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Вплив стилю батькiвського ставлення на iндивiдуально-психологiчнi 
особливостi молодших школярiв

Виховання дитини є важливим питанням протягом усього процесу роз-
витку людського суспiльства. Спочатку воно зводилося до передачi накопи-
ченого досвiду, знань, необхiдних для бiологiчного iснування, та формування 
вiдповiдних навичок. В процесi эволюцiї людського суспiльства його цiлi, задачi, 
засоби зазнали корiнних змiн, перенесли ряд перетворень. У терепiшнiй час все 
бiльше вчених, педагогiв, психологiв визнають: все, що є в дитинi, — і погане,  
і добре — вона бере з дитинства. Неможна недооцiнювати вплив середи, оточую-
чих людей на маленьку людину, и особливо великий вплив найбiльш близьких, 
якi складають безпосереднє коло спiлкування. 

А.Я. Варга визначає батькiвське ставлення як цiлiсну систему 
рiзноманiтних почуттiв батькiв по вiдношенню до дитини, поведiнкових 
стереотипiв, якi практикуються у спiлкуваннi з нею, особливостей сприйнят-
тя та розумiння характеру дитини, її вчинкiв. Вона видiляє три структурнi 
одиницi батькiвського вiдношення: по-перше, iнтегральне прийняття  або 
вiдторгнення дитини; по-друге, мiжособистiсна дистанцiя, тобто ступiнь 
близькостi батькiв до дитини, а також форму та напрямок контролю за 
поведiнкою дитини. Кожна складова, в свою чергу, уявляє з себе поєднання 
в рiзнiй пропорцiї емоцiйного, когнитивного та поведiнкового компонентiв 
вiдношення людини до людини [1].

У психологiчнiй лiтературi поняття «стиль батькiвського  вiдношення», 
«тип сiмейного виховання», «батькiвська позицiя», «батькiвське ставлен-
ня» дуже часто розглядаються як синонiми. Пiд стилем сiмейного виховання 
розумiється  багатомiрне утворення, яке мiстить в собi компоненти, якi вказанi 
вище у визначеннi А.Я. Варги.

Стиль батькiвского ставлення залежить вiд багатьох факторiв: вiд 
соцiокультурних та сiмейних традицiй,  вiд клiнiко-психологiчних особли-
востей дитини, вiд етологiчного (причинного) фактору раннього контак-
ту дитини  з матiр’ю, вiд особливостей спiлкування дорослих членiв ро-
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дини мiж собою, вiд особистостей самих батькiв. Але також необхiдно 
вiдзначити, що тип батькiвського вiдношення впливає як на становлен-
ня особистостi дитини в цiлому, формування її уявлень про себе й оточую-
чий свiт, так i на розвиток окремих її сфер, зокрема, емоцiйної, пiзнавальної,  
особистiсної [2].

На сьогоднiшнiй день данi вiдносно стилiв виховання та їх впливу на 
особистiсть дитини застарiлi, вони набули нової специфiки внаслiдок соцiальних 
змiн у суспiльствi, тому необхiдно дослiдити їх у нових умовах.

В якостi об’єкту дослiдження виступає стиль батькiвського ставлення. Пред-
метом дослiдження є вплив стилю батькiвського ставлення на особистiснi ха-
рактеристики молодших школярiв.

Метою дослiдження стало вивчити вплив ставлення батькiв на iндивiдуально-
психологiчнi особливостi у дiтей молодшого шкiльного вiку.

У вiдповiдностi до мети дослiдження нами були сформульованi наступнi 
його завдання:

1. провести теоретичний аналiз поняття «батькiвське ставлення»;
2. вивчити стиль батькiвського ставлення;
3. визначити домiнуючого батька;
4. проаналiзувати iндивiдуально-психологiчнi особливостi молодшого шко-

ляра;
5. визначити та проаналiзувати вплив стилю батькiвського ставлення на 

iндивiдуально-психологiчнi особливостi молодшого школяра.
Для досягнення встановлених у дослiдженнi завдань ми використовували 

наступнi методи та методики:
- спостереження; 
- бесiда; 
- методика дiагностики батькiвського вiдношення А.Я. Варги, В.В. Столiна;
- проективна методика «Малюнок родини»;
- дитячий опитувальник Кетела CPQ;
- методи математичної обробки даних (метод кореляцiйного аналiзу 

Спiрмена).
У дослiдженнi взяли участь учнi середньої загальноосвiтньої школи молод-

ших класiв у кiлькостi 44 особи, з них 26 хлопцiв, 18 дiвчинок та їх батьки у 
кiлькостi 77 осiб.

Наступним кроком нашої роботи є обробка результатiв та отримання ста-
тистичних даних щодо впливу стилю батькiвського ставлення на рiвень триво-
ги молодших школярiв.
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