
 
 Психологія розвитку дитини і взаємовідносин 

бітьків і дітей як теоретична основа 
консультативної практики  



Психологія  

розвитку  

дитини 
 

Пізнавальні процеси  

(Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, В. В. Давидов) 

 

Мотивація та її формування  

(Л. І. Божович) 

 

Розвиток соціальної перцепції 

(О. О. Бодалєв) 

 

Моральний розвиток дітей  

(Є. В. Субботський, С. Г. Якобсон) 

 

Сензитивні і крітичні періоди у розвитку             

(О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, Н. С. Лейтес) 

 

Роль колектива і взаємовідносин у ньому для 

розвитку дітей 

 (А. В. ПетровсЬкий, Я. Л. Коломінський) 

 
Вплив спілкування з матір’ю на розвиток дитини 

(М. І. Лісіна) та ін.  

 



Фактори 

розвитку  

дитини 

Об’єктивні 
Способи 

спілкування 
 в сім’Ї 

Суб’єктивні  



Об’єктивні фактори 

• спадковість 

• темперамент 

• особливості пре-   
і постнатального 
розвитку 

• хвороби, 
перенесені 
новонарожденим 
або немовлям 

• процеси у сім’ї,  у 
групі дитячого 
садка або 
класному 
колективі 

• економічний і 
культурний рівень  
суспільства 

• системи 
виховання 

• рівень соціальної 
турботи про 
дитину 

• етнокультурні   
традиції 
виховання 

Макросоціальні 

 

Мікросоціальні 

 

Соматопсихічні  

 



Специфіка 

формування 

потрібнісно-

мотиваційної 

сферы 

 

Особливості 

формування 

свідомості і 

самосвідомості 

 

Поведінковий 

стиль 

 

Суб’єктивні фактори  



Батьківські   
установки  
і стилі 
виховання 



Батьківські установки –  
система батьківського емоційного 
відношення до дитини, сприйняття 
дитини батьками і способів поведінки з 
ним. 



Варіанти 
порушення  
батьківського 
ставлення 



Материнська депривація 

• роздільне  мешкання 
матері і дитини 

 

• спільне мешкання 

• емоційне відкидання 

• байдуже відношення 

• грубе поводження з 
дитиною 

 

 

Явна  

 

Прихована 

 



Особистісні особливості дітей,які 

виховувались в дитячих закладах  

більш низький інтелектуальний рівень 
 

емоційна незрілість, збільшена агресивність у 
стосунках з однолітками 

 

відсутність вибірковості і сталості  в емоційній 
прихільності 

 



Спотворення 

 

особистісного 

  

розвитку 

 

Невротична особистість  
(Д. Віннікотт) 
• низька самоповага 
• завищена тривожність 
• залежність 
• нав’язливий страх втрати об’єкта 
прихильності 
 

Психопатичний розвиток 
особистості (Д. Боулбі) 
 
• емоційна нечутливість 
 



Типи материнського відношения  
(С. Броді) 

Тип №1 
 

Органічне  
пристосування 

до потреб 
дитини 

 

Тип №2 
 

Свідома спроба 
пристосуватися 

до потреб 
дитини 

 

Тип №3 
 

Відсутність 
прояву інтересу 

до дитини 
 

Тип №4 
 

Непослідовна 
поведінка 

 

підтримуюча 

поведінка 

 

напруженість 

 

недолік 

безпосередньості у 

спілкуванні з 

дитиною 

 

домінування 

 

відсутність тепла і 

спонтанності 

 

жорсткий 

контроль 

 

відсутність 

розуміння дитини 

 

суперечливі 

реакції на одні й ті 

ж самі вчинки 

дитини 

 



Стилі батьківського виховання  
(А. Болдуїн) 

Демократичний  
 

стиль 
 

Контролюючий  
 

стиль  
 

• високий рівень 

вербального спілкування 

• включеність дітей в 

обговорення сімейних 

проблем 

• готовність батьків прийти 

на допомогу 

• віра в успіх самостійної 

діяльності дитини 

• значні обмеження 

поведінки дітей 

• чітке и ясне роз’яснення 

дитині сенсу обмежень  

• відсутність розбіжностей 

з приводу дисциплінарних 

заходів 



Особливості особистості дітей із сімей з 

демократичним стилем виховання  
помірно виражена здатність до лидерства 

 

агресивність 

 

прагнення контролювати інших дітей  

 

небажання піддаватися зовнішньому контролю 

 

соціальна активність  

 

легкість вступу в контакти з однолітками 

 

відсутність альтруїзму, сензитивності та емпатії 
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Особистісні особливості дітей із сімей з 
контролюючим стилем виховання 

   слухняність 

  

   сугестивність 

 

   боязливість 

 

   відсутність наполегливості в досягненні 
власних цілей 

 

   відсутність агресивності 
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Особистісні особливості дітей із сімей 
зі змішаним стилем виховання 

сугестивність 

слухняність 

емоційна чутливість 

неагресивність 

відсутність допитливості, 

оригінальності мислення  

бідність фантазії 



Типи неправильного 
виховання, які практикуються 
батьками дітей, хворіючих 

неврозами 
(Гарбузов В.І.) 



Виховання за типом А (неприйняття, 
емоційне відторгнення) 

неприйняття індивідуальних особливостей дитини 
 
 

спроби «покращення", "корекції" вродженого типу 
реагування 

 
жорсткий контроль 

 
 

іноді – відмова, переміщення його до інтернату, 
психіатричної лікарні і т.д.  

 
 
 

можливий і недолік контролю, байдужість до розпорядку 
життя дитини, повне потурання 

 



Виховання за типом Б 

(гіперсоціалізуюче)  

тривожно-недовірлива концентрація батьків на стані 
здоров’я дитини, його соцальному статусі 

 
 

очікування успіхів у навчанні і майбутній професійній 
діяльності 

 

прагнення до многопрофільного  навчання  
і розвитку дитини 

 

недооцінка психофізічних можливостей  
дитини 

 
 
 
 



Виховання за типом В 
(егоцентричне) 

Культивування уваги всіх членів сім’ї на дитині 
 

Дитина як «кумир сім’ї», 
«єдиний сенс життя» 

 



Стилі сімейного виховання підлітків з 
акцентуаціями характера і психопатіями  

(Лічко А.Є., Ейдеміллер Е.Г.)   

Гіпопротекція 
 

Домінуюча гіпопротекція 
 

Гіперпротекція, що потурає  
 

Емоційне відторгнення 
 

Завищена моральна відповідальність 
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Гіпопротекція 

Брак опіки і контроля за поведінкою, 
уваги і турботи до фізичного та 

духовного благополуччя підлітка 

Несприятливий для підлітків з 
акцентуаціями за нестійким і 

конформним типами 

В основі – фрустрація потреби в любові  
і належності, емоційне отторгнення 

підлітка, невключення його  
в сімейну спільність 

Провокує асоціальну поведінку — втечі  
з дому, бродяжництво, дозвільний   

образ життя 

 



 
Домінуюча 

гіперпротекція 

Загострена увага і турбота поєднується з  
дріб’язковим контролем, великою 

кількістю обмежень і заборон 

Посилює несамостійність, 
безініціативність, нерішучість,  

невміння постояти за себе 
 

У гіпертимних підлітків  викликає 
почуття протесту проти неповаги, різко 

посилює реакції епансипації 

Яскраво проявляється у підлітків з 
психастенічною, сензитивною і 

астеноневротичною акцентуаціями 
 



 
Гіперпротекція, 

що потурає 

 
Виховання за типом  

«кумір сім’ї» 

Потурання всім бажанням дитини, 
надмірне заступництво 

і обожнювання 
 

 
Сприяє виникненню  

психопатій істероїдного кола 

Формує непомірно високий рівень 
домагань, прагнення до лідерства, що 

поєднується з недостатньою завзятісню і 
опорою на власні ресурси 



 
Емоційне 

відторгнення 

Ігнорування потреб підлітка, нерідко 
жорстке поводження з ним 

При гіпертимній та епілептоідній 
акцентуаціях  яскраво виступають 

реакції протесту и емансипації 

Шизоїди замикаються в собі, йдуть в світ 
аутичних мрій, нестійкі типи знаходять 

віддушину в підліткових компаніях 

Істероїди перебільшують дитячі реакції 
опозиції 

 



Підвищена 
моральна 

відповідальність 

Вимоги безкомпромісної честності, почуття 
обов’язку, відповідальності за близьких, 

наполегливі очікування великих успіхів у житті 

Ігноруванняі реальних потреб дитини, його 
власних інтересів, недостатня увага до його 

психофізичних особливостей 
 

 
У підлітків з істероїдною акцентуацією об’єкт 

опіки починає викликати ненависть та агресію  

У підлітків з психастенічною та сензитивною 
акцентуаціями виникають затяжні обсесивно-

фобічні невротичні реакції або декомпенсації за 
психастенічним типом 



Типи неадекватного материнського 
відношення до дитини (Столін В.В.) 

        Відношення матері до сина-підлітка як до 
«замісника» чоловіка  

 

       Гіперопіка і симбіоз  

 

       Виховний контроль за допомогою 
навмисного  позбавлення любові 

 

       Виховний контроль за допомогою виклика 
почуття провини 
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Характеристика особистості матерів, 
діти яких страждають неврозом  

(Захаров А.І.) 

• сензитивність 
• тривожність 
• невпевненість 
• зайва пунктуальність 
• принципіальність   у   моральных   вимогах 
• ригідність мислення 
• нетерпимість 
• схильність до продукування сверхцінних ідей  
• висока конфліктність у сфері міжособистісних відносин 
• недостатня емоційна чуйність 



Характеристика особистості батьків 
(отців), діти яких страждають 

неврозом  
(Захаров А.И.) 

• м’якість  

• пасивність  

• знижений фон настрою  



Соціокультурні відмінності у 
вихованні (Л. Лаоса) 

• віддають перевагу 
словесним поясненням 

• частіше хвалять і 
заохочують своїх дітей 

• більше спираються на 
негативне підкріплення 

• використовують фізичний 
контроль 

• частіше використовують 
зорову підказку та най- 
простіше моделювання 

•  навчання носить більш 
директивний і невербальний 
характер 

 

Матері 

англосаксонського 

походження 

Матері чіканос 

 


