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Відношення між батьками та дітьми різко 

змінюються при переході до підліткового віку. 

Це обумовлено тим, що у цей період діти по-

чинають різко змінюватися, переходячи до 

нового рівню сприйняття світу, а батьки про-

довжують відноситися до них так, як це ро-

били раніше.  

Серед багатьох нових рис, притаманних 

підліткам та юнакам, особливої уваги заслу-

говує «почуття дорослості», як особливої са-

мосвідомості. Більшість українських психоло-

гів (Г.С. Костюк, М.Й. Боришевський,            

O.A. Проскура) схиляються до думки, що са-

ме почуття дорослості виступає опорною 

особливістю особистості підлітків та юнаків. 

Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з 

потребою в самоствердженні. Самоствер-

дженням називається прагнення людини до 

високої оцінки й самооцінки своєї особистості 

і викликана цим прагненням поведінка. Це 

виражається в бажанні  бути самостійним, 

незалежним, вільним, прийняти на себе пра-

ва та обов’язки дорослої людини. 

Реалізація потреби в самоствердженні 

може наштовхуватися на несприятливі умови 

зовнішнього середовища, зокрема соціаль-

ного оточення: батьків, вчителів та інших до-

рослих. Контроль з їхнього боку може обме-

жувати особисті свободи підлітків та юнаків, 

що нерідко призводить до виникнення супе-

речок та навіть конфліктів. Тому процес са-

моствердження підлітка сприймається як 

процес установлення автономії. 

При цьому виділяють три аспекти авто-

номії – поведінкову, емоційну й інтелектуа-

льну. Поведінкова автономія припускає здо-

буття незалежності й виявлення волі в тій 

мірі, щоб діяти самостійно, без зайвого кері-

вництва ззовні. Емоційна автономія перед-

бачає звільнення від емоційних прив’яза-

ностей, що поєднують дитину з батьками. 

Інтелектуальна ж автономія означає самос-

тійно мислити й ухвалювати рішення. Дослі-

дження показали, що при досягненні підліт-

кового віку прагнення молодих людей до по-

ведінкової автономії різко зростає й перехід 

до емоційної або інтелектуальній автономії є 

не настільки драматичним, як до поведінко-

вої [3]. Тому актуальним є дослідження осо-

бливостей саме поведінкової автономії.  

Мета нашого дослідження полягає у ви-

явленні ступеня обмеженості свободи сучас-

них підлітків та юнаків. Для цього треба ви-

рішити наступні завдання: 

 проаналізувати складові поведінкової 

автономії; 
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 з'ясувати характер обмеженості пове-

дінкової свободи. 

Методи дослідження: теоретичний ана-

ліз наукової літератури, анкетування, мате-

матичні методи обробки даних.  

Потреба підлітків та юнаків у самоствер-

дженні виражається в наступному. Уже на 

початку підліткового віку починає інтенсивно 

проявлятися потреба дитини в автономії, не-

залежності від дорослих, батьків і потреба у 

визнанні цієї самостійності. Потреба підлітка 

в автономії спочатку найчастіше знаходить 

своє вираження в його прагненні емансипу-

ватися від контролю дорослих. Це проявля-

ється в прагненні парубка до просторової 

автономії – недоторканності свого особистіс-

ного простору, до свободи вибору стилю 

одягу, кола спілкування тощо. Маючи потре-

бу в батьках, у їхній любові й турботі, у їхній 

думці, вони відчувають сильне бажання бути 

самостійними, рівними з ними в правах. Те, 

як складуться відносини в цей важкий для 

обох сторін період, залежить, головним чи-

ном, від стилю виховання, який панує в ро-

дині, і можливостей батьків перебудуватися – 

прийняти почуття дорослості своєї дитини. 

Постійна взаємодія підлітка з однолітка-

ми породжує у нього прагнення зайняти на-

лежне місце серед них, що є одним із домі-

нуючих мотивів поведінки та діяльності. Його 

потреба в самоствердженні настільки силь-

на, що задля визнання ровесниками підліток 

готовий поступитися своїми поглядами та 

переконаннями, здійснювати вчинки всупе-

реч своїм моральним настановам. Втратити 

авторитет в очах друзів, відчути посягання 

на свою честь і гідність є найбільшою траге-

дією для підлітка. Тому він бурхливо реагує 

на нетактовні зауваження дорослих у прису-

тності друзів, вважаючи це приниженням 

своєї особистості. На цій основі нерідко ви-

никають конфлікти між підлітками і доросли-

ми. Тільки тактовне ставлення до підлітка, 

підтримка його в очах ровесників створюють 

психологічно сприятливий ґрунт для ефекти-

вного впливу на нього виховних засобів. 

Старші підлітки також потребують товарист-

ва ровесників, але їхнє самоствердження 

виявляється у прагненні утвердитись у влас-

них очах, а не в очах оточуючих.  

Тому дорослі при спілкуванні з підлітка-

ми повинні зважати на основні зміни в психіці 

підлітка, оскільки вони тісно пов'язані із су-

перечностями цього віку, розв'язання яких є 

поступом у розвитку особистості. «Для дити-

ни цього віку вкрай важливим є розвиток 

власної ідентичності. Для досягнення цієї 

мети підліток повинен приймати рішення, які 

б відрізнялись від рішень дорослих, просто 

для того, щоб зрозуміти: він чи вона можуть 

породжувати власні ідеї» [1]. 

Основні складності в спілкуванні та кон-

флікти виникають через батьківський конт-

роль над поведінкою, навчанням підлітка, 

його вибором друзів і т.д. Контроль може бу-

ти принципово різним. Крайні, саме несприя-

тливі для розвитку дитини випадки – твер-

дий, тотальний контроль при авторитарному 

вихованні або майже повна відсутність конт-

ролю, коли підліток виявляється представ-

леним самому собі, бездоглядним. Існує ба-

гато проміжних варіантів: батьки регулярно 

вказують дітям, що їм робити; дитина може 

висловити свою думку, але батьки, ухвалюю-

чи рішення, до його голосу не прислухають-

ся; дитина може ухвалювати окремі рішення 

сама, але повинна одержати схвалення ба-

тьків, батьки й дитина мають майже рівні 

права, ухвалюючи рішення; рішення часто 

ухвалює сама дитина; дитина сама вирішує, 

підкорятися їй батьківським рішенням чи ні 

[2]. 

Так Л.А. Регуш вказує на причині пору-

шень взаємовідносин з батьками: 

 батьки не готові прийняти ті змини в 

розвитку своїх дітей, які відбулися і 

відбуваються; ригідне відношення, що 

сформувалось на попередніх етапах 

розвитку дитини; 

 авторитарний стиль виховання та 

спілкування с підлітком (батьків); 

 протиріччя між вимогами батьків про-

являти просоціальну поведінку і не-

виконання цих вимог самими батька-

ми; 

 незадоволення з боку батьків потреб 

підлітка, які він очікує (безумовної  

любові, розуміння) [4]. 

Д.І. Фельдштейн розглянув динаміку по-

рівневого розвитку підлітків, ґрунтуючись на 
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зміні їх потреби в самостійності й самоствер-

дженні. Перший рівень – "локально-

примхливий" (10-11 років) – характеризуєть-

ся тим, що прагнення дитини до самостійно-

сті проявляється в потребі у визнанні з боку 

дорослих його можливостей і значення, че-

рез розв'язок, як правило, конкретних за-

вдань. Другий рівень – "право-значимий" (12-               

13 років) – дитина вже не задовольняється 

своєю участю в певній сукупності справ, рі-

шень. У нього розгортається потреба в сус-

пільному визнанні, відбувається усвідомлен-

ня не тільки своїх обов'язків, але, головне, 

прав у родині, суспільстві. На третьому рівні 

"стверджуюче-діючому" (14-15 років) у підліт-

ка формується готовність до функціонування 

в дорослому світі, що породжує в нього праг-

нення застосувати свої можливості, виявити 

себе. Це призводить до усвідомлення підліт-

ком свого приєднання до соціуму, загострю-

ючи його потребу в самовизначенні, саморе-

алізації [6]. Пізніше зростає значимість тако-

го мотиву, як "прагнення бути матеріально 

незалежним", і практично кожний четвертий 

школяр у віці 15-16 років прагне працювати у 

вільний час, щоб мати власні гроші [5]. 

Як ми бачимо, автори стверджують, що 

в підлітковому та юнацькому віці гостро пос-

тає проблема автономії, тобто проблема ре-

алізації різноманітних свобод молодої люди-

ни. На основі аналізу літератури, власного 

досвіду, опитування ровесників, нами було 

визначено як важливі наступні види поведін-

кових свобод, що контролюються батьками: 

1) свобода вибору зовнішнього вигляду; 

2) свобода вибору соціального оточен-

ня; 

3) свобода пересування та часу; 

4) свобода внутрішнього світу. 

Наповнення кожної з цих категорій сво-

боди знайшло відображення в конкретних 

питаннях, покладених в основу експеримен-

тального дослідження.  

Дослідження проводилось на базі Київ-

ського природничо-наукового ліцею №145. У 

дослідженні прийняли участь 83 учня, в тому 

числі: 36 учнів 11 класів, 25 учнів 9 класів і 

22 учня 8 класів. На основі теоретичного 

аналізу складових поведінкової автономії 

було складено анкету для дослідження рівня 

контролю батьків за поведінковою свободою 

підлітків та юнаків. В анкеті пропонувалося 

відповісти на 20 питань та тверджень спря-

мованих на виявлення характеру стосунків 

між батьками та дітьми у сім’ї залежно від 

частоти прояву даної ситуації в їхньому житті 

наступними відповідями: «часто», «іноді», 

«рідко», «ніколи». Після проведення проце-

дури опитування було сформовано масив 

вихідних даних для подальшої математичної 

обробки програмою Microsoft Excel.  

Як було зазначено вище, аналізу підда-

вались наступні види або категорії свобод, 

які позначені нами як: С1 – свобода вибору 

зовнішнього вигляду; С2 – свобода вибору 

соціального оточення; С3 – свобода пересу-

вання, часу; С4 – свобода внутрішнього світу 

підлітка чи юнака. Рівні обмеження свободи 

або рівні контролю нами було визначено на-

ступним чином. Відповідь «часто» 

оцінювалась в 3 бали, «іноді» – 2 бали,  

«рідко» – 1 бал, «ніколи» – 0 балів. Макси-

мальна кількість балів, таким чином, 

дорівнює 60 балів, а по кожній з категорій 15 

балів. Ми виходили з того, що 0 – 5 балів 

свідчать про низький рівень контролю, 6 – 10 

балів – середній рівень контролю, 11 – 15 

балів – високий рівень контролю з боку 

батьків та дорослих. 

Результати дослідження за рівнями об-

меження свободи підлітків і юнаків представ-

лені в Табл. 1. Наочне представлення ре-

зультатів опитування представлено на Рис. 

1, Рис. 2 та Рис. 3 відповідно  8, 9 та 11 кла-

си.  

У відповідності до поставлених в дослі-

дженні завдань можна зробити наступні ви-

сновки.  

1. Складовими поведінкової автономії 

було визначено: свобода вибору зовнішнього 

вигляду; свобода вибору соціального ото-

чення; свобода пересування, часу; свобода 

внутрішнього світу підлітка. 

 

 

 



 

ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3’2009 
32 

 
 
 

Таблиця 1 
Рівні обмеження свобод підлітків і юнаків 

батьками та дорослими 

 С1 С2 С3 С4 

8 клас (%) 

низький 86 95 23 64 

середній 14 5 41 27 

високий 0 0 36 9 

9 клас (%) 

низький 64 84 28 52 

середній 36 16 44 36 

високий 0 0 28 12 

11 клас (%) 

низький 69 83 33 53 

середній 22 14 36 44 

високий 8 3 31 3 

 
 
 
 
 
 

Рівень контролю свободи (8 клас)
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Рис. 1. Характер обмеження поведінкової 

свободи учнів 8 класу 
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Рівень контролю свободи (9 клас)
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Рис. 2. Характер обмеження поведінкової 

свободи учнів 9 класу 

 
 
 
 
 
 

Рівень контролю свободи (11 клас)
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Рис. 3. Характер обмеження поведінкової 

свободи учнів 11 класу 

 
 

 
2. Загалом можна говорити про високий 

ступінь поведінкової свободи сучасних підлі-

тків та юнаків. Середній ступінь обмеження 

свобод спостерігається по відношенню до 

внутрішнього світу молодих людей, що, на 

нашу думку, потребує подальших дослі-

джень. Підлітки та юнаки вільні в визначенні 

свого особистого стилю зовнішнього вигляду, 

що є позитивним. Найбільше обмеження 

свобод виявлено щодо вільного часу та пе-

ресування, що імовірно обумовлено пережи-

ваннями батьків за безпеку здоров’я та життя 

підлітка. Водночас найменш контрольованим 

з боку батьків та дорослих є соціальне ото-
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чення молодих людей. Це може свідчити або 

про можливу байдужість до дітей зі сторони 

батьків, що може призводити до різноманіт-

них негативних наслідків, або, навпаки про 

сформованість високої відповідальності та 

довіри між дітьми та батьками, яка уможлив-

лює самоствердження сучасних молодих 

людей. 
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