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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 

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). 
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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 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 «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 
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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; 

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; 
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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 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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи; здійснено  опис вибірки; висвітлено наукову 

новизну, теоретичну та практичну значущість дослідження, наведено дані про 

впровадження та апробацію отриманих результатів, публікації та структуру роботи. 

 У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи вивчення проблеми 

конфліктної поведінки у дитячо-батьківських стосунках» – представлено 

підходи зарубіжних та вітчизняних вчених до розгляду проблем конфлікту та 

конфліктної поведінки, проаналізовано психологічні особливості дитячо-
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батьківських стосунків, типології сімейного виховання та встановлено їх вплив на 

особистість дитини.  

Проблема конфлікту переважно розглядалася в рамках філософсько-

соціологічної та психологічної традицій. У філософсько-соціологічній традиції 

конфлікт трактується як результат соціальної та економічної нерівності й суспільної 

боротьби, що має не лише негативний, але й позитивний характер, адже сприяє 

розвитку суспільства шляхом пошуку можливих варіантів його вирішення (Р. Бекон, 

Р. Дарендорф, Г. Зіммель, Л. А. Козер, К. Г. Маркс та ін.). У психологічній традиції 

конфлікти розглядаються як невід’ємна частина людського життя, які існують як 

результат внутрішньоособистісних проблем дитинства (А. Адлер, З. Фрейд, К. Хорні 

та ін.); як агресивна реакція на перешкоду, що унеможливлює досягнення бажаного 

(А. Бандура, Л. Берковіц, Дж. Доллард, Н. Міллер та ін.); як реакція особистості, що 

виникає на зовнішню ситуацію (М. Дойч, М. Шеріф та ін.); як когнітивне явище, де 

визначальним є суб’єктивне, а не об’єктивне бачення особливостей та причин 

виникнення конфліктної взаємодії (К. Ц. Левін, Т. Ньюком та ін.); як результат 

соціальної взаємодії індивіда, в межах якої виникають проблеми і суперечки, що 

зумовлюють та штовхають його на активні дії (Т. Шибутані) тощо. 

Аналіз джерел свідчить, що головною умовою виникнення конфлікту є 

наявність суперечностей між цінностями, прагненнями, домаганнями, поглядами 

учасників взаємодії та їхньої активної позиції, що спрямована на вирішення 

проблеми, а також, негативно забарвлені емоції, що супроводжують кожен із етапів 

конфліктної взаємодії. Він має вияв у формах конфліктної поведінки, яка існує як 

активні дії та є реакцією особистості на чинники, що зумовлюють порушення її 

діяльності та свідомості. Конфліктна поведінка зумовлюється переважно боротьбою 

двох сторін взаємодії, що супроводжуються протистоянням, агресивністю, 

недоброзичливістю, ворожістю, небажанням іти на поступки і зважати на побажання 

та інтереси опонента. 

У дослідженнях виокремлюють ситуативні, особистісні (А. Я. Анцупов, 

Ю. О. Бистрова, Ф. М. Бородкін, Л. І. Божович, О. М. Громова, Є. П. Ільїн, 

Є. В. Єгоров, Н. М. Коряк, С. Р. Карташов, О. М. Лисенко, Б. Ліхт, Є. І. Степанов, 

В. П. Шейнов та ін.), організаційні (В. М. Радчук, Б. Ліхт та ін.), суб’єктивні та 

об’єктивні чинники конфліктної поведінки (Н. В. Гришина, Ю. О. Бистрова, 

С. К. Делікатний, В. І. Ілійчук, Л. О. Коберник, В. М. Радчук, Є. І. Степанов та ін.). 

Їх активаторами здебільшого є акцентуації характеру, рівень емпатії, тривожності, 

статеві, вікові особливості, ціннісні орієнтації, внутрішньоособистісні конфлікти, 

індивідуальні особливості (конфліктність, ворожість, агресивність та ін.), 

взаємостосунки з найближчим соціальним оточенням, зокрема батьками. 

Дослідження вчених свідчать, що сім’я, батьківське ставлення, система 

сімейних санкцій здійснюють суттєвий вплив на дитину на різних вікових етапах її 

розвитку (І. М. Балинський, Ю. Б. Гіппенрейтер, О. О. Карабанова, П. Ф. Лесгафт, 

А. С. Макаренко, Н. Ю. Максимова, І. О. Сикорський, А. Б. Холмогорова та ін.). 

Батьківське ставлення відображає особливості взаємодії у системі «батько-

дитина», яке відбувається  на трьох рівнях: емоційному, що виражається у наявності 

несвідомих установок та мотивів виховання; поведінковому, який відображає 
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способи спілкування, стилі взаємодії з дитиною, форми покарання, що 

використовуються у виховному процесі та когнітивному, що проявляється у 

пізнанні та усвідомленні особистісних якостей та рис дитини (О. О. Карабанова, 

І. А. Сальнікова, А. С. Співаковська та ін.). Батьківське ставлення має два полюси 

впливу: позитивний та негативний. Відповідно до цього, виділяються його стилі, які 

сприяють розвитку позитивних або негативних якостей особистості дитини. 

Усе це дає можливість з’ясувати характеристики батьківського ставлення як 

чинника конфліктної поведінки дівчат-підлітків. 

У другому розділі – «Емпіричне дослідження батьківського ставлення як 

чинника конфліктної поведінки дівчат-підлітків» – обґрунтовано добір 

методичного інструментарію, здійснено розширений опис вибірки, розроблено 

емпіричну модель та проаналізовано основні результати констатувального етапу 

дослідження. 

Емпіричне дослідження складалося із трьох блоків, а саме: з’ясування 

батьківського ставлення за оцінкою батьків та за оцінкою дівчат-підлітків; 

конфліктної поведінки дівчат підліткового віку; впливу батьківського ставлення на 

конфліктну поведінку дівчат-підлітків. 

Відповідно до виокремлених блоків було розроблено емпіричну модель, в якій 

операціоналізовано спосіб реалізації емпіричного дослідження. Дослідження 

підлітків здійснювалося за двома аспектами: вивчення батьківського ставлення (за 

їхньою оцінкою) та конфліктної поведінки. Робота з батьками була спрямована на 

виявлення особливостей батьківського ставлення.  

Дослідження батьківського ставлення 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. 1). 

Таблиця 1 

Порівняння середніх значень показників батьківського ставлення  

(матері і батька) за оцінкою батьків та дівчат-підлітків (у балах) 
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 
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Встановлено, що ставлення матері до дочки, порівняно з батьком (за оцінкою 

батьків) є подібним, окрім показника емоційної близькості, який матері дівчат-

підлітків оцінюють як вищий, порівняно з батьками.  

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.  

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). 

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 повинно бути коректним 

стосовно вчинку дитини та одразу слідувати за проступком. 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.  

Було виявлено значущу залежність між використанням фізичних покарань і 

психологічною статтю дівчат-підлітків. Фізичні покарання частіше застосовують до 

дівчат, які мають риси характеру андрогінного типу та меншою мірою – до дівчат з 

типово жіночими рисами характеру (фемінінними). Ці результати підтверджуються і 

на сукупній вибірці хлопців та дівчат: фізичні покарання у два рази частіше 

застосовують до маскулінних та андрогінних підлітків, ніж до фемінінних (χ²=7,846; 

p=0,024). 

Водночас використання покарань засобами фізичного, вербального впливу, 

примусовими роботами сприяють побудові негармонійних стосунків між дівчатами 

підліткового віку та їхніми батьками (матір’ю і батьком). Це виражається у 

низькому рівні авторитетності, прийняття, порушення стосунків через відсутність 

співпраці між батьками та дочкою, нерозвиненості уявлень батьків та дитини про 

емоційну близькість у стосунках та низький ступінь їх задоволеності. Однак, 

спостерігається різниця в оцінці емоційної близькості матір’ю до дочки у випадку 

застосування вербальних покарань. Матері, які використовують даний вид 

покарання, не відчувають емоційної дистанції до дитини, на відміну від батьків.  
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Встановлено, що показники почуття провини, підозрілості, вербальної агресії 

у дівчат-підлітків є вищими за середній рівень. Це свідчить про невпевненість, 

схильність до недовіри, обмеженість, які обумовлені їх переконаністю у шкідливих 

намірах оточення, переживання докорів сумління через власні вчинки та риси. На 

середньому рівні вираженості знаходяться показники фізичної і непрямої агресії, 

роздратування, негативізму та образи. Отже, дівчата частіше за все свої негативні 

почуття виражають через погрози, словесні образи, а не через фізичні знущання. 

Виявлено залежність між стратегіями поведінки в конфліктній ситуації та 

гостротою і частотою виникнення критичних ситуацій у різних сферах життя дівчат-

підлітків: школі, сім’ї та у взаємодії з однолітками. Присутня позитивна значуща 

кореляція між суперництвом та конфліктними ситуаціями з ровесниками (r=,298; 

p≤0,01) та зворотні кореляційні зв’язки між співробітництвом та конфліктами у всіх 

трьох сферах життєдіяльності підлітка: в сім’ї (r=-,323; p≤0,01), школі (r=-,244; 

p≤0,05) та з ровесниками (r=-,346; p≤0,05) 

Визначено, що на конфліктну поведінку дівчат-підлітків впливають як види 

покарання, так і типи батьківського ставлення і стилі сімейного виховання. 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 типи конфліктної поведінки дівчат-

підлітків: суперечливий, ситуативний, деструктивний, нестабільно-конструктивний. 

Шляхом кореляційного аналізу визначено особливості батьківського ставлення, які 

сприяють його виникненню.  

Суперечливий тип – 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. Цей тип 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 конфліктної поведінки – ворожість (,633), роздратування 

(,572), образа (,772), підозрілість (,614), почуття вини (,700), конфліктність (,785) – 

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 – 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. Цей тип поведінки 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 
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надмірного використання покарань (фізичних, вербальних та зводять до мінімуму 

використання похвали і заохочення).  

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. Цей тип 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. 

У результаті порівняльного аналізу батьківського ставлення у сім’ях дівчат та 

хлопців підліткового віку було виявлено, що домінуючим є змішаний стиль 

виховання, де здебільшого переважають авторитетний та авторитарний. 

Авторитетний стиль є домінуючим у батьків (матері та батька), що виховують 

дівчат, а у батьків, які виховують хлопців прослідковуються відмінності у 

материнському і батьківському вихованні. Серед матерів переважаючим є 

авторитетний стиль виховання, а у батьків – авторитарний. За типами батьківського 

ставлення виявлено, що до хлопців мати є більш строгою, а батько проявляє вищу 

вимогливість та вищий рівень співпраці з сином, ніж з дочкою, а у дівчат стосунки з 

матір’ю будуються на прийнятті та емоційній близькості.  

Підлітки обох груп мають відмінності у формах конфліктної поведінки. У 

дівчат є більш вираженою ворожість (U=3936,5; p=0,025), вербальна агресія 

(U=3488,5; p=0,04), дратівливість (U=4869; p=0,009) та схильність до суперництва 

(U=3269,5; p=0,038), а серед хлопців переважає домінування фізичної агресії 

(U=3433; p=0,002) та агресивності (U=4095,5; p=0,046), у них частіше виникають 

конфлікти у школі (U=3586; p=0,008).  

На основі кластерного аналізу методом k-середніх за показниками всіх 

використаних у роботі методик у групі підлітків (дівчат та хлопців) було виділено 7 

кластерів (типів сімей): гармонійний, деструктивний, суперечливий, невимогливо-

гармонійний, індиферентний, вимогливо-жорстокий, дружній. Визначено їх 

характеристики за такими показниками – особливості батьківського ставлення та 

конфліктної поведінки, можливі шляхи зниження конфліктних форм поведінки та 

підтримання миролюбності підлітків.  

У третьому розділі – «Психологічне корегування конфліктної поведінки 

підлітків» – на основі теоретичного узагальнення розроблено програму тренінгу, 

загальні закономірності формувального експерименту, встановлено критерії поділу 

респондентів на експериментальні та контрольні групи, перевірено її ефективність. 

Теоретичною основою тренінгу стали положення щодо його організації 

(І. В. Вачков, І. Б. Дерманова, К. Л. Мілютіна, В. Г. Пузіков та ін.), корегування та 

зниження конфліктних форм поведінки (І. Авідон, М. М. Васильєв, Н. В. Гришина, 

Л. М. Карамушка, Н. В. Клюєва, Г. І. Макартичова, В. І. Санташов, Л. М. Семенюк,  

І. В. Федосєєва, О. О. Царьова та ін.), гармонізації сімейних стосунків у системі 

«батько-дитина» (Г. І. Макартичьова, О. П. Макушина, І. М. Марковська, 
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Р. В. Овчарова, Д. І. Романовська, І. А. Сальнікова, В. О. Тенькова  та ін.) на основі 

виокремлених нами типів конфліктної поведінки. 

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. 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. 

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. 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. 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)). 

Процедура роботи тренінгу має комплексний характер та містить три основні 

блоки: 1) діагностичний (проведення зрізів особливостей конфліктної поведінки та 

батьківського ставлення в три етапи: до, після та через 1 місяць після впливу); 

2) корегувально-розвивальний (виявлення, корегування, розвиток та закріплення 

основних навичок на які було спрямовано роботу); 3) інформаційний (висвітлення 

основних положень з питань конфліктної поведінки та батьківського ставлення).  

Вправляння з батьками та підлітками відбувалися у груповій та індивідуальній 

роботі і мали такі форми як: міні-лекції, групові дискусії, мозковий штурм, рухові 

вправи, рольові ігри (методи імітаційного моделювання поведінки) та ін. 

Формувальний вплив у експериментальних групах дівчат та хлопців сприяв 

зниженню показників фізичної та вербальної агресії, роздратування (у хлопців зміни 

на рівні р≤0,05; у дівчат – р≤0,01); негативізму, підозрілості, образи, ворожості 

(р≤0,01), агресивності (р≤0,05), знизилася частота виникнення конфліктів у сім’ї та з 

ровесниками (р≤0,05 та р≤0,01); спостерігається зниження стратегії суперництва та 

збільшення показників стратегії співробітництва. У дівчат відбулося зниження 

прояву стратегії пристосування (р≤0,05), рівня конфліктності, наполегливості, 

непоступливості, знизилися показники за шкалами: запальний характер, 

безкомпромісність, нетерпимість до думки інших та мстивість (р≤0,05 та р≤0,01). У 

групі хлопців – збільшився рівень пошуку компромісних рішень у конфліктній 

ситуації (р≤0,05) знизився рівень конфліктності, позитивної агресивності (р≤0,01), 

непоступливості (р≤0,05), безкомпромісності, мстивості (р≤0,01), нетерпимості до 

думки інших та знизився прояв емоційної нестриманості, вибухової дратівливості 

(р≤0,05), але значущі зміни є відсутніми за показниками наполегливості, 

образливості, підозрілості та негативної агресивності.  
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Таким чином, результати порівняння першого та другого зрізів свідчать, що 

зміни та їх глибина у експериментальній групі хлопців та дівчат є різними. Це 

можна пояснити індивідуальними та статевими особливостями підлітків і різницею 

в часі, який потрібен кожній особі для усвідомлення та переходу до використання 

інших патернів поведінки та наявністю відмінностей у особливостях батьківського 

ставлення до хлопців та дівчат. У контрольній групі підлітків до та після 

формувального експерименту значущих змін не було виявлено. 

Робота з батьками сприяла покращенню дитячо-батьківських стосунків, 

вплинула на поведінку підлітків (особливо на дівчат), про що свідчать позитивні 

зміни показників конфліктної поведінки, описані вище.  

Контрольний зріз по закінченню групової роботи, свідчить, що у групах 

впливу відбулося значне зменшення авторитарного стилю виховання, позитивного 

ставлення до використання фізичних, вербальних покарань та покарань 

додатковими роботами. Почастішав прояв авторитетного стилю виховання у сім’ях 

та позитивного ставлення до справедливості покарання. Також, відбулися зміни у 

взаємодії «батько-дитина» (за методикою І. М. Марковської), що спостерігаються, 

як за оцінкою батьків, так і за оцінкою підлітків (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка  батьківського ставлення в експериментальній групі до та після 

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 

 

Формувальний вплив спрямований на покращення дитячо-батьківських 

стосунків сприяв за оцінкою батьків – підвищенню рівня емоційної близькості, 

співпраці, прийняття, задоволеності стосунками та збільшенню послідовності у 

виховних прийомах та вимогах, що висуваються до підлітка; за оцінкою підлітків – 

збільшенню емоційної близькості та рівня співпраці з батьками. Тобто, за оцінкою 

батьків після групової роботи відбулися зміни у їхньому ставленні на емоційному, 

когнітивному та поведінковому рівнях, а за оцінкою дітей зміни спостерігаються на 

емоційному та поведінковому рівнях батьківського ставлення.  

Проведення формувального експерименту виявило, що зміна батьківського 

ставлення, а саме таких складових як зниження строгості, вимогливості, емоційної 

дистанції, збільшення рівня задоволеності стосунками, послідовності забезпечує 

зниження конфліктної поведінки підлітків, як у групі дівчат, так і у групі хлопців. 

 

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* 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


12 
 

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 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 
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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. 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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АНОТАЦІЯ 

Рогаль Н. І. Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки 

дівчат-підлітків. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 

2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню типів батьківського ставлення, 

які є чинниками конфліктної поведінки дівчат-підлітків. У роботі здійснено 

теоретичний аналіз наукових підходів до розгляду проблем конфлікту та 

конфліктної поведінки, проаналізовано психологічні особливості дитячо-

батьківських стосунків, типології сімейного виховання та встановлено їх вплив на 

особистість дитини. 

Виявлено, що на конфліктну поведінку дівчат-підлітків впливають як види 

покарання, так і типи батьківського ставлення та стилі сімейного виховання.  

Виділено типи конфліктної поведінки дівчат-підлітків: суперечливий, 

ситуативний, деструктивний, нестабільно-конструктивний та шляхом кореляційного 

аналізу визначено особливості батьківського ставлення, які сприяють його 

виникненню.  

Визначено переважаючі види покарання та заохочення, які використовуються 

у сім’ях дівчат-підлітків, особливості батьківського ставлення та їх вплив на 

взаємини з батьками та на конфліктну поведінку дівчат-підлітків.  

Встановлено особливості конфліктної поведінки та батьківського ставлення 

залежно від маскулінних і фемінінних якостей особистості.    

Тренінгові заняття сприяли зниженню конфліктних форм поведінки, а саме: 

ворожості, агресивності, конфліктності, фізичної та вербальної агресії, образи, 

роздратування тощо. 

Ключові слова: конфліктна поведінка, батьківське ставлення, дівчата-

підлітки, стилі сімейного виховання, стратегії поведінки, конфліктні ситуації. 
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АННОТАЦИЯ 

Рогаль Н. И. Родительское отношение как фактор конфликтного 

поведения девочек-подростков. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной работы. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – 

Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию типов родительского отношения, 

которые являются факторами конфликтного поведения девочек-подростков.  

В работе осуществлен теоретический анализ научных подходов к 

рассмотрению проблем конфликта и конфликтного поведения, проанализированы 

психологические особенности детско-родительских отношений, типологии 

семейного воспитания и установлено их влияние на личность ребенка. 

Выявлено, что на конфликтное поведение девочек-подростков влияют как 

виды наказания, так и типы родительского отношения и стили семейного 

воспитания. 

Выделены типы конфликтного поведения девочек-подростков 

(противоречивый, ситуативный, деструктивный, нестабильно-конструктивный) и 

определены особенности родительского отношения, которые способствуют его 

возникновению. Противоречивый тип конфликтного поведения связан с высоким 

уровнем требовательности родителей (матери и отца), низким контролем за 

деятельностью дочери обоими родителями, неудовлетворенностью отношениями с 

дочерью матерью и отцом и высоким уровнем строгости матери. Ситуативный тип 

конфликтного поведения обусловлен отсутствием принятия, высоким уровнем 

строгости и непоследовательностью родителей (матери и отца), эмоциональной 

дистанцией, отсутствием сотрудничества и согласия во взаимоотношениях дочери и 

отца. Деструктивный тип конфликтного поведения связан с чрезмерной 

требовательностью, строгостью родителей, которые не желают принимать дочь 

такой какая она есть, имеют низкий уровень удовлетворенности отношениями с 

дочерью и склонность к чрезмерному использованию наказаний (физических, 

вербальных и сводят к минимуму использование похвалы и поощрения). 

Нестабильно-конструктивный тип конфликтного поведения связан с высоким 

уровнем контроля обоими родителями, авторитетным стилем воспитания, 

отсутствием последовательности в воспитательных приемах, низким уровнем 

применения физических и вербальных наказаний и наказания принуждением к 

работе. 

Определены преобладающие виды наказания и поощрения, которые 

используются в семьях девочек-подростков, особенности родительского отношения 

и их влияние на взаимоотношения с родителями и на конфликтное поведение. 

Сравнительный анализ особенностей детско-родительских отношений в 

семьях девочек и мальчиков подросткового возраста позволил обнаружить, что в 

семьях, воспитывающих мальчиков, родители (мать и отец) строже, и отец более 

требователен. В семьях девочек обнаружено более высокую эмоциональную 

близость с матерью и высокий уровень принятия дочери матерью. 
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Установлены особенности конфликтного поведения и родительского 

отношения в зависимости от маскулинных и фемининных качеств личности.  

На основе полученных данных констатирующего этапа эмпирического 

исследования разработана социально-психологическая модель коррекции 

конфликтного поведения девочек и мальчиков подросткового возраста. Система 

профилактики и снижения конфликтного поведения представлена программой 

тренинга направленного на снижение уровня личностной агрессивности, 

конфликтности и враждебности подростков, формирование навыков 

конструктивных взаимоотношений в конфликтной ситуации и уважения к партнеру, 

соблюдение этических норм в общении с окружающими и др. А также, построение 

гармоничных, дружеских отношений между родителями и детьми путем 

формирования более высокого уровня принятия ребенка, снижение эмоциональной 

дистанции, построение доверительных отношений, соблюдение последовательности 

в воспитательных приемах и действиях. 

Ключевые слова: конфликтное поведение, родительское отношение, 

девочки-подростки, стили семейного воспитания, стратегии поведения, 

конфликтные ситуации. 

 

SUMMARY 

Rogal N. I. Parental attitudes as a factor of conflict behavior of teenage girls. – 

The manuscript. 

Dissertation for Candidate degree in psychological sciences, speciality 19.00.05 – 

social psychology; psychology of social work. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv MES of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to research types of parental attitudes which are factors of 

teenage girls` conflict behavior. In this paper the theoretical analysis of scientific 

approaches to the problems of conflict and conflict behavior has been realized, the 

psychological characteristics of child-parent relationships, family educational  typology 

have been analyzed, their influence on the child's personality has been established. 

So, it has been revealed that the conflict behavior of  teenage girls is effected by 

both penalties and types of parental attitudes, styles of family education.  

Such types of conflict behavior of  teenage girls as contradictory, situational, 

destructive, unstable, constructive have been distinguished and  the peculiarities of 

parental attitude that contribute to the occurrence have been defined with correlation 

analysis. 

Prevailing penalties and incentives using in families of  teenage girls, particularly 

parental attitudes and their effect on relationships with parents and conflictual behavior of  

teenage girls, have been determined. 

The peculiarities of conflict behavior and parental attitude depending on masculine 

and feminine personality traits have been determined. 

Training sessions have helped to reduce conflict behavior, such as hostility, 

aggressiveness, conflict, physical and verbal aggression, image, exasperation and so on. 

Key words: conflict behavior, parental attitude, teenage girls, the style of family 

education, behavior strategies, conflict situations. 
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