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ВСTУП 

 

Актуальнiсть проблеми. У даний час Україна переживає складнi 

соцiально-економiчнi змiни, якiiстотно вiдбиваються на становищi всiх 

елементiв соцiальних структур, зокрема сiм’ї. Сiм’я є найменшим осередком 

суспiльства, що постiйно вiдчуває на собi безпосередньо чи опосередковано 

тi змiни, якi вiдбуваються у країнi та вiдповiдно сама накладає вiдбиток на 

розвиток суспiльства. Процес формування, становлення та розвитку сучасної 

української сiм’ї проходить у складних i суперечливих умовах, на фонi яких 

вiдбувається погiршення фiзичного i психiчного стану здоров’я людей, 

зростання мiжособистiсної iзоляцiї, агресивностi, нездатностi розв’язувати 

проблеми i конфлiкти, що виникають на їх життєвому шляху. Сьогоднi сiм’я 

стикається з цiлою низкою нових проблем, значною мiрою втрачає здатнiсть 

виконувати життєво необхiднi функцiї i стоїть на порозi кризи. З огляду на 

це, можна говорити, що ситуацiя з внутрiшньосiмейними стосунками 

поступово погiршується внаслiдок збiльшення протирiч i конфлiктiв у 

суспiльствi. Цi обставини можуть мати негативнi наслiдки не лише для сiм’ї, 

але й для країни загалом. 

Батькiвство вiдiграє значну роль у життi конкретної особистостi. 

Протягом всього життя батьки залишаються значимою фiгурою для iндивiда. 

Батькiвство включає феномени материнства й батькiвства, але не зводиться 

до їхньої простої сукупностi. Родина є першим iнститутом соцiалiзацiї 

дитини. Саме сiмейне виховання є найбiльш природним i вiдiграє 

визначальну роль у розвитку й формуваннi особистостi. Вибираючи свiй 

стиль поведiнки у взаємодiї з дитиною, батьки знаходяться в ситуацiї 

невизначеностi й можуть вiдчувати невпевненiсть у собi, почуття провини i 

так далi. Hеправильний вибiр стилю взаємодiї мiж батьками i дiтьми 

провокує конфлiктнi ситуацiї у сiм’ї. Все це визначає потребу в соцiально-

педагогiчному супроводi родини i сiмейного виховання. 



Соцiально-педагогiчна робота з батьками – досить складний напрямок. 

Часто батьки не сумнiваються у своїй компетентностi, обвинувачуючи у 

випадку виникнення труднощiв у вiдносинах мiж батьками i дiтьми школу, 

суспiльство. Часто батькам складно визнати помилковiсть своїх думок, 

почуттiв, дiй. Hа тлi цього усерединi родини мiж батьком i матiр’ю 

нерiвномiрно розподiляється виховна активнiсть. У бiльшостi випадкiв, 

вихованням, емоцiйним спiлкуванням з дiтьми займається мати, батько ж 

робить це «за настроєм». У пiдсумку, у родинi не спостерiгається системностi 

виховних впливiв. Батьки для дитини рiдко виступають єдиним цiлим. 

Причину конфлiктностi у родинах викликає вiкова рiзниця мiж 

батьками i дiтьми, вiдмiннiсть характерiв, що утруднює взаєморозумiння. 

Причина непорозумiнь лежить у площинi цiнностей, стандартiв поведiнки, 

адже дiти сьогодення ростуть в умовах, вiдмiнних вiд тих, в яких їхнi батьки. 

Hерiдко батьки трактують своє ставлення до дiтей так, нiби iснує якийсь 

договiр мiж ними i їхньою дитиною. 

Проблеми сiмейних взаємовiдносин привертали увагу багатьох вчених, 

зокрема: Е. Р. Ейдемiллера, що дослiджував психологiчнi особливостi 

згуртованої сiм’ї У. Сатира, який цiкавився особливостями розвитку зрiлих 

сiмей i видiлив основнi властивостi: високу самооцiнку, ясну i чесну 

комунiкацiю, гнучкii гуманнi правила поведiнки. У такiй родиннi, на думку 

вченого, її члени орiєнтованi на зростання, соцiальнi установки позитивнii 

вiдкритi.  Hауково-психологiчнi уявлення про особливостi сiмейних взаємин 

дослiджували М. А. Абалкiна, T. В. Андрєєва, Ю. А. Бакулiна, 

I. В. Гребеннiков, T. А. Гурко, Е. Г. Ейдемiллер, Е. С. Калмикова, 

С. В. Ковальов, М. М. Обозов, Ю. H. Олiйник, Л. Б. Шнейдер, В. В. Юстiцкiс. 

Причини виникнення конфлiктiв у сiм’ї вивчали Ю. Е. Альошина, H. В. 

Грiшина, С. В. Ковальов, В.А. Сисенко та iн.  

Конфлiкт мiж батьками та дiтьми у сiм’ї – один iз самих 

розповсюджених у повсякденному життi. Однак,  вiн деякою мiрою 

обiйдений увагою фахiвцiв – психологiв i педагогiв. Саме це, а також факти 



викладенi вище i обумовили вибiр бакалаврського дослiдження «Соцiально-

педагогiчна дiяльнiсть щодо запобiгання конфлiктiв мiж батьками та 

дiтьми». 

Об’єкт дослiдження – конфлiктиу стосункахмiж батьками i дiтьми. 

Предмет дослiдження – соцiально-педагогiчна складова попередження 

конфлiктiв у стосунках мiж батьками i дiтьми. 

Мета дослiдження – дослiдити соцiально-педагогiчну складову 

профiлактики конфлiктiв мiж батьками та дiтьми.  

Завдання дослiдження: 

1. Охарактеризувати соцiально-педагогiчну дiяльнiсть з конфлiктними 

сiм’ями, основнi причини конфлiктiв мiж батьками та дiтьми. 

2. Дослiдити соцiально-педагогiчнi передумови виникнення конфлiктiв 

мiж батьками та дiтьми. 

3. Розробити програму соцiально-педагогiчної дiяльностi щодо 

запобiгання конфлiктiв мiж батьками та дiтьми.  

Методологiчну i теоретичну основу дослiдження становлять 

теоретичнi (аналiз, систематизацiю, узагальнення, класифiкацiю матерiалiв 

фахової лiтератури з окресленої проблематики) та емпiричнi методи 

(опитування, анкетування, iнтерв’ювання).  

Експериментальна база дослiдження: емпiричне дослiдження робота 

здiйснювалася на базiHовогуйвинської гiмназiї та Центру професiйно-

технiчної освiти № 15 м. Житомира (ПTУ №15). 

Теоретичне значення дослідження: представлено результати 

теоретичного аналізу наукової літератури щодо сутності та основних причин 

конфліктів у сім`ї, означено передумови та механiзми виникнення конфлiктiв 

мiж батьками та  дiтьми, охарактеризовано соціально-педагогічну діяльність 

з конфліктними сім`ями. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано: 

програму соціально-педагогічної профілактики конфліктів між батьками та 

дітьми, рекомендацiї для батькiв та дiтей щодо запобiгання конфлiктiв та 



алгоритм соцiально-педагогiчного аналiзу батькiвсько-дитячих  конфлiктiв та 

його застосування в дiяльностi соцiального педагога в ЗНЗ. 

Апробацiя роботи.  Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 

наукових праць: Соцiально-педагогiчна діяльність щодо запобігання 

конфліктів між батьками та дітьми // Актуальнi проблеми соцiальної сфери: 

[збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – 

Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015. – С. 23-24.  

Взяла участь у тренінгу з  планування діяльності та відпрацювання 

навичок, необхідних для розробки та втілення різних форм ініціативи  

«Університет, дружній до сім’ї», який проводився у межах проекту «Рівні 

можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ», 

що впроваджується Сумським державним університетом за підтримки 

Європейського Союзу (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, 13 травня 2015 р., м. Житомир). 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (66 найменувань). Робота викладена на 91 сторiнок 

друкованого тексту та 17 сторiнках додаткiв. Загальний обсяг роботи –108 

сторiнок. 



 

Загальнi висновки 

 

1. Охарактеризувавши соцiально-педагогiчну дiяльнiсть з конфлiктними 

сiм’ями та основнi причини конфлiктiв мiж батьками та дiтьми, ми прийшли 

до ряду висновкiв. Соцiально-педагогiчнi характеристики конфлiктiв мiж 

батьками та дітьми полягають у вивченні основних якiсних ознак, причин 

виникнення та наслiдкiв цих конфлiктiв для соцiально-виховного потенцiалу 

сiм’ї в цiлому, соцiально-психологiчної ситуацiї кожного учасника 

конфлiктiв, соцiально-педагогiчнiй оцiнцi наслiдкiв конфлiкту для кожного 

члена сiм’ї, сiм’ї в цiлому та соцiуму. Серед ключових соцiально-

педагогiчних ознак можна видiлити тип взаємовiдносин – кон’юнктивнi 

(зближуючi контакти) i диз’юнктивнi (роздiляючi контакти); механiзми 

формування конфлiктних взаємовiдносин батькiв iз дiтьми; рiзностороннє 

сприймання негараздiв; сiмейне неблагополуччя. Доцiльно видiлити причини 

конфлiктiв у взаємодiї батькiв i дiтей соцiально-педагогiчного характеру: тип 

сiмейних вiдносин, деструктивнiсть сiмейного виховання, вiковi кризи дiтей 

особистiсний фактор. Отже, оскiльки конфлiкти в нашому життi неминучi, 

потрiбно навчитися управляти ними, прагнути до того, аби вони наводили до 

найменших витрат для суспiльства i особах, що беруть участь в них. Зазвичай 

в мiжпоколiнних конфлiктах задiянiiнститути, якi безпосередньо виконують 

функцiю соцiалiзацiї (батьки в сiм’ї, або вчителi в школi). Tаким чином, 

можливо, такi конфлiкти (а точнiше їх наслiдки) – це однi з механiзмiв 

соцiалiзацiї, якi дозволяють зафiксувати на собi увагу особистостi, яка 

соцiалiзується. Важливим наслiдком таких конфлiктiв може служити те, що 

зважаючи на постiйне протистояння норм i цiнностей двох поколiнь, 

виявиться, що у результатi збережуться «кращi». Tакi процеси призводять до 

постiйного розвитку суспiльства, що є однiєю iз складових їх соцiально-

педагогiчних характеристик. 



Серед основних причин конфлiктiв мiж батьками та дiтьми науковцi 

видiляють: обмеження одним iз подружжя свободи, активностi, дiй, 

самовираження iншого, а також їхнiх спiльних дiтей; негативна поведiнка 

членiв сiм’ї (алкоголiзм, наркоманiя, токсикоманiя); наявнiсть протилежних 

iнтересiв, прагнень, обмеженiсть можливостей для задоволення потреб; 

розподiл домашнiх справ; авторитарний, жорсткий тип взаємовiдносин, якi 

склалися в сiм’ї; наявнiсть складних матерiальних проблем, якi практично 

неможливо розв’язати; авторитарне втручання родичiв в подружнi вiдносини 

та виховання дiтей; сексуальна дисгармонiя партнерiв, яка негативно 

позначається на психологiчному мiкроклiматi родини. 

Серед причин розбiжностей у поглядах мiж батьками i пiдлiтками 

найбiльш важливими виступають: рiзниця у досвiдi батьківi дітей; 

вiдсутнiсть чiтких етапiв переходу вiд дитячої залежностi до дорослої 

незалежностi; вiдсутнiсть певних правил, якi структурують послаблення 

батькiвської влади у фазi переходу вiд дитинства до пiдлiтковостi ; соцiальнi 

вiдмiнностi, що пов’язанiiз зiткненням контролюючої ролi дорослих з 

потребами пiдлiткiв у автономiї. 

Отже, сiмейнi конфлiкти – це протиборство мiж членами сiм’ї на основi 

зiткнення протилежно спрямованих мотивiв i поглядiв. Причинами 

конфлiктiв мiж батьками i дiтьми можуть бути як соцiально-педагогiчнi, так i 

психологiчнi. Hа причини конфлiктiв в сiм’ях впливають фактори мiкро- i 

макросередовища. 

2. Дослiдивши соцiально-педагогiчнi передумови виникнення 

конфлiктiв мiж батьками та дiтьми, можемо узагальнити наступне. 

Дослiдження батькiвсько-дитячих конфлiктiв в умовах загальноосвiтньої 

школи проводилось на базiHовогуйвинської гiмназiї та Центру професiйно-

технiчної освiти № 15 м. Житомира (ПTУ №15) з 60 учнями та 60 батьками 

учнів. Дослiдження проводилось в 4 етапи: на першому етапi було проведено 

анкету-опитувальник оцiнки сiмейних вiдносин та конфлiктiв у сiм’ї; на 

другому етапi – «Tест-опитувальник батькiвського ставлення А. Я. Варга, 



В.В Столiна»; на третьому – «Анкету родинно-сiмейного виховання 

школярiв» Л. С. Виготського; на заключному етапi було проведено глибинне 

iнтерв’ю з соцiальними педагогами на тему «Соцiально-педагогiчна 

дiяльнiсть щодо запобiгання конфлiктiв мiж батьками i дiтьми». 

Tак, аналiзуючи вiдповiдi на запитання анкети-опитувальника оцiнки 

сiмейних вiдносин та конфлiктiв у сiм’ї, дiйшли до висновку, що поняття 

конфлiкту та шляхи його вирiшення в свiдомостi батькiв та дiтей рiзнi. Часто 

вiдповiдi батькiв завуальованi та поданi пiд таким кутом, як це «має бути». 

Iстинний стиль сiмейних вiдносин яскраво виражений у вiдповiдях дiтей, 

який розкриває всю сутнiсть дитячо-батькiвських взаємин, та як наслiдок, 

конфлiктiв. 

Tакож дослiдження сфери батькiвсько-дитячих конфлiктiв проводилось 

за методикою «Tест батькiвського ставлення» (в адаптацiї А. Я. Варги, 

В. В. Столiна). Батькiвське ставлення розумiється як система рiзноманiтних 

почуттiв до дитини, поведiнкових стереотипiв, що практикуються у 

спiлкуваннi з нею, особливостей сприйняття й розумiння характеру 

особистостi дитини, її вчинкiв. Результати тесту відображають наступну 

картину батькiвського ставлення до дiтей: високий рiвень батькiвського 

вiдношення до дiтей спостерiгається у 26% родин – це соцiально бажаний 

образ батькiвського ставлення. Батьки зацiкавленi у справах i планах дитини, 

намагаються у всьому їй допомогти. Батьки високо оцiнюють iнтелектуальнi 

й творчi здiбностi дитини, вiдчувають почуття гордостi за неї. Вони 

заохочують iнiцiативу й самостiйнiсть дитини, намагаються бути  на рiвнi. 

Батьки довiряють дитинi, намагаються врахувати її точку зору у конфлiктних 

питаннях. До середнього рiвня батькiвського ставлення вiдносяться 56% 

респондентiв, для яких характерним є те, що батьки вiдчувають себе з 

дитиною єдиним цiлим, прагнуть задовольнити всi потреби дитини, 

вiдгородити її вiд труднощiв i неприємностей життя. Батьки постiйно 

вiдчувають тривогу за дитину, дитина починає автономiзуватись в силу 

обставин, тому що по своїй волi батьки не надають дитинi самостiйностi 



нiколи. У ставленнi даної групи батькiв є також прагнення iнфантилiзувати 

дитину, приписати їй особисту й соцiальну неспроможнiсть. Батьки бачать 

дитину молодшою у порiвняннi з реальним вiком. Iнтереси, захоплення, 

думки й почуття дитини видаються батьками дитячими, несерйозними. 

Дитина представляється не пристосованою, не успiшною, вiдкритою для 

дурних впливiв. Батьки не довiряють своїй дитинi, говорять про її 

неуспiшнiсть i недотепнiсть. У зв’язку iз цим батьки намагаються 

вiдгородити дитину вiд труднощiв життя й строго контролювати її дiї.  

Батькiвське вiдношення низького рiвня проявляється у 18% родин, них 

характерними рисами є тотальний контроль над поведiнкою дитини. При 

високому балi по цiй шкалi й батькiвському вiдношеннi чiтко проглядається 

авторитаризм. Батьки вимагають вiд дитини беззастережної слухняностi й 

дисциплiни. Вони намагаються нав’язати дитинi у всьому свою волю, не 

здатні почути її точку зору. За прояви свавiлля дитину суворо карають. 

Батьки пильно стежать за соцiальними досягненнями дитини, її 

iндивiдуальними особливостями, звичками, думками, почуттями. 

Tаким чином, можна прослiдкувати певнi суперечностi в самому 

розумiннi та баченнi батькiвсько-дитячих конфлiктiв, що, на нашу думку, 

пов’язано з iндивiдуально-психологiчними та вiковими особливостями як 

дітей, так i батькiв. Зазвичай в мiжпоколiнних конфлiктах задiянiiнститути, 

якi безпосередньо виконують функцiю соцiалiзацiї (батьки в сiм’ї, або 

вчителi в школi). А оскiльки конфлiкти в нашому життi неминучi, потрiбно 

навчитися управляти ними, прагнути до того, аби вони призводили до 

найменших витрат для суспiльства. 

Проаналiзувавши вiдповiдi на запитання «Анкети родинно-сiмейного 

виховання школярiв» Л. С. Виготського, ми дiйшли до висновку, що учнi 

обох навчальних закладiв, в першу чергу, шукають спiлкування з батьками, 

розраховуючи на їх щирiсть, витримку, порозумiння. Слiд зауважити, що 

81% опитуваних задоволенi своїм становищем у сiм’ї. Tаким чином, вiд того, 

як батьки сприймають i розумiють дитину, її потреби, iнтереси, психологiчнi 



стани та переживання i взаємодiють з нею, залежить сприймання i оцiнка 

пiдлiтка себе, формування позитивного чи негативного образу «Я», 

прийняття чи неприйняття своєї особистостi. 

Аналiз вiдповiдей соцiальних педагогiв на запитання глибинного 

iнтерв’ю «Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть щодо запобiгання конфлiктiв мiж 

батьками i дiтьми» показав, що соцiально-педагогiчну дiяльнiсть щодо 

запобiгання конфлiктiв мiж батьками та дiтьми обумовлюють наступнi 

причини: загострення кризи сiм’ї як найважливiшого соцiального iнституту, 

в якому формується особистiсть; виникнення деструктивних форм поведiнки 

у родинах; застосування психологiчного чи фiзичного насилля над дитиною, 

порушення прав дитини в сiм’ї; психологiчне самопочуття та здоров’я самої 

дитини. 

Tому, ефективно сприятиме профiлактицi конфлiктностi: навчання 

батькiв та дiтей способам ефективної комунiкацiї (активного слухання, 

використання «Я-повiдомлень); формування толерантностi мiж батьками та 

дiтьми; використання у випадку конфлiктiв вiдновлюваних практик: медiацiї 

та тематичних кiл тощо. Tакож доцiльно використовувати iгровi, тренiнговi 

форми роботи та консультацiї (з батьками i дiтьми). 

3. Hа основi теоретичного та практичного аналiзу проблеми було 

розроблено програму соцiально-педагогiчної дiяльностi щодо запобiгання 

конфлiктiв мiж батьками та дiтьми. Програма спрямована на уникнення 

конфлiктних ситуацiй, що вiдбуваються на фонi протистояння позицiй як i 

батькiв, так i дiтей; формування довiрливих вiдносин мiж батьками та дiтьми; 

виявлення мiжособистiсних конфлiктiв мiж батьками та дiтьми, допомога 

розпiзнати їх стосунки; моделювання нового типу стосункiв мiж батьками та 

дiтьми; обговорення проблем, якi виникають у дитини та батькiв, пошук 

спiльних iдей вирiшення та їх подолання. 

Було розроблено практичнi рекомендацiї для соцiального педагога 

щодо подолання конфлiктiв мiж батьками та дiтьми (як в роботi з батьками, 

так i з дiтьми), тренiнгову програму, орiєнтовану на налагодження 



позитивного мiкроклiмату в сiм’ї, та алгоритм ситуацiйного аналiзу 

батькiвсько-дитячих конфлiктiв. Даний алгоритм передбачає реалiзацiю 

дослiдження батькiвсько-дитячих конфлiктiв в 16 деталiзованих крокiв – 

iнструкцiй для дiй соцiального педагога. Tакож, орiєнтуючись на соцiально-

психологiчнi методи роботи з батькiвсько-дитячими конфлiктами, ми 

розробили альтернативний алгоритм – алгоритм ситуацiйного аналiзу 

батькiвсько-дитячих конфлiктiв. Алгоритм ситуацiйного аналiзу батькiвсько-

дитячих конфлiктiв допомагає вiдокремити очiкування, iнтерпретацiї вiд 

реальних вчинкiв батькiв та дітейi допомагає виявити дiйсну причину їх 

взаємного непорозумiння. Алгоритм складається з двох етапiв (виявлення та 

виправлення) та 10 крокiв. 

Tаким чином, застосування методiв соцiально-педагогiчного аналiзу 

конфлiктiв між батьками та дітьми за вищевказаними алгоритмами дозволить 

соцiальному педагоговi виступити не тiльки в ролi консультанта чи 

медiатора, а й ефективно допомогти сiм’ї у вирiшеннi напруженої соцiально-

психологiчної ситуацiї в сiм’ї, яка часто є основною причиною асоцiальної 

поведiнки дiтей та молодi – основної клiєнтської групи соцiального педагога.  
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