покращення клімату у сімейній системі. 

Оцінка результативності роботи: зворотній зв'язок учасників взаємодії, 

аналіз та спостереження за власними змінами батьками, оцінка змін дітьми. 

Етапи тренінгових занять: перше заняття – спрямоване на створення 

дружнього колективу і сприятливого, довірчого клімату в групі та на 

ознайомлення учасників з особливостями батьківського ставлення та стилями 

сімейного виховання та їх впливу на дитину; усвідомлення та аналіз власного 

батьківського ставлення; усвідомлення сфер в яких батьки не передають 

відповідальність дитині, формування навичок довіри до дитини тощо; друге 

заняття  – усвідомлення проблемних моментів у стосунках з дитиною та пошук 

шляхів виходу із критичних ситуацій; розвиток прийняття та зближення з 

дитиною тощо.  

№ Розділи, теми занять, вправи Мета та завдання 

Заняття І 

1 Ввідне слово, знайомство. Вправа 

«Очікування від роботи». 

Знайомство з учасниками групи. 

Формування позитивного клімату та 

довірчих взаємовідносин в групі та 

формулювання проблеми заняття. 

2 Вправа «Ролі та позиції» 

(дзеркало) [134, с. 407–408]. 

Виявлення та усвідомлення своїх 

сильних сторін, позитивних моментів 
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та труднощів, що виникають під час 

виховання; усвідомлення своєї ролі та 

позиції, як батька. 

3 Інформаційна частина «Стилі 

виховання» [17; 98; 115, с. 137–

140; 134, с. 30–32]. 

Ознайомлення учасників тренінгу із 

основними стилями виховання, їх 

особливостями та впливом на дитину 

(здійснюється шляхом групової роботи 

та активною участю учасників групи у 

обговоренні проблемних питань, що 

виносяться до розгляду). 

4 Вправа «Я батько» [134, с. 417]. Відпрацювання навичок рефлексії, 

стимулювання саморозвитку. 

5 Вправа «Реальність і сприйняття» 

[43]. 

Усвідомлення відмінностей між 

реальною подією та її інтерпретацією 

людиною, усвідомлення залежності 

бачення ситуації від особистості 

індивіда та його суб’єктивної 

концепції. 

6 Інформаційна та практична 

частина «Передача 

відповідальності» [115, с. 145–

148]. 

Ознайомлення і визначення сфер в яких 

батьки повністю не довіряють своїм 

дітям та формування уміння передавати 

відповідальність дитині за власні 

вчинки та дії. 

6 Завдання «Проблемні ситуації» 

(домашнє завдання). Написання 

та аналіз наявних проблемних 

ситуацій, що виникали у взаємодії 

батьків та дітей протягом перерви 

від 1 заняття до 2 заняття. 

Виявлення та подальший аналіз 

проблемних ситуацій, що реально 

існують у взаємодії батьків та дітей, 

виявлення особливостей сприйняття 

поведінки і реакцій батьками дитини та 

своїх реакцій на поведінку дитини. 

7 Завершальна вправа «Зворотній 

зв'язок по колу». 

Отримання зворотного зв’язку від усіх 

учасників групової взаємодії та 

загального враження від роботи 

шляхом висловлення по колу. 

Заняття ІІ 

1 Вправа «Зміни та усвідомлення». Налаштування на роботу, обговорення 

позитивних та негативних моментів, 

що відбулися після першої зустрічі, 

можливий інсайтів та ін. 

2 Вправа «Сприймання реакцій  

так-ні!»[128, с. 142]. 

Ознайомлення з особливостями 

невербальних реакцій у спілкуванні та 

формування умінь та навичок 

розпізнавати невербальні прояви під 

час спілкування; ввідна вправа, що 

стимулює активність групи та 
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спрямовує її на подальшу взаємодію 

(робота парами, а потім у групі). 

3 Обговорення домашнього 

завдання з попередньої зустрічі. 

Обговорення проблемних ситуацій на 

основі реальних подій та пошук 

можливих шляхів виходу на основі  

досвіду кожного учасника групи та 

підтримки і усвідомлення подібності 

проблем у родинах під час взаємодії з 

підлітками. 

4 Вправа «Сильні та слабкі 

сторони» [115, с. 154–155]. 

Усвідомлення та виділення своїх  та 

сильних та слабких сторін, позитивних 

та негативних якостей як батька 

(матері). 

5 Вправа «Зміна ролей». Розуміння дитини у ситуації 

конфліктної взаємодії з батьками 

шляхом зміни ролей батька та підлітка і 

програвання конфліктної ситуації. 

Формування навичок партнерської, 

розуміючої позиції по відношенню до 

дитини. 

6 Вправа «Ідеальний батько». Конкретизація образу «ідеального 

батька» у баченні кожного із учасників 

групи та оцінка свого «ідеального 

батька» з «реальним батьком». 

7 Завдання «Прийняття» [159, 

с. 200]. 

Формування здатності до прийняття 

дитини такою як вона є, з її 

позитивними та негативними якостями 

і розуміння власної ролі у стабілізації 

та покращенні її поведінки. 

8 Вправа «Моє батьківське «Я» [19; 

121, с. 125; 134, с. 412–413]. 

Усвідомлення стану Я – «батько». 

Ознайомлення з різними я-станами (за 

Е. Берном). 

9 Завершення роботи.  Підведення результатів та підсумків 

групової роботи. 
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Додаток Т 

Динаміка використання покарання та заохочення у виховному процесі до 

та після групової роботи у експериментальній та контрольній групах 

Види заохочення та 

покарання 

Г
р
у

п
и

 

До формувального 

експерименту (%) 

Після 

формувального 

експерименту (%) 

Так Не 

знаю 

Ні Так Не 

знаю 

Ні 

Похвала та заохочення ЕГ 28,6 28,6 42,8 42,8 28,6 28,6 

КГ 21,4 35,7 42,8 28,6 28,6 42,8 

Фізичні покарання ЕГ 50 28,6 21,4 28,6 21,4 50 

КГ 21,4 35,7 42,8 7,1 28,6 64,3 

Вербальні покарання ЕГ 42,8 21,4 35,7 42,8 0 57,1 

КГ 35,7 28,6 35,7 21,4 21,4 42,8 

Вибачення проступків ЕГ 21,4 28,6 50 28,6 35,7 35,7 

КГ 35,7 21,4 42,8 35,7 21,4 42,8 

Обмеження активності ЕГ 64,3 7,1 28,6 50 21,4 28,6 

КГ 50 0 50 42,8 14,3 42,8 

Позбавлення благ ЕГ 78,6 21,4 0 71,7 7,1 21,4 

КГ 64,3 7,1 28,6 71,7 21,4 7,1 

Справедливість ЕГ 28,6 42,8 28,6 50 28,6 21,4 

КГ 42,8 21,4 35,7 57,1 28,6 14,3 

Додаткові роботи ЕГ 85,7 0 14,3 57,1 7,1 35,7 

КГ 71,7 0 28,6 50 0 50 

Примітка: ЕГ – експериментальна група; КГ – контрольна група 

 

 


