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захисна раціоналізація недостатньої самостійності підлітків з боку 
матерів та небажання збільшувати самостійність, залишаючись в 
позиції дитини,  з боку підлітків. Середній рівень самостійності 
підлітків, визначений матерями, свідчить про те, що їх цілком 
задовільняє ситуація, вони не прагнуть розширювати самостійність 
дітей, а отже сприяти їх дорослішанню. Таке стимулювання 
«дитячої» поведінки може бути однією з причин загострення 
стосунків. Окрім того, для таких матерів навіть найменші прояви 
самостійності дитини є ознакою її самостійності. 

Перспективами подальших досліджень є вивчення розвитку 
вольових якостей підлітків в умовах інших стилів материнсько-
дитячої взаємодії. 

 

 

Наталія Портницька  
кандидат психологічних наук, доцент 

Світлана Чупріна 
студентка ІІІ курсу 

 
ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОЇ ДИТИНИ У СВІДОМОСТІ БАТЬКІВ 

ПІДЛІТКІВ 
 

Підлітковий вік - це період становлення взаємин з дорослими 
(Едуард Шпрангер). Підліток прагне самостійності, претендує на нові 
права, визнання та схвалення (Л.І.Божович, Л.Ф.Обухова, І.С.Кон). 
Батьки та батьківське ставлення впливає на розвиток 
самосвідомості підлітка. Найбільш патогенним, на думку В. І. 
Гарбузова, виявляється вплив неправильного виховання в 
підлітковому віці, коли фруструються базові потреби цього періоду - 
потреби в автономії, повазі, самовизначенні, досягненні, але більш 
розвиненою потребою у підтримці та приєднання (сімейному «ми»). 

Батьківське ставлення є чинником формування уявлень 
підлітків про перспективи власного розвитку (В.В. Столін). Образ 
ідеальної дитини у свідомості батьків визначає змістове наповнення 
ідеального образу Я у підлітків. Ми припустили, що будуючи образ 
ідеальної дитини, батьки вказуватимуть на навчальну успішність та 
слухняність, в меншій мірі звертаючись до моральних чи емоційних 
характеристик. 

 Для перевірки припущення нами проведене дослідження 
образу ідеальної дитини у свідомості батьків підлітків за допомогою 
асоціативного експерименту. В дослідженні брали участь 40 осіб ((20 
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матерів та 20 татусів підлітків). Для обробки результатів використано 
методи кількісного та якісного аналізу. 

Результати аналізу свідчать, що  провідною образу ідеальної 
дитини для батьків підлітків є моральність, так як, можемо 
припустити, підлітковий вік характеризується своєю непостійністю, 
конфліктністю, тому батькам не вистачає вихованості, спокою та 
розуміння від власних дітей.  Негативні якості відсутні. 

 Батько бачить ідеальну дитину здоровою, диcциплінованою, 
cамоcтійною. У матерів cпоcтерігаєтьcя знецінення ідеальної дитини 
– моя дитина краще. 

 

 
Рис2. Образ ідеальної дитини у свідомості батьків 

 
Мами та дівчата бачать «Ідеальну дитину» ввічливою, доброю, 

вихованою, тощо. Негативнихякостей не спостерігається. Проте 
відбувається знецінення «ідеальної дитини» на користь власної 
дитини у мам, а у дівчат «ідеальна дитина» -образ ідеалу людини.У 
тат і хлопців дещо інша картина: «ідеальна дитина» - вихована, 
здорова та розумна (батько). Для хлопців «ідеальна дитина» - 
вихована, розумна та красива. 

Проаналізувавши дослідження можемо стверджувати, що 
образ ідеальної дитини у cвідомоcті підлітків та їх батьків, 
узгоджений на когнітивному рівні, але іcнують розбіжноcті на 
емоційних та поведінкових рівнях. 
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Ольга Савиченко 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

Юрій Манілов 
студент IV курсу 

 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ 

 
Щосекунди навколишній світ посилає нам сотні тисяч сигналів, 

які фіксуються нашими органами чуття. Але ми сприймаємо лише 
маленьку долю усього того, що відбувається навкруги. Ранніми 
дослідженнями  особливостей людського сприймання займалися О. 
Леонтьєв, А. Петровський, В. Вундт, Г. Мюллер, Е.Тітченер та інші. 
Останнім часом особливо актуальною є проблема сприймання, адже 
вона має широке прикладне значення. Зокрема, популярними стали 
дослідження особливостей сприймання політичних образів. 
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