
ВІДГУКофіційного опонента на дисертацію Бастракової Анастасії Сергіївни «Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу

Відзначаючи актуальність презентованого дослідження, слід зазначити, що проблема вивчення особистісного потенціалу є широко представленою в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних учених, проте й надалі потребує свого теоретико-прикладного втілення. З огляду на інтенсивність соціальних процесів, що відбуваються в сучасному світі, значущість вивчення розвитку особистісного потенціалу в підлітковому віці пов’язана із тим, що її вирішення створює підґрунтя для активізації позиції особистості через підвищення її здатності контролювати своє життя.Вагомість проведеного дослідження підтверджено його виконанням у межах науково-дослідної теми факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти». Слід підкреслити, що отримані результати значно доповнюють наукові знання з педагогічної та вікової психології, а також можуть бути використані в межах вікової психокорекції та психолого-педагогічного паіронажу.Наукову цінність та практичну значущість має розроблена і апробована автором програма оптимізації розвитку особистісного потенціалу в підлітковому віці, що містить роботу з підлітками та їхніми батьками, яка надає можливість її використання спеціалістами навчальних закладів та консультативно-розвивальних установ.Дисертанткою чітко і логічно вибудований науковий апарат дослідження, аргументовано сформульовані мета і завдання, визначені об’єкт і предмет дослідження. Задля досягнення мети дослідження авторкою було застосовано

підлітків», подану до захисту на здобуття наукового ступенякандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

Відділ діловодства та архіву 
■ Київського національного університету 
ї імені Тараса Шевченка
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валідний і надійний психодіагностичний інструментарій, що дав змогу здійснити коректну інтерпретацію отриманих даних і сформулювати відповідні висновки.В цілому, аналіз теоретичної та емпіричної частин дисертації засвідчує високий науковий рівень здобувачки, її дослідницьку проникливість та вміння працювати з великим масивом даних. Зокрема, заслуговує на увагу використання комплексу з восьми методик, що дозволило дослідити всі компоненти особистісного потенціалу. Безумовною цінністю тут, звісно, є й використання таких методів статистичної обробки даних, як обчислення первинних описових статистик, перевірки нормальності розподілу (критерій Ш апіро-Уїлка), кореляційного аналізу (р-Спірмена), кластерного аналізу, факторного аналізу, порівняння груп (критерії U -  Манна-Уітні, Я-Крускала-Уоліса), дерева рекурсивного ділення, які дозволили виявити та згрупувати отримані результати. Зрештою, використання цих методів є свідченням високого рівня математико-статистичної підготовки й психодіагностичної компетентності Анастасії Сергіївни. В роботі простежується індивідуальний науковий стиль дисертантки, що характеризується якісною систематизацією та класифікацією даних, всебічним аналізом предмету дослідження.Представлена джерельна база володіє достатнім дескриптивним потенціалом щодо теми дисертації та є належним чином оформленою. Своєю чергою додатки доповнюють картину досліджуваного феномену.У  першому розділі дисертації розкрито проблему особистісного потенціалу, його структуру та розвиток у підлітковому віці, визначено вплив батьківського виховання на його становлення. Проведений теоретичний аналіз дає дисертантці змогу засвідчити, що особистісний потенціал є внутрішньо інтегрованою сукупністю психологічних властивостей та здібностей, що зумовлюють здатність людини до самодетермінації і саморегуляції, тобто до діяльності у відповідності з власним цілепокладанням, а не зовнішніми обставинами чи різними формами примусу. Серед компонентів особистісного потенціалу авторкою виділено: самодетермінацію, інтернальний локус контролю, автономний локус каузальності,
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смисложиттєві орієнтації, життєстійкість, толерантність до невизначеності, високий рівень розвитку «Его», особистісну зрілість.У  результаті узагальнення теоретичних положень дисертантка представляє подвійну обумовленість розвитку особистісного потенціалу, а саме внутрішню та зовнішню. До внутрішніх чинників відносять: наявність уроджених потреб та розвиток механізмів саморегуляції та самодетермінації. До зовнішніх чинників дисертантка віднесла два види середовищ: соціальне та культурне, зосереджуючи увагу на батьківському вихованні як складовій соціального середовища.Цікавим виявився розгляд стилів батьківського виховання з позиції підтримки батьками свободи дітей, наявності відповідальності дитини за свої дії, емоційну залученість батьків до взаємодії з дитиною.Безперечною перевагою першого розділу є презентація концептуальної моделі впливу батьківського виховання на особистісний потенціал підлітків (С. 61 дисертації, та С . 7 автореферату), яка містить чинники батьківського виховання та компоненти особистісного потенціалу.Варто відзначити, що авторкою науково добросовісно проаналізовано найважливіші аспекти окресленої проблеми.Другий розділ дисертації присвячений визначенню та обґрунтуванню принципів і методів емпіричного дослідження впливу батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу в підлітковому віці. Він також увібрав у себе підрозділи, присвячені представленню результатів аналізу структури особистісного потенціалу, особливостей розвитку особистісного потенціалу, виявленню типології розвитку особистісного потенціалу підлітків; характеру впливу особливостей батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків.Дисертанткою емпірично визначено та описано шість типів розвитку особистісного потенціалу в підлітковому віці: дезадаптивний, автономний, інтерналізований, імпульсивний, детермінований та відчужений. Емпірично визначено стратегії батьківського виховання, які сприяють розвитку особистісного потенціалу підлітків: надмірність. обов’ язків, мінімальність санкцій та заборон. Стратегіями, які не сприяють розвитку особистісного потенціалу виявилися:
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гіперпротекція і гіпопротекція, надмірність заборон і санкцій, недостатність обов’язків, потурання потребам підлітка, наділення дитячими якостями, розширення сфери батьківських почуттів і їх нерозвиненість, виховна невпевненість, нестійкість стилю виховання, фобія втрати дитини, проекція власних негативних рис на підлітка, наділення чоловічими властивостями, витіснення конфлікту між батьками у сферу виховання.Встановлено особливості батьківського виховання, які визначають тип розвитку особистісного потенціалу підлітків. Змодельовано три стилі батьківського виховання, які найбільше впливають на особливості формування особистісного потенціалу у підлітковому віці: стиль конфліктної інфантилізації, стиль нестачі виховного впливу, стиль вимогливостіПослідовність реалізації дослідницького задуму дала змогу встановити, що усі зазначені стилі батьківського виховання негативно впливають на розвиток таких компонентів особистісного потенціалу підлітків, як особистісна зрілість, життєстійкість, інтернальність, задоволеність життям та осмисленість життя. Водночас вимогливий стиль виховання сприяє розвитку автономного локусу каузальності підлітків.На позитивну оцінку заслуговує розроблена Анастасією Сергіївною програма розвитку особистісного потенціалу підлітків, представлена у третьому розділі дисертаційного дослідження. Привертає увагу не лише включена у програму робота з підлітками з підвищення рівня розвитку компонентів їх особистісного потенціалу, але й робота з їхніми батьками з метою навчити батьків підтримувати автономію своїх дітей. А . С . Бастраковою доведено дієвість запропонованої програми, результати апробації та перевірки ефективності програми свідчать про наявність суттєвих позитивних змін у типі розвитку особистісного потенціалу підлітків, а залучення батьків до групової роботи підвищує її ефективність.Отже, завдання запропонованої програми емпірично експліковані, що дало змогу дисертантці підтвердити центральні завдання дослідження щодо аналізу впливу батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків.
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Загалом констатуємо, що дисертаційне дослідження А . С . Бастракової є актуальним, методологічно коректним, має достатню наукову новизну, безумовне теоретичне і практичне значення і перспективи продовження.Основні положення й висновки дисертації Анастасії Сергіївни Бастракової повною мірою знайшли відображення в авторефераті та шести наукових публікаціях дисертантки. Робота пройшла відповідний рівень апробації на зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.Попри високий науково-теоретичний рівень запропонованої дисертаційної роботи А . С . Бастракової, природно, що певні її аспекти потребують певного уточнення та викликають сумніви. Зупинимося на цих аспектах більш докладно.1. Систематизація авторкою підходів, в межах яких відбувається вивчення особистісного потенціалу, його структури і розвитку, заслуговує на позитивну оцінку, проте, на наш погляд, слід було б звернути увагу й на розробки цієї проблематики українськими дослідниками, більш чітко провести порівняння вітчизняних і зарубіжних підходів. Варто було б розширити джерельну базу як теоретичних засад, так і результатів емпіричних досліджень саме українських науковців.2. Автор теоретично обгрунтовує тезу, що особистісний потенціал підлітків включає в себе такий компонент як рівень розвитку «Его», при цьому спирається на теорію стадій розвитку «Его» Дж. Льовінджер (напр. на с.29 дисертації). Однак, ця концепція створена в межах психодинамічного підходу та Его- психології і, на нашу думку, в дослідженні недостатньо аргументовано дотичність та поєднання в межах розробленої моделі ідей психоаналітичної концепції з поглядами Л.С.Виготського та генетичної психології.3. Не викликає сумніву визначення типів розвитку особистісного потенціалу в підлітковому віці та їх характеристика, а також розроблена програма оптимізації розвитку особистісного

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/


потенціалу підлітків, але разом з тим, робота виграла б, якби було запропоновано рекомендації щодо диференціації корекційної роботи з кожним типом. При розробці програми розвитку особистісного потенціалу підлітків варто було би зробити порівняльний аналіз з іншими подібними програмами, які вже реалізовуються. Такий аналіз дозволив би підкреслити переваги запропонованої програми.4. У  тексті дисертації та автореферату наявні окремі граматичні похибки.Незважаючи на зроблені зауваження, дисертаційна праця Бастракової Анастасії Сергіївни є суттєвим внеском у педагогічну та вікову психологію, являє собою цікаве, методологічно грамотне наукове дослідження, яке охоплює ґрунтовний теоретичний аналіз, комплексне емпіричне дослідження, що робить значний поступ у впорядкування знань із проблеми розвитку особистісного потенціалу підлітків. Зміст автореферату та публікацій ідентичний змісту основних положень дисертації. Дисертаційне дослідження відповідає паспорту спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.Усе викладене вище дає підстави для висновку про те, що дисертаційна робота «Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків» є самостійним, цілісним, завершеним дослідженням, що відповідає вимогам п.11, п.12 та п.13 «Порядку присудження наукових ступенів»,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор Бастракова Анастасія Сергіївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.
Офіційний опонент:доктор психологічних науі завідувач кафедри психолс Полтавського національно університету імені В. Г. К

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету 

імен' Тараса ШевченкаК .В.Седих
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Відгук
офіційного опонента

на дисертацію Бастракової Анастасії Сергіївни 

«Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного

потенціалу підлітків»,

яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук за спеціальністю 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

У сучасній психології проблема розвитку особистісного потенціалу підлітків 
є актуальним напрямком досліджень. Проте можна стверджувати, що 
психологічна наука недостатньо уваги приділяє вивченню ролі батьківського 
виховання у цьому процесі. Недостатньо досліджений цілісний комплекс 
об’єктивних чинників, які істотно впливають на процес розвитку особистісного 
потенціалу в підлітковому віці. Актуальність і важливість даного дослідження 
істотним чином примножується у зв’язку з соціально-політичною та економічною 
нестабільністю сучасного українського суспільства, що не дає можливості в 
достатньому обсязі реалізувати особистісний потенціал. Сьогодення дивує 
психологів новими формами забав, поширених серед підлітків, що призводять до 
суїциду («голубий кіт», «чарівна фея», «зроби селфі своєї смерті» та інші). 
Водночас розвиток практичної психології дає можливість вивчення проблеми 
вікової психокорекції та диференціального підходу до психолого-педагогічного 
патронажу розвитку особистісного потенціалу школярів підліткового віку. Тому, 
проблема особистісного потенціалу як інтегральної характеристики 
індивідуальних можливостей автономного існування людини є важливою для 
гармонізації внутрішніх проблем особистості.

На сьогоднішній день в психологічній науці є нагальна потреба в 
експериментальних дослідженнях, які б надали достовірні факти про умови та 
ресурси, за допомогою яких процес розвитку особистісного потенціалу підлітків 
міг здійснюватися більш ефективно. Стиль батьківського виховання обумовлює 
процес розвитку дитини, її енергійність, життєрадісність, сміливість і 
самостійність, впливає на забезпечення умов для 'її постійного саморозвитку. 
Попри важливість цієї проблеми, психологічні чинники, які здатні оптимізувати 
цей процес формування, не стали об'єктом спеціального наукового дослідження. 
Цей аспект завжди розглядається, принагідно, у контексті загальних проблем 
особистісного розвитку дитини, без заглиблення у каузально-динамічні параметри 
проблеми оптимізації процесу гармонізації становлення особистісного потенціалу. 
З огляду на це, дисертаційне дослідження Бастракової Анастасії Сергіївни є 
важливим та актуальним.

Визначення об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження адекватні 
визначеній проблематиці. Вибір використаних методів дослідження забезпечує 
досягнення мети і реалізацію поставлених завдань.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Варто відзначити ґрунтовний теоретичний аналіз Анастасії Сергіївни, 
представлений у першому теоретичному розділі «Теоретичний аналіз 
особистісного потенціалу підлітка та батьківського виховання як чинника його 
розвитку», щодо аналізу сутності особистісного потенціалу. Автор дає визначення 
цього феномену, як інтегральну характеристику індивідуальних можливостей 
автономного існування людини, що відіграє активуючу, орієнтувальну та 
прогностичну роль в регуляції її діяльності.

Здобувачка переконливо довела, що поняття «особистісний потенціал» -  це 
психологічний феномен, що має складну динамічну структуру. Розроблена 
концептуальна модель впливу батьківського виховання на особистісний потенціал 
підлітка. Розглянуті стилі сімейного виховання. Визначені основні етапи 
становлення особистісного потенціалу. Така обґрунтована наукова позиція 
здобувачки відкриває нові перспективи у вивченні сприятливих умов розвитку 
особистісного потенціалу.

У другому розділі дисертаційного дослідження -  «Емпіричне дослідження 
впливу батьківського виховання на становлення особистісного потенціалу 
підлітків» висвітлені організаційно-методичні засади визначення характеру 
впливу особливостей батьківського виховання на розвиток особистісного 
потенціалу, проведений кількісний та якісний аналіз результатів пілотажного 
дослідження та перевірки і підтвердження цих даних на більшій вибірці з 
використанням методів математичної статистики.

Для вивчення особистісного потенціалу підлітків був сформований 
діагностичний комплекс, який включав стандартизовані діагностичні методики 
оцінки досліджуваних явищ. Здобувачка логічно обґрунтувала процес проведення 
і результати констатувального дослідження та обробки його результатів. У 
результаті експериментального дослідження була встановлена структура 
компонентів особистісного потенціалу, були з’ясовані особливості впливу стилів 
батьківського виховання на формування особистісного потенціалу у підлітковому 
віці. Зокрема, стиль конфліктної інфантилізації, стиль нестачі виховного впливу, 
стиль вимогливості батьків, які негативно впливають на розвиток таких 
компонентів особистісного потенціалу підлітків як особистісна зрілість, 
життєстійкість, інтернальність, задоволеність життям та осмисленість життя. 
Здобувачкою вдало виділені характеристики кожного зі стилів батьківського 
виховання, визначені етапи програми розвитку особистісного потенціалу підлітків. 
Особлива увага приділялась тендерним особливостям оцінки підлітками 
батьківського виховання. Окремо виділені відмінності серед чинників, які 
визначають стиль батьківського виховання -  вік батьків та склад сім’ї (повна 
/неповна).

У третьому розділі -  «Програма розвитку особистісного потенціалу 
підлітків» встановлені концептуальні засади конструювання формувальної 
програми, описаний тренінг як основний засіб формування особистісного 
потенціалу, доведена ефективність впровадження розробленої програми. 
Здобувачка вказує, що формування особистісного потенціалу підлітків -  
довготривалий процес системного характеру, що залежить від сприятливих чи 
несприятливих умов батьківського впливу у родині. Змодельовані три стилі
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з
батьківського виховання, які найбільше впливають на особливості розвитку 
особистісного потенціалу підлітків.

Варто наголосити на тому, що Анастасія Сергіївна дуже професійно і 
ґрунтовно підійшла до створення розвивальної програми як цілісної системи 
оптимізації розвитку особистісного потенціалу підлітків, і яка спрямована на 
родинне виховання для вирішення питань перебудови . Особливо цінним є те, що 
вона не лише чітко визначила мету і завдання, але й конкретно окреслила зміст 
програми і рекомендації щодо можливостей підвищення ефективності цієї 
програми. Вказані особливості проведення розробленої та апробованої програми, 
яка складена з 20 тренінгових занять. Розписані вдало підібрані методи програми: 
релаксація, гра, метафори, групова дискусія та етапи їхнього проведення.

При цьому здобувачка найбільше уваги приділила в розробці рекомендацій 
саме урахуванню вражень від програми її учасниками. Важливо зазначити, що це 
допомогло скорегувати умови проведення тренінгу. Тренінг виявився достатньо 
ефективним, що суттєво позначилося на результатах повторного діагностування 
школярів з використанням методик емпіричного дослідження.

На першому етапі програми, за результатами передгрупового та 
мотиваційного інтерв’ю з підлітками та їхніми батьками, сформована 
експериментальна вибірка. На другому етапі проведена групова робота в двох 
експериментальних групах: 1) з підлітками; 2) з батьками підлітків. На третьому 
етапі порівняльний аналіз (контрольний зріз) засвідчив успішність проведення 
програми розвитку особистісного потенціалу підлітків за показниками 
розвиненості його компонентів.

Збалансованість якісного і кількісного аналізу емпіричного матеріалу, 
ретельний статистичний аналіз результатів емпіричного дослідження з 
використанням кореляційного аналізу дозволив здобувачці вийти на науково 
обґрунтовані висновки, щодо структури компонентів особистісного потенціалу 
підлітків та типів розвитку особистісного потенціалу підлітків.

Одержані результати експериментального дослідження засвідчили 
ефективність програми оптимізації становлення особистісного потенціалу в 
експериментальних групах та необхідність створення психологічних умов, які б 
сприяли формуванню автономії, контролю, інтернальності, життєстійкості, 
підвищенню рівня осмисленості життя, задоволеності життям, особистісної 
зрілості, психологічного благополуччя.

Висновки і результати дослідження є достовірними, оскільки забезпечені 
кількісним та якісним аналізом, обробкою емпіричних даних із застосуванням 
адекватних методів математичної статистики.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 
тому, що розроблена та апробована здобувачкою програма розвитку особистісного 
потенціалу підлітків може бути використана шкільними психологами, 
викладачами вищих навчальних закладів у процесі викладання психологічних 
дисциплін, а також при підготовці завдань для проходження студентами- 
психологами практики в закладах шкільної освіти.

Загалом варто відзначити послідовність, аргументованість, структурованість 
тексту дисертаційного дослідження, відповідність наукового апарату вимогам
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щодо подібних досліджень. Наукові дані й узагальнення, які отримала 
здобувачка, представлені у таблицях та діаграмах.

Основні результати дослідження викладені у 9 одноосібних публікаціях, 
серед яких 4 статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 
затвердженого МОН України, 2 статті в іноземних виданнях, 3 тези виступів на 
наукових конференціях. Основні положення дисертаційного дослідження були 
апробовані Анастасією Сергіївною на багатьох науково-практичних конференціях 
та семінарах.

Автореферат та публікації здобувачки адекватно відображають основні 
положення дисертації.

Таким чином, дисертаційне дослідження Анастасії Сергіївни Бастракової 
виконане на належному науковому рівні, присвячене актуальній темі, містить 
наукову новизну, є теоретично і практично значущим.

Проте є певні зауваження і побажання щодо роботи:
1. В створеній та апробованій програмі розвитку особистісного потенціалу в 
підлітковому віці, яка виступає умовою цілеспрямованого, спеціально 
організованого впливу на дітей, опис методів роботи з батьками найменш 
структурований, що зменшує вагомість отриманих даних за виділеними 
показниками.
2. В комплексі представлених тренінгових методів роботи з батьками недостатньо 
прописаними є ігрові методи, зокрема, рольові ігри та ігри драматизації.
3. У 3 пункті представлених загальних висновків результатів дослідження 
спірними залишаються особливості впливу стратегії батьківського виховання, що 
сприяють розвитку особистісного потенціалу підлітків, зокрема, «надмірність 
його сімейних обов’язків», а також ті, що не сприяють розвитку особистісного 
потенціалу підлітків, зокрема, імпульсивний тип -  «розширення сфери 
батьківських почуттів», «наділення чоловічими властивостями».
4. У 4 пункті представлених висновків недостатньо обґрунтованою є різниця в 
проявах стилю вимогливості батьків, який включає «підвищені санкції за 
провину підлітка» та «надмірність його сімейних обов’язків», оскільки показник 
«надмірність його сімейних обов’язків» зазначається у висновку 4, як такий, що 
не сприяє розвитку, а у висновку 3, як такий, що позитивно сприяє розвитку 
особистісного потенціалу підлітка.
5. Залишається питання доцільності вибору саме таких складових стилів 
батьківського виховання, якщо за висновками виникає протиріччя.
6. При розробці тренінгових занять варто було б зазначити особливості 
виокремлених стилів батьківського виховання та специфіку розвивально- 
корекційних вправ та методів впливу на їх складові.

Указані недоліки не знижують наукового рівня дисертації. Здобувачка 
проявила самостійність у розробці складної наукової проблеми, здійснила 
ґрунтовний теоретичний аналіз і отримала цікаві експериментальні дані. 
Результати дисертаційної роботи і висновки достатньо обґрунтовані теоретично та 
підтверджені емпіричними даними. На підставі проведеного аналізу можна 
стверджувати, що дисертація «Вплив стилю батьківського виховання на розвиток
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5
особистісного потенціалу підлітків», є цілісним, самостійним, завершеним 
науковим дослідженням, що має теоретичне і практичне значення та відповідає 
вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів та 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», а її автор, 
Бастракова Анастасія Сергіївна, заслуговує на присвоєння наукового ступеня 
кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова 
психологія.

Кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник,
провідний науковий співробітник лабораторії 
психології особистості імені П. Р. Чамати 
Інституту психології
імені Г. С. Костюка НАПН України

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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