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на вiдмiну вiд учнiв з традицiйною системою, бiльш розвинене творче мислен-
ня, операцiї аналiзу та порiвняння рiзних зображень та їх деталей, здатнiсть 
видiляти суттєвi ознаки та диференцiацiя суттєвих i несуттєвих ознак предметiв 
i явищ, а також враховувати просторовi закономiрностi в розмiщеннi фiгур, якi 
не можна реалiзувати на основi процесу сприйняття. Тобто пiдтверджується 
якiсть та прiоритетнiсть розвивального навчання над традицiйним. 
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Особливостi сприйняття пiдлiтками ставлення до них батькiв
     
Початок пiдлiткового перiоду характеризується рiзними новоутворення-

ми особистiсного розвитку,найважливiшими з яких є становлення нового рiвня 
самосвiдомостi,виникнення вiдчуття i образу дорослостi,тенденцiя до самостiйностi. 
У пiдлiтка виникає уявлення про себе як про дорослiшу людину,що визначає його 
переорiєнтацiю з дитячих норм на дорослi. В цей час у вiдносинах пiдлiткiв з батька-
ми починається якiсно новий етап,їх вiдносини стають складнiшими i суперечливи-
ми. Яскраво виявляють себе як прагнення до незалежностi,до рiвноправних вiдносин 
з дорослими,так i очiкування вiд дорослих допомоги, пiдтримки i захисту. Оскiльки 
у пiдлiтка з’являється потреба у визнаннi його дорослостi оточуючими,орiєнтацiя на 
педагогiчнi i батькiвськi оцiнки все бiльше поступаються мiсцем думцi однолiткiв,якi 
вважають пiдлiтка дорослим. Пiдлiток починає знаходити собi зразки поза сiм’єю,але 
рiвняння на дорослих все-таки залишається, лише в iншiй формi —  в прагненнi набу-
ти якостей дорослих. Не зважаючи на зменшення впливу сiм’ї в перiод дорослiшання, 
особа батькiв не втрачає своєї значущостi. Зверненi до проблеми сприйняття 
пiдлiтками їх вiдносин з батьками дослiдження А. Карабанової, А.I. Подольського, 
Л.I. Вассермана, Е.Е. Ромiцина, А.Я. Варга, В.У. Столiна, А.С. Спiваковської i iн.

Результати аналiзу наукової лiтератури демонструють,що до порушення темпу 
психiчного розвитку дитини приводить поєднання неоднорiдних чинникiв. Цi чин-
ники часто знаходяться в рiзному поєднаннi один з одним,з переважанням того або 
iншого виду дефiцитарностi та психогенних впливiв. Видiлення ролi кожного з них 
представляє практичний iнтерес,оскiльки дозволяє знайти точнiшi дiагностичнi 
критерiї для дiагнозу психiчного розвитку дитини. Роль сiмейного чинника в 
порiвняннi з iншими,на наш погляд викликає найбiльший iнтерес. Це i визначило 
вибiр теми даної роботи.
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Об’єктом дослiдження є мiжособовi вiдносини.
Предметом – дитячо-батькiвськi вiдносини пiдлiткiв з батьками.
Мета дослiдження – вивчити особливостi сприйняття пiдлiтками рiзної 

статi, ставлення до них батькiв.
Нами був використаний опитувальник «Виявлення вiдношення хлопцiв та 

дiвчат  до життя в своїй сiм'ї » Т.Шрайбера. Для статистичної обробки результатiв 
був застосований t-критерiй Ст’юдента. Як випробовуванi виступили учнi стар-
ших класiв Чугуївської ООШ№7 у вiцi вiд 14 до 16 рокiв. У дослiдженнi взяли 
участь 43 особи(19 дiвчат i 24 хлопця).

Ми виявили специфiку ставлення старшокласникiв до життя в своїй сiм'ї.
Результати отриманi за допомогою методики представленi в таблицi 

             Таблиця 

Показники вiдношення до життя у своїй сiм'ї (М+м)

№ Групи випробовуваних Показники

1 хлопцi 65,48+0,20

2 дiвчата 59,76+1,63

T 15,88

P 0,01

 
В ходi дослiдження були отриманi наступнi результати: 
Данi представленi в таблицi свiдчать про те, що у хлопцiв та дiвчат 

виявленi достовiрнi вiдмiнностi по вiдношенню до життя у своїй сiм'ї. Показ-
ник хлопчикiв склав (65,48+0,20), дiвчаток (59,76+1,63), зафiксована значна 
вiдмiннiсть р=0,01.На основi отриманих даних, можна передбачити, що хлопчи-
ки  проявляють  бiльш краще вiдношення до життя в своїй сiм'ї,нiж дiвчата. На 
наш погляд це може бути пояснено наступним чином: прагнучи гiдно виховати 
своє дитя батьки больш вимогливо ставляться до дочок, в той же час обмежую-
чи їх самостiйнiсть.

Значною мiрою на  визначення такої закономiрностi в перехiдному вiцi 
впливає перiод емансипацiї дитини вiд батькiв. Процес цей є складним i 
багатовимiрним,що виявляється в тому, наскiльки жорстко батьки регулюють 
поведiнку сина чи дочки, або нормативною,яка показує чи орiєнтується пiдлiток 
на тi ж норми i цiнностi що i його батьки, або на якiсь iншi. Кожен їх цих аспектiв 
емансипацiї має власну логiку. У основi емоцiйної прихильностi дитини до 
батькiв спочатку лежить залежнiсть вiд них, причому мати в цьому вiдношеннi 
зазвичай дiтям ближче, нiж батько. У мiру зростання самостiйностi, особливо в 
перехiдному вiцi, така залежнiсть починає обтяжувати, з яким пiдлiток бореть-
ся. Вiдчуваючи охолоджування, багато батькiв вважають, що дiти їх розлюби-
ли, скаржаться на їх черствiсть i т.i. Але пiсля того, як критичний перiод прохо-
дить, емоцiйний контакт з батьками, якщо вони самi його не зiпсували, зазвичай 
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вiдновлюється, вже на вищому, свiдомiшому рiвнi.Зростання самостiйностi об-
межує i функцiї батькiвської влади. До старших класiв поведiнкова автономiя, 
як правило, вже вельми велика: старшокласник самостiйно розподiляє свiй час, 
вибирає друзiв, способи дозвiлля i таке iнше. У сiм'ях з бiльш--менш авторитар-
ним устроєм ця автономiзацiя iнколи викликає гострi конфлiкти.

В заключеннi вiдзначимо,що цей момент вимагає додаткових дослiджень, 
спрямованих на визначення об’єктивної картини батькiвсько-дитячих вiдносин.
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