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АНОТАЦІЯ 

Андруневчин К.  «Становлення психологічної готовності до 

батьківства» 

У магістерській роботі здійснено теоретичний аналіз дослідження 

проблеми становлення психологічної готовності до батьківства у зарубіжній 

та вітчизняній психології. Проаналізовано особливості становлення 

психологічної готовності до батьківства в юнацькому віці. Визначено 

структуру та стратегії феномену батьківства. Емпірично досліджено 

психологічні особливості становлення психологічної готовності до 

батьківства в юнацькому віці. Запропоновано різні способи супроводу 

психологічної готовності до батьківства та розроблено рекомендації щодо 

оптимізації зазначеного феномену.  

Ключові слова: батьківство, цінності, особистісна зрілість, батьківська 

роль, стратегії батьківства, юнацький вік, психологічний супровід.  

 

ANNOTATION 

Andrunevchyn K. "Formation of psychological readiness for 

fatherhood" 

The theoretical analysis of research of a problem of formation of 

psychological readiness for parenthood in foreign and domestic psychology is 

carried out in the master’s work. The peculiarities of the formation of 

psychological readiness for parenthood in adolescence are analyzed. The structure 

and strategies of the phenomenon of parenthood are determined. The psychological 

features of the formation of psychological readiness for parenthood in adolescence 

have been empirically studied. Various ways of accompanying psychological 

readiness for parenthood are offered and recommendations on optimization of the 

specified phenomenon are developed. 

Key words: parenthood, values, personal maturity, parental role, parenting 

strategies, adolescence, psychological support. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Проблема психології батьківства - одна з 

найбільш цікавих і в той же час найменш досліджених у сучасній 

психологічній науці.  Останні десятиліття  актуальними були соціальні 

запити на вивчення сімейної проблематики пов’язані зі зміною традиційних 

сімейних установок в сучасному суспільстві. Однак, в умовах професійно-

економічної емансипації жінок, ліберальних тенденцій у шлюбних 

взаєминах, актуальною є увага на ролі, функціях і вимогах до батьків. 

Поширена практика розлучень, позашлюбних народжень і виховання 

дитини одним з батьків, зниження народжуваності і, як результат, зменшення 

числа дітей в сім’ї і їх більш тісний порядок народження, поділ батьківства і 

подружжя, що виражається в широкому поширенні неповних (перш за все 

материнських) сімей і в збільшенні числа подружніх пар, які відмовляються 

мати хоча б одну дитину, характерні для сучасного суспільства, зумовлюють 

науковий і громадський інтерес до проблем сім’ї та, зокрема, батьківства. 

Разом з тим, у зв’язку зі значними змінами в системі гендерних ролей, що 

відбулися в суспільстві за останні десятиліття, більш соціальна, ніж 

материнська, батьківська роль зазнає серйозних змін, що призводить появи 

нових форм активності батьків, що свідчить про формування нової гендерної 

системи, переоцінці або уточнення суспільством батьківських функцій, 

подальшої диференціації гендерних ролей. 

Традиційно батьківство вивчається психологами в залежності від 

теоретичного підходу до цієї проблеми. У сучасній психологічній науці 

можна виділити два підходи до вивчення батьківства, в залежності від того, 

хто вважається відправною точкою вивчення - дитина або батько: перший, 

найбільш поширений, розглядає батьківство стосовно розвитку дитини. 

Другий підхід розглядає виконання батьківської ролі через призму 

особистості батька. Дослідження в рамках першого напряму говорять про 
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значний вплив батька через забезпечення сприятливих умов на розвиток 

особистості дитини ще до її народження. 

Багато сімейних проблем у сучасному суспільстві, системі виховання 

мають соціальні причини. У процесі виховання дитини участь батька 

необхідна для гармонійного формування особистості. Також значна кількість 

сучасних соціально-психологічних проблем пов’язані саме з відстороненням 

чоловіків від виховання молодого покоління. У той же час, сучасна криза 

батьківства багато в чому обумовлена суперечливими і стереотипними 

уявленнями про роль батька, змішанням батьківських і материнських ролей. 

Крім того, масове залучення жінок в продуктивну працю і громадську 

активність породило нові зміни в структурі та функціях сім’ї: зрівнювання 

чоловіків і жінок в професійних правах і обов’язках, зменшення часу, який 

матері проводять з дитиною, збільшило вимоги до чоловіка як до батька. 

Депривованість дитинства, ріст кількості дітей-сиріт при живих батьках, 

інфантильність батьків - актуалізує дослідження феномена батьківства.  

Під впливом різних чинників відбувається формування психологічної 

готовності до батьківства.  Учені зазначають, що батьківство включає 

феномени материнства й батьківства, які мають свої психологічні 

особливості. Слід зазначити, що при активному вивченні окремих аспектів 

материнства (Т.М. Зелінська, Г.Г. Філіпова), проблематика батьківства 

потребує більш поглибленого вивчення.  

Таким чином, необхідний цілеспрямований та детальний аналіз 

психологічної готовності юнацтва до батьківства, а також розроблення 

цілісної програми її формування. З огляду на це обрана тема нашого 

магістерського дослідження «Становлення психологічної готовності до 

батьківства». 

Мета нашої магістерської роботи: теоретико-методологічне 

обгрунтування становлення психологічної готовності до батьківства.  
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Об’єктом магістерського дослідження є психологічна готовність до 

батьківства в юнацькому віці. 

 Предметом дослідження є особливості становлення психологічної 

готовності до батьківства в юнацькому віці. 

В основу дослідження покладено таку основну гіпотезу: сучасна молодь 

демонструє недостатню готовність до повноцінного виконання батьківських 

ролей. 

Відповідно до мети були поставлені такі основні завдання: 

– здійснити теоретичний аналіз наукових джерел  з проблеми 

усвідомленого батьківства та узагальнити теоретичні уявлення про 

батьківство; 

–  визначити сутність і структуру психологічної готовності юнацтва до 

батьківства; 

–  використовуючи підібраний діагностичний інструментарій, емпірично 

дослідити психологічні особливості готовності до батьківства в юнацькому 

віці; 

–  розробити психологічний супровід для становлення готовності до 

батьківства у юнацькому віці. 

  Для вирішення завдань, досягнення поставленої мети та перевірки 

сформульованої гіпотези нами використовувались такий комплекс 

загальнонаукових теоретичних та емпіричних методів дослідження:  

1). Основні теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

систематизація наукової літератури, теоретичних та дослідницьких даних з 

проблеми готовності до батьківства у юнацькому віці. 

 2). Емпіричні: спостереження, анкетування (авторські анкети «Моє 

ставлення до дитини», «Батьківство в моєму уявлені», «Сімейний образ в 

уявленні молодої людини»), тестування (методика «Рольові очікування і 

домагання у шлюбі» А.Н. Волкової; методика «Що я думаю про чоловіків та 
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жінок» Л.В.Штильова, Є.Б.Петрухіна; методика “PARI” Е.С.Шефера, 

Р.К.Белла. 

 Дослідницька робота здійснювалась на базі ліцею №16 імені Ю. 

Дрогобича та у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. 

Вибірка була сформована з 40 респондентів, з них 25 дівчат та 15 юнаків.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, 

що: проаналізовано психологічну модель готовності до майбутнього 

батьківства юнаків та дівчат; розкрито сутність і зміст становлення 

психологічної готовності до батьківства у молоді, визначено її критерії та 

показники;  обґрунтовано рекомендації для психокорекційних занять, 

спрямованих на розвиток компонентів психологічної готовності юнацтва до 

свідомого батьківства та створення сім’ї. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

дають можливість показати значимість юнацького віку як етапу формування 

та становлення психологічної основи майбутнього батьківства, вказують про 

необхідність спеціально організованої підготовки молоді до сімейного життя. 

Основні висновки магістерської роботи можуть використовуватись 

практичними психологами, фахівцями, які працюють з молоддю щодо 

проблем організації сімейного життя, а також  при розробці робочих 

навчальних програм і навчальних дисциплін сімейнознавчої тематики.     

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (66 найменувань), та додатків. 
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РОЗДІЛ I.  ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО БАТЬКІВСТВА 

ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ 

1.1.  Теоретичний аналіз дослідження  уявлень про батьківство в 

зарубіжній та вітчизняній психології  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що сучасна 

картина батьківства достатньо суперечлива. Т.О. Гурко, яка досліджувала  

проблеми, пов’язані з материнством і батьківством, підкреслювала, що 

спостерігається значна криза сім’ї, зростання кількості безбатченків і 

зменшення загального внеску батька у виховання дітей. Зростання 

розлучень веде до зростання кількості дітей, що живуть з одним із 

батьків, переважно – це мати [13]. Результати наукових досліджень 

вчених констатують [13; 19] зростання відсутності батьківської опіки; 

бідність батьківських контактів з дітьми в порівнянні з материнськими; 

педагогічну некомпетентність, неумілість батьків; незацікавленість і 

нездатність батьків виконувати виховні функції, особливо догляд за 

маленькими дітьми. На нашу думку, інтерпретація цих даних може бути 

різною, але очевидно, що відбувається швидке, неухильне і небезпечне за 

своїми наслідками ослаблення батьківства. Загалом, у своїх дослідженнях 

Т.О. Гурко, вивчаючи феномен сучасного батьківства, вказує на те, що 

мужчини, які не живуть зі своїми дітьми, недостатньо матеріально і 

духовно збагачують своїх дітей і їхній внесок у виховання є незначним, а 

жінки в таких сім’ях виконують як роль матері, так і роль батька [13]. 

Проводячи теоретичний огляд існуючих досліджень у західній 

психологічній науці, ми зустрілись з використанням в науковому обігу 

такого поняття як «новий батько». Погляди на феномен батьківства 

істотно змінилися за дуже короткий час. Протягом життя двох поколінь 

змінилися і соціальні уявлення про те, яким повинен бути батько і як він 

повинен поводитися. Зараз все більш помітна тенденція до збільшення 

кількості батьків, які беруть найактивнішу участь в житті своєї дитини, 
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починаючи з моменту її народження. Зокрема, у країнах Євросоюзу 

виявлено чітку тенденцію до того, що при народженні своєї дитини 

присутні обоє батьків, в процесі якого відбувається  не просто 

спостереження, а переживання процесу пологів разом з мамою та 

дитиною. Такі батьки зближуються зі своїми дітьми, з якими вони разом 

пережили пологи. Як наслідок, надалі вони ближчі з немовлятами, разом 

піклуються про них, повивають і проводять з ними дуже багато часу, 

ходять з дітьми, наприклад, до дитячого лікаря, частіше приділяють дітям 

увагу в години дозвілля, наприклад, на дитячих майданчиках і різних 

заходах для дітей [53]. 

Теоретично позначені З. Фрейдом аспекти впливу батьківства на розвиток 

особистості отримали якісний розвиток в контексті сучасної науки в кінці XX 

- початку XXI століття в зв’язку з масштабним соціальним запитом. У зв’язку 

зі значними змінами в системі гендерних ролей, що відбулися в суспільстві за 

останні 50 років, більш соціальна, ніж материнська, батьківська роль зазнає 

серйозних змін, що призводить до утворення вакууму батьківської ролі в 

нових умовах, появи нових форм активності батьків, що свідчить, на думку 

W. Fthenakis і S. Barth, про формування нової гендерної системи, про 

переоцінку або уточнення суспільством батьківських функцій, про подальшу 

диференціації гендерних ролей [59]. 

Поступово дослідження звернулися до проблеми специфіки впливу 

батька і матері на розвиток дитини. Перші роботи Р. Парке і колег [63] 

описали батька як абсолютно рівного матері в можливостях взаємодії з 

дитиною, в тому числі і в мотиваційних характеристиках. Навіть більше того, 

вперше Р. Парке описав батьків, як цілком успішних у виконанні таких 

традиційно жіночих батьківських функцій, як чуйність на спроби 

спілкування дитини, годування, вміння правильно поводитися з маленькою 

дитиною, коли, наприклад, потрібні гігієнічні процедури, дитина кашляє або 

відригує. Продовжуючи свої дослідження в цьому напрямку Р. Парке зробив 
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успішну спробу вивчити вокалізації і мовне спілкування батьків з 

немовлятами, довівши відсутність відмінностей в цьому між батьками і 

матерями [63]. Вивчалася також і батьківська прихильність нарівні з 

материнською, при цьому був зроблений висновок про те, що участь батька 

може сприяти розвитку дитини.  

Деякі дослідження показали, що в процесі «становлення батька», ще в 

період вагітності партнерки, в організмі чоловіка, як і жінки, відбуваються 

гормональні зміни. Протягом всього періоду вагітності у чоловіка - 

майбутнього батька знижується рівень тестостерону в крові [10]. 

Однак, незважаючи на оптимізм даних досліджень, багато роботи дають 

уявлення про те, при рівних можливостях або батьківських «здібностях» 

реальна залученість в життя дітей матерів у багато разів вище батьківської. 

Дослідження кількості часу, проведеного з дітьми показало, що батьки 

спілкуються з бадьорим немовлям від 45 хвилин до 26 годин на тиждень, тоді 

як матері проводять з дитиною в середньому 9 годин в день [10]. 

Згідно H.-L. Canitz. [61], частина батьків цілком задовольняються так 

званої роллю «заступника матері», тобто вони замінюють маму, коли її 

немає, і допомагають їй, виконуючи її доручення. 

Дані дослідження не враховують соціальну специфіку батьківських і 

гендерних ролей: жінка проводить більшу частину часу з дитиною-немовлям, 

якщо вона не виходить на роботу, тоді, як чоловік професійно зайнятий 

повний день. Наприклад, Т. А. Гурко [13] вважає, що стереотипи в сфері 

батьківства, під якими розуміються, на її думку, стійкі уявлення, що ставлять 

жінок в більш невигідне становище в суспільстві в порівнянні з чоловіками з 

точки зору досягнення статусу, влади і доступу до ресурсів, є найбільш 

стійкими в суспільстві. 

Існує кілька підходів до розгляду ролі батька. Представниками 

психоаналітичного напрямку виконано велику кількість робіт по 

дослідженню ролі батька. В основному вивчається роль батька в 
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психосексуальному розвитку дитини, батько, таким чином, є найважливішою 

фігурою в житті дитини чотирьох років. З. Фрейд виділяв такі найважливіші 

аспекти взаємин батька і дитини: 1) батько - втілення сили, як об’єкт 

захоплення і любові, 2) батько як об’єкт реалізації потреби в безпеці та 

захисті, 3) батько як авторитет, який карає за провини і, таким чином, 

регулює поведінку, а в подальшому і моральні установки людини. Любов 

матері - безумовна любов, прийняття і теплота - забезпечує почуття безпеки , 

задовольняє потребу в прийнятті, створює базу для розвитку [51]. Дитина 

може досліджувати світ тільки тоді, коли впевнена, що в будь-який момент 

може повернутися до матері. Про це говорять дослідження Ю. Борисенко, Е. 

Еріксона та ін. Батько ж несе соціалізуючу функцію, крім задоволення 

потреби в безпеці, стабільності і надійності існування. Його любов умовна і, 

таким чином, дає дитині можливість соціалізуватися, батько передає 

соціально-культурні норми, традиції і стежить за їх дотриманням. Бути 

батьком - це бути носієм істини, норми в сім’ї. Так як мати безоціночно, за 

соціалізацію відповідає батько. Коли батько - носій норми, з ним пов’язано 

почуття опори, надійності і впевненості у інших членів сім’ї [10; 56]. 

Представники біхевіоризму розглядають батьківство з точки зору 

виконання приписів даної соціальної ролі. Причому класичний біхевіоризм 

бачив в батька тільки найважливіший елемент середовища, який посилював 

або припиняв певні реакції дитини, таким чином, виховуючи правильні 

реакції. Представники необіхевіоризму говорять про те, що батько є ще і 

моделлю, спостерігаючи за якою, дитина вчиться [60]. 

Гуманістичний підхід до батьківства розвивався в рамках робіт перших 

сімейних психологів [12], які вказували на можливості особистісного 

зростання подружжя, а також оптимізації сімейної ситуації в рамках 

психотерапевтичної роботи з сім’єю. Сьогодні в контексті системної сімейної 

психології J. Pleck [64] сім’я розглядається як система, в якій кожен елемент 

взаємопов’язаний з усіма іншими і нормальне функціонування якої 
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неможливо без будь-якого її елемента. всі члени сім’ї знаходяться у 

взаємозв’язку один з одним і взаємовпливають один на одного. Таким чином, 

не тільки батько й мати впливають на дітей або взаємини подружньої пари 

впливають на розвиток дітей, а й стосунки в діаді батько - дитина впливають 

на стабільність сім’ї та самопочуття кожного з її членів, при цьому відносини 

батька і дитини не ізольована сфера, але ці взаємини важливі і для 

функціонування всієї системи. 

В наш час велика кількість досліджень з окресленої проблеми 

проводяться в Німеччині, США. Досліджуються різні аспекти феномена 

батьківства: 1) статус батька  (Bergmann, J.-R.)  [58], 2) поведінку батька 

щодо виконання батьківської ролі; 3) задоволеність чоловіка батьківством, в 

тому числі і виконанням ролі батька (Fthenakis, W. E.) [59]; 4) задоволеність 

стосунками з власним батьком і перенесення патернів поведінки щодо 

виконання ролі, спілкування і відносин до дитини і з дитиною, а також 

соціальні та демографічні проблеми батьківства [10]. 

Німецькі дослідники займаються проблемами соціального зміни 

батьківства [64], трансформації ролей в суспільстві; зміни соціальних 

стереотипів і установок щодо того, яким повинен бути батько; проблемами 

сімейної психології, виконання чоловіками ролей в рамках сім’ї в умовах, що 

змінюються сучасного суспільства; історичні та культурні передумови 

сучасного стереотипу батьківства; психологічні особливості батьківства; такі 

як задоволеність своєю роллю, взаєминами з дитиною, дружиною і 

оточуючими, а також досліджується процес становлення батька, його 

психологічних характеристик, прийняття ролі, зміна Я-концепції в 

батьківстві, вікові закономірності даного феномена. 

Проаналізувавши літературні джерела, присвячені окресленій 

проблематиці, можна сказати, що проблема батьківства не тільки досить 

широко досліджується в США і Німеччині, а й залучає досить широку 

суспільну увагу. При цьому американські дослідники орієнтовані на 
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практику і практичну допомогу батькам у виконанні ними своїх функцій 

(Furstenberg, F. S.) [60]. Дослідження носять прикладний характер і 

дозволяють відстежити багато закономірностей і особливості феномена 

батьківства в сучасному суспільстві, найчастіше соціологічні. Крім того, в 

США існує кілька комерційних і некомерційних організацій (наприклад, The 

Fatherhood Coalition, очолювана M. Charalambous, National Center for 

Fathering, на чолі з K. Canfield, The March Of Dimes і ін.), Діяльність яких 

спрямована на надання консультаційної допомоги, інформаційної підтримки 

батькам і проведення різного роду семінарів і тренінгів для молодих сімей, 

одиноких батьків і т.п. , а також фінансування різних досліджень батьківства 

і пов’язаних з ним проблем. Крім цих організацій, Департамент Освіти США 

також фінансує дослідження, присвячені сучасним проблемам сім’ї. Крім 

того, Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США відповідно до 

закону, прийнятого в 2010 році (Claims Resolution Act), фінансує ініціативні 

дослідницькі групи, визначаючи грантову підтримку досліджень 

відповідального батьківства, розробку програм пропаганди здорового шлюбу 

і відповідального батьківства, починаючи з 2011 року [66]. 

Німецькі дослідження більш фундаментальні, орієнтовані як на практику, 

так і на теоретичне осмислення і обгрунтування практичних результатів 

дослідження та вивчення проблеми. 

Досліджуючи психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти 

формування усвідомленого батьківства, відомий український вчений В.П. 

Кравець підкреслює значущість ролі батька у житті і розвитку дитини, 

звертаючи увагу на амбівалентність соціальної ролі батька, оскільки  

стати батьком і бути батьком не одне і те ж, позаяк перехід до активної 

виховної діяльності у чоловіків не пов’язаний автоматично з 

народженням дитини. Як констатув вчений, чоловікові важче стати 

батьком, ніж жінці – матір’ю, адже перешкодою щасливому батьківству є 

упереджене ставлення чоловіків до догляду за дітьми та їхнього 
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виховання, особливо в ранньому віці, як наслідок, батько менше 

спілкується з дитиною, менше бере участі в її перших контактах з 

навколишнім світом [32]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства слід говорити про зростання 

ролі амбівавалентності батьківства. Відзначимо, що до такого висновку у 

своїх наукових доробках приходить В.О.Раміх [42], з думкою якої ми 

солідарні. Вважаємо за необхідне послатися на філософсько-

культурологічний аналіз досліджуваної проблеми, який дає нам змогу 

виявити співіснування двох тенденцій: з одного боку – в послабленні ролі 

і впливу батька (приховані безбатченки, зростання кількості неповних і 

материнських сімей); з іншого боку − в переорієнтації життєвих ролей 

чоловіка і жінки, зміні соціокультурних стереотипів маскулінності і 

фемінності, які задаються зміною культурної парадигми у сучасних 

умовах.  

За концептуальними положеннями Т.М. Зелінської [26], 

взаємозалежна природа жіночих і чоловічих ролей полягає у тому, що 

зміни в одній з них неодмінно супроводжуються змінами в іншій. 

Історично визнані визначення чоловічості й жіночності зберігають 

ситуацію, у якій чоловіки мають над жінками владу, керують їхнім 

життям. Щоб змінити ці непривабливі реалії, мало зосередитися лише на 

жіночій ролі, треба займатися і чоловічою соціальністю, для якої 

характерна криза маскулінності, що перетинається з кризою батьківства. 

Варто наголосити, що роль батька є однією з найважливіших, має 

глибоке історичне коріння, але, не дивлячись на важливість і тривалу 

історію, недостатньо регламентована. Роль батька є динамічним 

утворенням і   залежно від статі і віку дитини його функції можуть 

змінюватися. Соціальні стереотипи батьківства є різноманітною 

системою уявлень і нормативних вимог суспільства у тому, що саме 

повинен робити батько, проте, є суперечливими, що, на думку низки 
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авторів [25; 35; 53], зумовлено наслідком перехідного періоду в історії 

батьківства, коли суспільство серйозно звернуло увагу на важливість 

батьківства для розвитку особистості дитини і особистості самого батька. 

Проведений нами аналіз наукової літератури показує багатоплановість 

трактувань поняття «батьківство», того, які саме функції повинен 

виконувати батько, як впливає батьківство на розвиток особистості як 

дитини, так і самого батька. «Батьківство» як психосоціальний феномен 

розглядають з двох основних позицій: батьківство як прояв особистісно-

смислової сфери мужчини та батьківство як забезпечення умов розвитку 

дитини, тобто, план розгляду залежить від того, хто є відправною точкою 

вивчення − батько або дитина (Р.В.Манеров) [36]. 

У ранній юності, за концептуальними положеннями відомого 

українського дослідника І.Д. Беха, відбувається розгорнута соціалізація, 

особистість перетворюється на розвиненого суб’єкта, що опановує 

суспільний досвід, робить його своїм надбанням. Юнаки й дівчата 

набувають дедалі більшої самостійності, відносної автономності, 

відбувається їх подальша індивідуалізація. Індивідуалізація й 

соціалізація, за позицією вченого, виявляються необхідними, 

взаємопов’язаними компонентами єдиного процесу особистісного 

розвитку, певний рівень якого породжує самодетермінацію, 

самоуправління особистості, яка свідомо організує своє життя, а, отже, 

деякою мірою визначає власний розвиток та сприяє формуванню 

відповідального ставлення до батьківства. В юнацькому віці відбувається 

активне формування особистісних цінностей, які виступають 

регуляторами поведінки і діяльності в подальшому. Психологічна 

природа цих цінностей, як зазначав вчений, відрізняється внутрішнім 

змістом та потребами. Коли зміст певних моральних норм є цінним для 

особистості сам по собі,  тоді такі смислові утворення виступають 

самоцінностями [7; 8]. 



18 

 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав нам змогу зробити 

узагальнення,  що батьківство є важливим етапом  у розвитку і 

саморозвитку особистості чоловіка. Становлення батьківства − це 

особистісний процес, що може бути ускладнений різноманітними 

чинниками, а саме: психічними чи соматичними захворюваннями батьків; 

мотиваційною, когнітивною, поведінковою неготовністю до здійснення 

батьківської ролі; особистісними особливостями, порушеннями сімейної 

комунікації, пріоритетом інших цінностей (кар’єрних, сексуальних) над 

батьківськими. 

 

 

1.2 Основні етапи становлення психологічної готовності до 

батьківства 

Проблема виділення етапів становлення батьківства пов’язана зі 

специфікою формування гендерних характеристик особистості і є 

надзвичайно важливим напрямом дослідження.  

На сучасному етапі розвитку психологічної науки виокремлюють 

декілька стадій батьківства, а саме: прийняття рішення про народження 

дитини, вагітність, період становлення батьківства, період зрілого 

батьківства [10; 53]. Окреслені стадії батьківства характерні для чоловіків та 

жінок. Однак слід підкреслити, що існують певні особливості проходження 

зазначених стадій у чоловіків, бо батьківство взаємопов’язане з розвитком 

особистості не тільки дорослого чоловіка і його дитини, формування всіх 

компонентів батьківства пов’язане із загальним розвитком особистості 

чоловіка, особливо з формуванням гендерної ідентичності особистості і 

формуванням різних особистісних характеристик: моральних і вольових. 

В онтогенезі феномена батьківства необхідно виділити наступні основні 

етапи [9, с. 103]:  
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1) перший етап пов’язаний з формуванням уявлень про батьківство, 

стереотипними уявленнями про батьківство до вагітності дружини;  

2) другий етап пов’язаний з переосмисленням наявних знань і уявлень у 

чоловіка та дружини про батьківство протягом періоду очікування дитини;  

3) останній третій етап – практичний, коли саме після народження дитини 

відбувається безпосередня реалізація стратегій батьківства.  

Науковцями були проведені дослідження, щоб відстежити формування 

ставлення до своєї дитини, з якою в пренатальний період чоловік не має 

такого зв’язку, як жінка, тому, і зміна ставлення до себе, прийняття нової 

ролі батька, формування ставлення до дитини,  є  складним багатофакторним 

процесом. 

Вивчаючи проблему становлення психологічної готовності до батьківства 

ми спираємося на раніше виділені етапи розвитку батьківства, враховуючи 

специфіку перших двох описуваних етапів, як підготовчих до батьківства, 

тобто етапів становлення готовності до батьківства, і акцентуючи увагу на 

особливостях становлення психологічної готовності до батьківства в рамках 

цих етапів, ми виділяємо: 1) етап визначення батьківства - формування 

особистих уявлень про батьківство, стереотипне уявлення про батьківство до 

вагітності дружини; 2) етап осмислення батьківства, переосмислення наявних 

знань і уявлень про батьківства протягом періоду очікування дитини; 3) етап 

ціннісного усвідомлення батьківства в батьківських практиках після 

народження дитини (практичний етап) - реалізація стратегій батьківства 

після народження дитини. 

Перший етап охоплює період від народження чоловіка до отримання 

відомостей про вагітність дружини чи партнерки. Формування стереотипів 

про батьківство відбувається в процесі взаємодії з власними батьками. 

Сучасними детермінантами організації громадської думки є засоби масової 

інформації, що формують стереотип «правильного життя», «правильних» 
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прагнень і цінностей, в тому числі цінність сексуальних відносин, важливість 

близьких відносин, «ідеальної» сім’ї, необхідності народження дітей. 

Цей період охоплює чотири перші етапи гендерної соціалізації чоловіка 

(парапубертат, препубертат і пубертат і перехідний етап). Саме в цей час 

формуються особистісні і ціннісні передумови стратегій батьківства. 

Внутрішньо, первинні по відношенню до зовнішніх, характеристики стратегії 

батьківства ціннісні характеристики, відповідальність особистості, прийняття 

своєї гендерної ролі і навіть модель батьківських практик, заснована на 

взаємодію з власним батьком, формуються саме в цей період [9, с. 103-104]. 

У підлітковому віці передумовами зрілості є: на рівні індивіда (здоров’я, 

фізичне дозрівання), особистості (статева ідентифікація, вибудовування 

взаємин з однолітками та батьками) і суб’єкта діяльності (успішність, 

довільність самодисципліна, довільність поведінки, самостійність, 

відповідальність), процесуальним критерієм зрілості виступає адаптація.  

Для юнацького віку передумовами зрілості є: на рівні індивіда (здоров’я, 

фізичне дозрівання), особистості (вибір подальшого шляху, професійний та 

особистий самовизначення, статева ідентифікація, вибудовування взаємин з 

однолітками і батьками) і суб’єкта діяльності (успішність, самодисципліна, 

довільність поведінки, самостійність, відповідальність), процесуальним 

критерієм зрілості виступає адаптація, самовизначення. 

Таким чином, формування ціннісних орієнтацій і передумов зрілості 

особистості відбувається в процесі соціалізації особистості і пов’язане з 

конкретною соціальною ситуацією розвитку особистості. 

Цей постулат досить давно відомий і застосовується в педагогіці. Так, В. 

О. Сухомлинський, слідом за А. С. Макаренко, надавав великого значення 

спеціально організованому виховує соціуму, що включає сім’ю, школу і 

громадські організації, які контактують з дитиною, і дозволяє сформувати 

певну систему цінностей особистості [45]. 
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Ці ідеї можуть мати широке практичне застосування в контексті роботи з 

батьківством: не заперечуючи активності самої особистості, але з огляду на 

певну соціальну детермінованість ціннісної сфери особистості та педагогічні 

можливості сім’ї, ми можемо говорити про необхідність створення 

спеціальних умов формування ціннісно-смислового боку батьківства. Такі 

умови можуть бути створені в рамках сімейно-освітнього середовища. 

Отже, у віці 18-22 роки відбуваються процеси формування основних 

уявлень про батьківство. Для цього вікового періоду властиві наступні 

психологічні особливості: молоді люди хочуть мати дітей, але не зараз, 

вважають, що доцільно планувати народження дитини і розглядають це як 

перспективу тільки через декілька років (від 2 х до 5-ти), вони позитивно 

ставляться до дітей, але спілкуються не часто, вважають, що з народженням 

дитини у чоловіка з’являється велика відповідальність. Як правило молоді 

люди сучасні соціальні стереотипи сприймають власну думку, та вважають, 

що від батька дитина отримує захист, соціальну підтримку, відчуття 

впевненості в собі, духовне та фізичне виховання, саме від батька дитина 

отримує перші зразки для наслідування. 

Другий етап - період осмислення батьківства протягом періоду 

очікування дитини. Він починається з того моменту, коли чоловіку стало 

відомо, що він буде батьком, до початку взаємин з уже народженою 

дитиною. Це період узгодження внутрішніх і зовнішніх характеристик 

стратегій батьківства. Цим обумовлена якась подвійність, неясність стратегії 

батьківства в цей період. Реакція чоловіка на повідомлення про вагітність 

може бути різноманітною в залежності від різноманітних чинників, які 

включають наміри чоловіка, щодо жінки, прийняття відповідальності за 

майбутнє життя дитини, матеріальну готовність, соціальну готовність. 

Бувають ситуації, коли заздалегідь прийнято рішення про народження 

дитини, це є результатом формування мотиваційно-емоційної та ціннісної 

сфери батьківства, яка виражається в бажанні мати дитину. 
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Більшість досліджень підтверджують специфічну вразливість батьківства 

до впливів середовища: таким як складності визнання юридичної складової 

батьківства і більшого впливу безробіття на батьківство, ніж на материнство. 

Коли чоловіки переживають фінансову кризу тоді частіше відмовляються 

психологічних та економічних обов’язків батька.  

Так, Г. Дік-Рід доводить, що цей період чоловіку необхідно проявляти 

розуміння, терпимість і безкорисливість до своєї дружини, щоб правильно 

оцінити її думки та поведінку під час вагітності [20]. Вчений підкреслює, що 

чоловік виявляється в ситуації підвищених вимог та вважає, що цей час є 

періодом перевірки готовності до батьківства, а також є дуже важливим для 

формування ставлення до майбутньої дитини, а також особистої позиції в 

сім’ї. 

Третій етап ціннісного усвідомлення батьківства - період реалізації 

внутрішніх і зовнішніх характеристик стратегій батьківства. Початок цього 

періоду є критичним на початку зв’язку чоловіка з народженою дитиною. 

Слід зазначити, виникають ситуації коли емоційний відгук у батька до 

дитини не виникає. На відміну від матері, батьку складніше сприймати рідну 

дитину як продовження себе, оскільки жінка на психологічному рівні 

готується до спілкування з дитиною задовго до народження останньої. Під 

час вагітності у майбутньої мами виникає новий сенсорний досвід, а також 

розпочинається процес духовного прийняття рідної дитини. Оскільки у 

батька немає такого спілкування, то  емоційний відгук, сприйняття власної 

дитини у нього відбувається значно складніше. 

П. А. Попова  у своїх дослідженнях [10] виділяє наступні аспекти при 

яких відбувається прийняття соціальної ролі батька чоловіком: повага і 

прихильність до батька зі сторони матері, оскільки при такому ставленні 

чоловік може розпочати проявити себе як батько; батьківська сім’я чоловіка 

(її особливості) і його взаємини з власним батьком; провідним чинником є 

вік чоловіка (легковажне ставлення до батьківства частіше виникає у 
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ранньому віці) тобто важливою є зрілість особистості; активне спілкування 

батька з дитиною до її народження, а також період раннього дитинства; 

участь батька під час пологів, так як вагітність дружини - це перша проба 

реальної готовності чоловіка до появи дитини, який на довгі роки стає 

основною точкою відліку сім’ї і вимагає особливої уваги та енергії. Тобто це 

означає певну перебудову життєвих планів, обмеження  особистих бажань.  

Для батька важливим є дарувати іншим свою увагу не очікуючи миттєвого 

задоволення свої потреб. Важливим моментом при формуванні почуття 

батьківства є 4-й місяць вагітності, період коли у дружини появляється живіт 

і дитина стає «матеріальною», більш реальною. У зв’язку з цим важливо, що 

підготовка до виконання батьківської ролі дозволяє чоловікові більш 

усвідомлено приймати цю роль. 

Подібні ідеї характерні не тільки для вітчизняної психології, але і для 

американських колег (Doherty; McCoy) [62; 65], які мають серйозну 

підтримку в політичних колах країни, наприклад, в рамках Ініціативи 

здорового шлюбу і відповідального батьківства. Основна ідея зарубіжних 

колег полягає в тому, що з огляду на величезну значимість батьківського 

виховання для гармонійного розвитку особистості дитини , великі складності 

у вибудовуванні взаємин з дитиною у нерезидентного (який не проживає в 

одному будинку з дитиною) батька, а також той факт, що в разі 

зареєстрованого шлюбу самі подружні стосунки визначають соціальну 

ситуацію розвитку особистості дитини і навіть специфіку взаємодії батьків з 

дитиною, а подружні конфлікти зумовлюють множинні проблеми дітей, 

включаючи когнітивні проблеми, девіантна поведінка і навіть соціальні 

досягнення у дорослості, соціально, політично та психологічно виправдано 

створення програм по формуванню цінності здорового шлюбу і батьківства 

серед чоловіків в США. Тобто, такі заходи, як пропаганда здорового способу 

життя, здорового шлюбу, «відповідального» батьківства, відкриття центрів 

допомоги батькам є виправданими в силу того, що економічно набагато 
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вигідніше виховувати «відповідальних» батьків, і перш за все, батьків, 

створюють базу для фінансової і психологічної стабільності в житті дитини, 

замість того, щоб матеріально підтримувати матерів-одиначок, виплачувати 

допомогу дітям-сиротам та малолітнім матерям, оплачувати перебування 

дітей в дитячих будинках, боротися з підлітковою злочинністю, містити 

в’язниці для малолітніх злочинців і вирішувати інші проблеми, які так або 

інакше пов’язані з відсутністю батьківського виховання в сім’ї [62; 65]. 

W. Doherty вважає, що складність складання програм психологічного 

супроводу сім’ї, з одного боку обумовлена тим, що широке поширення таких 

програм неможливо без відповідних політичних програм щодо поліпшення 

демографічної ситуації, а з іншого - основний акцент в цих програмах 

повинен бути поставлений на те, щоб відображати множинні області 

батьківства, різні побутові та шлюбні обставини батьків, і безліч особистих 

взаємин і екологічних факторів, які впливають на те, яким батьком є чоловік. 

Тобто, такі програми повинні залучати матерів на допомогу батькові, 

особливо для неодружених батьків; пропагувати спільне батьківство 

всередині і поза шлюбом; звернути увагу на критичні періоди в сімейному 

житті, наприклад, народження дитини і розлучення батьків; забезпечити 

можливість батьків вчитися від інших батьків; і пропагувати життєздатність 

шлюбів, побудованих на спільній турботі, відданості і взаємодії [62]. Деякі 

розробники таких програм намагаються донести до чоловіків цікаву думку, 

про те, що кожен раз, коли чоловік підтримує конфлікт з дружиною, не 

намагається вирішити його конструктивно, він ризикує майбутнім своєї 

дитини, так як подружні конфлікти погіршують ситуацію розвитку дитини і 

збільшують ризик розлучення, що несприятливо відбивається розвитку 

дитини та її подальшому житті [10]. 

Таким чином, становлення психологічної готовності до батьківства це 

складний багатоступеневий процес, який відбувається під впливом різних 

чинників, а саме біологічних, соціальних та особистісних. Формування 
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стратегії батьківства взаємопов’язане з розвитком особистості батька з 

самого раннього віку, і багато складових процесу формування маловивчених 

і дані по детермінації їх розвитку суперечливі, і тільки подальше вивчення 

онтогенезу батьківства дозволить відповісти на поставлені перед наукою 

питання. 

 

1.3 Змістовні характеристики і детермінанти становлення 

компонентів психологічної готовності до батьківства 

Визначаючи змістовні характеристики і детермінанти становлення 

компонентів психологічної готовності до батьківства, ми не можемо 

залишити без уваги проблему ціннісно-смислового змісту батьківства (як 

основи аксіологічного компонента психологічної готовності до батьківства), 

так як саме ціннісно-смислова сфера задає параметри особистісного розвитку 

(додаток 1). 

Система ціннісних орієнтацій, що розглядається як внутрішня основа 

відносин особистості до дійсності, визначає цілепокладання в діяльності 

особистості. У психології розвитку формування та еволюція смислових 

систем особистості розглядається в якості рушійної сили особистісного 

розвитку [40]. У психології поняття «цінність» по різному визначається і має 

різне значення в залежності від наукового напрямку. У психоаналізі цінності 

особистості формуються через супер его, що включає моделі супер его 

батьків конкретної людини, які, таким чином, виконують функцію передачі 

традицій і цінностей, від покоління до покоління [53]. Згідно Е. Фромом, 

можна виділити дві великі групи цінностей, притаманних людині: а) 

усвідомлені офіційно визнані, декларовані (релігійні та гуманістичні) 

цінності і б) дійсні, неусвідомлювані цінності, пов’язані з соціальною 

системою [52]. При цьому кожна група структурована і відрізняти за 

ознаками раси.  
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Психологи гуманістичного спрямування аналізували не тільки типи або 

варіанти цінностей, а й їх регулятивну роль в поведінці особистості. Вагомий 

внесок у вивчення специфіки цінностей вніс В. Франкл, виділяє три групи 

цінностей: 1) цінності творчості - природні і важливі, але не важливі цінності, 

які реалізуються через працю; 2) цінності переживання, що включають, 

згідно В. Франкл, любов і цінності відносини, які визначають осмислене 

ставлення до болю, вини і смерті [50]. 

Відповідно, ціннісні орієнтації відіграють вирішальну роль в 

саморегуляції поведінки, що підтверджено дослідженнями [50]. Це 

справедливо, як в самому широкому сенсі в рамках регуляції будь-якої 

діяльності і вибору способу дій людини, так і у вузькому сенсі в контексті 

вивчення регулюючої функції ціннісно-смислового компонента батьківства. 

Проблеми ціннісно-смислового супроводу відповідального батьківства 

набагато менш вивчені. Так як реалізація батьківських функцій пов’язана з 

особистісним прийняттям, інтерналізацією ролі батька конкретним 

чоловіком, ціннісно-смисловою сферою чоловіка [10], ми можемо говорити 

про те, що формування ціннісного ставлення до батьківства, включення 

батьківства в систему цінностей особистості визначає реалізацію 

праксіологічного компонента стратегії батьківства (додаток 1). З огляду на 

цей момент, формування конструктивних стратегій батьківства у чоловіків 

може бути розглянуто в якості профілактики соціальних ризиків розвитку 

дитини, в тому числі «відходу» батька з життя дитини, відсутності 

піклування, в тому числі фінансової про майбутнє дитини, девіантного 

батьківства. 

Таким чином, аксіологічний компонент батьківства крім гендерної ролі 

включає в себе такі цінності, як: цінність любові (подружньої і батьківської), 

дружби з дитиною, розвитку (через підтримку розвитку особистості дитини і 

дорослого), моралі (пов’язаної з уявленнями про належне і відповідальності 

перед дружиною, дитиною і суспільством), релігійні (в тому числі в рамках 
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реалізації пропонуються релігією батьківських ролей), гуманістичні цінності 

(як цінність особистості дитини), цінності переживання і цінності взаємин з 

конкретною дитиною. Він пов’язаний з вольовою активністю особистості 

(так як вона регулюється ціннісними орієнтаціями індивіда) і механізмами 

цілепокладання і реалізується в батьківських практиках. 

Велика проблема вивчення ціннісного ставлення до батьківства може 

бути пов’язана з тим, що цінності батьківства можуть бути тільки 

декларованими, визнаними суспільством, але не бути дійсними для 

конкретної особистості. Хоча для кожної дитини було б бажано, щоб цінність 

батьківства була дійсною для його батька. 

У зв’язку з цим примітно, що в тому, що стосується батьківства, 

особливості ціннісних орієнтацій особистості можуть бути пов’язані з 

особистісної зрілістю через такі характеристики, як відповідальність в різних 

сферах діяльності, емоційну зрілість, самоконтроль поведінки, самостійність, 

високий рівень реалізованості, адекватність визначення мети. Це 

підтверджується А. Г. Портновою, що вказує на інтегральність морального 

компонента в структурі особистісної зрілості [41]. 

Описуючи детермінанти становлення рефлексивно-регулятивного 

компоненту психологічної готовності до батьківства (додаток 1), ми в першу 

чергу, повинні визначити детермінанти розвитку особистісної зрілості. 

«Зрілість» і її критерії розглядалися Б. Г. Ананьєвим на рівнях індивіда, 

суб’єкта діяльності, особистості та індивідуальності [3, с 89-90]. 

А. А. Реан [43] виділяє чотири компоненти або критерії особистісної 

зрілості: відповідальність, терпимість, саморозвиток і позитивне мислення, 

позитивне ставлення до світу, що визначає позитивний погляд на світ. 

В наш час набула поширення концепція про два типи відповідальності: 

відповідальність першого та другого типу. Перший тип відповідальності - це 

випадок, коли особистість вважає себе відповідальною за те, що відбувається 

в житті саму себе (інтернальний локус контролю за Дж. Роттером). Другий 
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тип відповідальності пов’язаний з ситуацією, коли людина схильна вважати 

відповідальними за все, що відбувається в її житті - інших людей, або 

зовнішні обставини (екстернальний локус контролю), якщо коротко 

узагальнити то це - безвідповідальність. 

Саме батьківство в багатьох культурах, так чи інакше, пов’язане з 

поняттям соціальної зрілості і, крім того, є одним із шляхів розвитку 

особистості за Е. Еріксоном, як найважливіший шлях досягнення 

продуктивності і встановлення ідентичності в близьких відносинах [56] 

Таким чином, батьківство взаємопов’язане з особистісної зрілістю 

двояко: з одного боку, батьківство може виступати фактором, що сприяє 

розвитку зрілості особистості, з іншого - тільки зріла особистість може стати 

ефективним батьком [10]. Тому зрілість особистості є ключовим елементом 

стратегії батьківства, визначаючи функціонування рефлексивно-

регулятивного компонента стратегії батьківства. 

Отже, зрілість є найважливішим параметром, що визначає батьківське 

поводження, тому, що тільки сформована особистість стає суб’єктом 

вільного, самостійного і відповідального поведінки в соціумі. 

Для опису праксіологічного компоненту стратегії батьківства можна 

використовувати поняття батьківські практики, відповідне вдалому терміну 

«fathering» в англійській мові на противагу терміну «fatherhood», що позначає 

статус і соціальні характеристики батьківства. Батьківські практики 

визначаються як особливості взаємодії батька з конкретною дитиною, 

зумовлені статтю, віком дитини, особливостями його розвитку і здоров’я, а 

також ситуацією її народження, ставленням до неї і взаєминами з її мамою 

(додаток 1). 

Батьківська роль має глибоке історичне коріння, але, незважаючи на 

важливість і тривалу історію, досить мало регламентована. 

Соціальні приписи щодо її виконання та сутнісні уявлення представлені в 

соціальних стереотипах, проте вони часто суперечливі. Можна виділити 
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наступні найважливіші функції, виконання яких вимагає роль батька: 1) 

батько як годувальник; 2) батько як захисник - можливість надання своїм 

дітям освіти, вибору професії, реалізується опосередковано через соціальний 

статус батька і економічний добробут; 3) батько як вихователь не тільки 

прищеплює норми і правила поведінки, а й значною мірою може вносити 

вклад в професійний вибір дитини, розширюючи його кругозір, займаючись, 

особливо з хлопчиком, яким-небудь спільною справою [31]. 

Оскільки формування батьківства є складним багатоступеневим 

процесом, детермінованим соціальними, сімейними та особистими 

факторами, необхідно виділити основні параметри або осі, що визначають 

розвиток стратегії батьківства. 

На підставі вищевикладеного, а також проведеного аналізу сучасних 

робіт, присвячених батьківству (Л.В. Долинська [21], Ю.В. Борисенко [10], 

Н.І. Гусак [17], Р. В. Овчарова [40], Р.М. Хавула [53], серед основних 

параметрів, що визначають стратегії батьківства, можна виділити: прийняття 

гендерної ролі батька, систему ціннісних орієнтацій особистості, що 

реалізуються в залежності від рівня особистісної зрілості, саморегуляції і 

здатності чоловіка відрефлексувати свою поведінку в батьківських 

практиках. 

Отже, прийняття ролі батька є дуже важливим процесом, однак, часто 

усвідомлення себе батьком відбувається переважно після народження 

дитини. Слід підкреслити, що різні аспекти прийняття дитини і себе як 

батька починають складатися ще задовго до взаємозв’язку з рідною дитиною. 

Психологічні ефекти реалізації конструктивних батьківських практик 

частково спостерігаються на другому і, в основному, третьому етапі 

онтогенезу батьківства. Всі психологічні ефекти конструктивності стратегій 

батьківства можна умовно розділити на кілька груп: 1) розвиток особистості 

батька, 2) зниження подружніх конфліктів на грунті дитячо-батьківських 

проблем, 3) гармонійний розвиток особистості дитини. 
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Батьківський альянс - спільна діяльність дорослих, відповідальних за 

догляд і виховання дитини [10]. У зв’язку з цим материнська підтримка 

батька - важлива умова компетентності батька і його участі батька у житті 

дитини [6]. При цьому включеність батька в життя сім’ї пов’язана з 

ефективністю батьківського альянсу, і назад пов’язана з домінуванням матері 

в сім’ї . Так, що батьки стають більш дбайливими і ніжними з дітьми, коли 

їхні чоловіки вважають, що турбота і прояви ніжності є важливою частиною 

батьківської ролі [11]. Таким чином, батьківство сильніше залежить від 

подружніх взаємин через те, що стандарти і очікування щодо батьківства 

більш мінливі і розмиті, а, отже, поблажливі, ніж для матерів. 

Найважливішою детермінантою відносин батька і матері, як показали 

дослідження [10], є оформлення шлюбу, так як вносить певну 

відповідальність в відносини між партнерами. 

Узагальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, Р.М.  

Хавула [53] відобразив у психологічній моделі готовності юнаків до 

батьківства (рис. 1. 1). 

 

 Модель готовності юнаків до батьківства. Рисунок 1.1. 
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Кінцевою метою у створеної моделі є психологічна готовність молоді 

до батьківства, яка стає можливою завдяки індивідуально-психологічним 

чинникам, що обумовлюють та сприяють розвитку системи ставлень 

особистості юнака, а саме: ставлення до батьківства, ставлення до 

батьківської ролі, ставлення до себе як до батька та ставлення до дитини. 

Відповідно до цієї моделі структура психологічної готовності до батьківства 

акумулює розвиток всіх компонентів цієї готовності, яка структурується на 

основі трьох складових: когнітивна складова (містить знання і уявлення про 

різні способи і форми взаємодії з дитиною, про оптимальну близькість у 

стосунках, знання і уявлення про цільовий аспект цих взаємин, а також 

переконання в пріоритетності тих напрямів взаємодії з дитиною, які 

реалізують батьки), емоційна складова (включає оцінки і думки про різні 

типи батьківських ставлень, а також домінуючий емоційний фон, 

супроводжуючий поведінкові прояви батьківських стосунків з дитиною) та 

конативна складова (зумовлюється формами і способами підтримки контакту 

з дитиною, формами контролю, виховання взаєминами, шляхом визначення 

дистанції спілкування). Між  собою зазначені складові мають тісний 

взаємозв’язок, а також можуть незалежно одна від одної модифікуватися 

[53]. 

Таким чином, всі компоненти психологічної готовності до батьківства 

детерміновані соціальними умовами, сімейної специфікою і віковими 

особливостями розвитку особистості, що визначає необхідність вивчення 

умов і етапів становлення психологічної готовності до батьківства. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ДО  БАТЬКІВСТВА У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ  

2.1. Організація та методичне забезпечення дослідження готовності 

юнацтва до батьківства 

 Сучасна психодіагностика включає низку методик для визначення 

шлюбно-рольових настанов молоді, вивчення їхніх сімейних уявлень, 

визначення рівня готовності до усвідомленого виконання батьківських ролей. 

У своєму дослідженні ми використовували наступний діагностичний 

інструментарій: методика “Рольові очікування і домагання у шлюбі” 

А.Н.Волкової, опитувальник “Що я думаю про чоловіків та жінок” Л.В. 

Штильова, Є. Б. Петрухіна, авторські  анкети” Моє ставлення до дитини” та 

“Cім’я у моєму уявленні”, методика «PARI» – «Батьківсько-дитячі 

відносини» Е.С.Шефера, Р.К.Белла [10; 15; 53].  

Методика  А.Н. Волкової «Рольові очікування і домагання у шлюбі» 

(РОД) дає можливість визначити: роль та значення у сімейному житті    

сексуальних стосунків,   особистісну   згуртованість   чоловіка  і   дружини. 

Також обрана методика дозволяє визначити значущість батьківських   

обов’язків,   професійних   інтересів   кожного   з членів  подружжя,     

господарсько-побутової    сфери, морально-емоційної підтримки, зовнішньої 

привабливості партнерів (ці показники, що відображають основні функції 

сім’ї, утворюють шкалу сімейних цінностей - ШСЦ); 

 -  про бажаний розподіл ролей між чоловіком і дружиною при  виконанні  

сімейних  функцій  (ці  показники утворюють шкалу рольових очікувань і 

домагань - ШРОД). 

 Дана методика  дозволяє вивчити ієрархію сімейних цінностей дівчат і 

юнаків. Проте дані уявлення не формуються у вакуумі, а залежать від безлічі 

факторів. Велике значення на формування особистісних позицій має 

отриманий нею досвід сімейної взаємодії її батьків. Сімейний мікроклімат, 

характер міжособистісних відносин батьків, а також батьків з дітьми, система 
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цінностей у сім’ї є факторами, що визначають уявлення та готовність юнаків 

до виконання батьківських ролей. Суттєве значення має  ситуація розвитку та 

особистісне становлення  людини. Крім того, уявлення про батьківство як 

категорія перебуває в динамічних змінах.  

  Анкета “Батьківство в моєму уявленні” включає чоловічий та жіночий 

варіанти, передбачає визначення суб’єктивних побажань юнаків/дівчат 

стосовно виокремлення батьківських обов’язків та особливе бачення ними 

картини сімейного життя. Анкета носить  проективний  характер, що надає 

можливість людині  висловлюватись у власній манері, виражаючи при цьому 

власну систему поглядів щодо рольових зобов’язань батька/матері. 

Співставлення та аналіз отриманих результатів дослідження показує рівень 

усвідомленості  феномену батьківства та взаємну відповідність рольових 

очікувань дівчат та хлопців. Таким чином можна визначити суб’єктивні 

установки дівчат і хлопців на сімейне життя та феномен батьківства. 

Опитувальник “Що я думаю про чоловіків та жінок” Л.В. Штильова та 

 Є.Б. Петрухіна передбачає визначення статево-рольової  ідентифікації 

юнаків та дівчат. Зміст  опитувальника включає в себе запитання відкриті і 

закриті. Адресовані респондентам запитання  заставляють  задуматись над  

образами “ідеальної жінки”, “ідеального чоловіка”, методом описування 

притаманних їм рисам та якостям. Окремі типи запитань спрямовані на 

визначення уявлень юнаків/дівчат  щодо специфіки 

батьківських/материнських  виховних впливів. 

Також зміст опитувальника  надає можливість побачити взаємозв’язок 

між уявленнями юнаків стосовно чоловічих/жіночих рис та відповідних 

батьківських/материнських обов’язків. Аналіз результатів  показує рівень 

сформованості когнітивної та поведінкової складових усвідомленого 

батьківства у юнацькому віці. 

Анкета” Я і моя дитина”  орієнтована на визначення уявлень молодих 

людей щодо сім’ї та батьківства. Зміст анкети складають набір тверджень на 
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які повинні відповісти досліджувані. Запитання спрямовані на визначення  

уявлення юнацтва щодо ефективних стилів виховання, взаємодії сім’ї та 

держави у вихованні дитини, важливості емоційного взаємозв’язку між 

батьками та дітьми тощо. Після завершення анкетування доцільно провести 

груповий семінар з досліджуваними на задану тематику. Останній дає 

можливість уточнити переконання молодих людей стосовно бачення ними 

картини сімейного життя. 

Анкета “ Сімейний образ в уявленні молодої людини” дає можливість 

 визначити мотиви створення сім’ї у юнацькому віці, проаналізувати 

систему сімейних цінностей молоді. Досліджуваним пропонується набір 

тверджень, які необхідно проранжуйте  в залежності від значимості кожного 

з них. 

Аналіз проранжованої системи тверджень показує внутрішні установки 

молоді та цінності, які є провідними для них у створенні сім’ї. 

Анкета «Моє ставлення до дитини» має за мету визначити рівень 

сформованості когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів 

усвідомленого батьківства у юнацькому віці. Анкета включає 3 блоки, кожен 

з яких включає низку тверджень. Запитання першого блоку визначають 

уявлення досліджуваних про значення дітей у сім’ї. Твердження другого 

блоку визначають емоції, які виникають у молоді пов’язані з народженням 

дитини. Запитання третього блоку визначають сформованість поведінкового 

компоненту усвідомленого батьківства, володіння молоддю технологіями 

виховних впливів. Аналіз рівня сформованості трьох компонентів показує 

загальний рівень усвідомленого батьківства досліджуваних, дає можливість 

проаналізувати співвідношення трьох компонентів. Анкета є простою та 

зручною у використанні та володіє значним діагностичним потенціалом. 

Є.С. Шефер і Р.К. Белл є авторами методики «PARI» - «Батьківсько-

дитячі взаємини» метою якої є вивчення ставлення батьків до різних сторін 

сімейного життя (сімейної ролі).  
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У методиці«PARI» виділені 23 аспекти-ознаки, що стосуються різних 

сторін ставлень батьків до дитини й життя в родині. З них - 8 ознак описують 

ставлення до сімейної ролі й 15 - стосуються батьківсько-дитячих взаємин. 

Всі 15 ознак діляться на три групи: I - оптимальний емоційний контакт, II - 

надмірна емоційна дистанція з дитиною, III - надмірна концентрація на 

дитині [40]. 

Для психолога великий інтерес становить блок шкал, спрямованих на 

визначення ставлення батьків до сімейних ролей. Методика дозволяє оцінити 

специфіку внутрішньо-сімейних відносин, особливості організації сімейного 

життя. У сім’ї виділяють наступні аспекти відносин: 

 - побутова організація сім’ї 

 - подружні відносини, пов’язані з моральною, емоційною підтримкою 

 - відносини, які забезпечують виховання дітей. 

Аналізуючи отримані цифрові дані, можна скласти попередній портрет 

сім’ї. 

Основним предметом аналізу в методиці є дитячо-батьківські взаємини. 

Важливий висновок, який можна зробити це оцінити батьківсько-дитячі 

взаємини з позиції їх оптимальності. 

 

2.2.  Інтерпретація результатів емпіричного дослідження: 

кількісний та якісний аналіз 

Характеристика вибірки. Група респондентів становила 40 осіб, з них – 25 

дівчат та 15 юнаків. Вікові параметри досліджуваних – 17-18 років. Дана 

група досліджуваних була обрана на базі Ліцею №16 імені Ю. Дрогобича та у 

Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка (спеціальності 

«практична психологія» та «дошкільна освіта»), вибірка є гетерогенною.  

Емпіричне дослідження проводилось в кінці 2019 та на початку 2020 року. 
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Наше емпіричне дослідження проводилося у груповому режимі. У ході 

дослідження були використані методи опитування: тестування, анкетування, 

бесіда. 

План дослідження: 

1 етап – проведення анкетування на визначення сформованості 

компонентів усвідомленого батьківства(анкета “Моє ставлення до дитини”). 

2   етап – тестування на визначення батьківсько-дитячих відносин 

(методика “PARI” Є.С.Шефера, Р.К.Белла). 

3  етап  -  організація опитування респондентів з елементами діалогічної 

бесіди на задану проблематику. Опитування на тему “ Що я думаю про 

чоловіків та жінок” Л.В.Штильова та Є.Б.Петрухіна, анкетування ” 

Батьківство у моєму уявленні”( чоловічий і жіночий варіант); опитування на 

тему” Я і моя дитина”; анкета “ Сімейний образ в уявленні молодої людини”. 

4  етап -  тестування на тему ”Рольові очікування і домагання у шлюбі” 

О.Волковоі, Г.Трапезникової. 

5  етап –  якісний та кількісний отриманих результатів. 

Після проведення першого етапу дослідження, ми отримали наступні 

результати. 

Зміст батьківства усвідомлюють 83.00 % респондентів даної вибірки. 

Аналізуючи емоційний компонент усвідомленого батьківства, слід відмітити 

те, що у 75.00 % вибірки виявлено позитивне ставлення до вагітності, 

материнства. При цьому 69.45 % респондентів із страхом відносяться до 

вагітності. 96.00 % юнаків позитивно налаштовані на дітей, в яких вбачають 

щастя і радість. 75.50% респондентам було важко відповісти скільки часу на 

день вони готові приділяти малюку. 92% досліджуваних  ще чітко не  

визначили виховну стратегію. Тобто, бажання піклуватися про дитину 

виявлено на досить високому рівні, хоча ключові стратегії поведінки  з 

дитиною ще не визначені. 77% респондентів знають, що входить в обов’язки 

батька\ матері стосовно дитини. У них сформовані загальні уявлення про те, 
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що батьки повинні доглядати за дитиною, виховувати, сприяти іі розвитку. 

79% респондентів знають, що в перший рік життя маля необхідно годувати 

грудним молоком. Хоча 91% переконані, що спосіб годування дитини 

повинен визначатись мамою. Лише 42% респондентів вважають 

недопустимим фізичне покарання. 

Відмічено високий рівень соціально-особистісноі готовності молоді до 

батьківства. Підставам для цього ствердження є те, що 94.50% вибірки  

вказали, що народження дитини є відповідальним кроком. 

Усі респонденти усвідомлюють труднощі пов’язані з народженням 

дитини. І лише 68% позитивно налаштовані на їхнє подолання. Тобто, вся 

увага спрямована на себе, а не на дитину. 

  Аналізуючи співвідношення трьох компонентів структури 

усвідомленого батьківства можна зробити наступні висновки: 

- у респондентів спостерігається дисгармонійне співвідношення трьох 

структур; 

- яскраво простежується недостатньо розвинута поведінкова складова, тоді 

як повноцінно сформований емотивний компонент та достатньо окреслений 

когнітивний. 

Дане явище можна пояснити відсутністю батьківського досвіду та 

безпосередньої взаємодії з малюком. Позитивним є той факт, що майже усі 

респонденти з серйозністю та відповідальністю ставляться до народження 

дитини. Це є свідченням соціальної зрілості та повноцінності. 

             Отримані дані можна відобразити у таблиці ( 2.1; 2.2 )                                                

  Таблиця 2.1 Показники когнітивної готовності до батьківства 

                                           Знання батьками 

Функцій батька/ 

матері  

особливостей 

внутрішньоутробного 

розвитку дитини 

особливостей 

розвитку дитини 

особливостей 

процесу виховання 

83.00% 38.00% 47.00% 69.00% 
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                                                                                   Таблиця 2.2 

Показники емоційно-оцінної готовності до батьківства   

На другому етапі дослідження були отримані наступні результати: 

В процесі аналізу результів тестування респондентів, ми виявили, що в 

своїх уявленнях більшість молодих людей відповідають першій групі 

аспектів щодо ставлення до своєї майбутньої дитини – оптимальний 

емоційний контакт з дитиною (дівчата 52.55 %, юнаки 41,55 %), дещо 

менший показник  відповідає другій групі аспектів щодо ставлення  до своєї 

майбутньої дитини −  надмірна емоційна дистанція з дитиною (дівчата 27,60 

%, юнаки 30,40 %), і третя група виявила найменшу кількість респондентів – 

надмірна концентрація на дитині (дівчата 20,90 %, юнаки 24.55  %) (рис 2.1). 

Поведінковий компонент майбутньої ролі батька чи матері в 

уявленні старшокласників 

Рис. 2.1 
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Виявлені кількісні показники при тестуванні юнаків, свідчать про те, що 

через несформованість свідомого ставлення до соціальної та психологічної 

ролі матері та батька, юнаки психологічно не готові у повній мірі присвятити 

свою увагу, виділити час та підпорядкувати своє життя народженню дитини. 

Однак, позитивне забарвлення  мають уявлення щодо майбутнього 

батьківства, оскільки респонденти прагнуть зі своєю майбутньою дитиною 

оптимального емоційного контакту. 

Інтерпретуючи отримані результати слід підкреслити деякі  статеві 

відмінності в уявленні про батьківство, а також, що модель своїх взаямин з 

майбутньою дитиною загалом виявилась сформованою, оскільки юнаки 

теоретично уже визначилася, як саме будувати свою поведінку при 

міжособистісній взаємодії з дитиною. Психологічні особливості уявлень про 

майбутнє батьківство у старшокласників є підставою для розробки 

психологічного супроводу становлення психологічної готовності до 

батьківства з метою  розширення уявлень про майбутнє батьківство у ранній 

юності. 

Результати третього етапу дослідження. Проведення дослідження за 

опитувальником «Що я думаю про чоловіків та жінок» приводить нас до 

наступних висновків. У молоді чітко диференційоваі уявлення щодо понять 

«справжній чоловік», «справжня жінка». Чоловік у більшості респондентів 

асоціюється із силою, мужністю, опорою, захистом. Досліджувані вказують 

на такі його важливі якості, як здатність забезпечити сім’ю, безпеку, 

матеріальний достаток, стабільність. Тоді як справжня жінка , за уявленнями 

юнаків виступає берегинею, створює домашній затишок, гармонію.  90% 

респондентів переконані, що виховання хлопців та дівчат протікає по- 

різному. Отримані результати також дають підстави стверджувати, що 

молоді люди чітко усвідомлюють образ ідеального чоловіка та ідеальної 

дружини. 55,95 % уявлень молоді стосуються особистісних якостей чоловіка 
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та дружини, лише 18,00% побажань молоді стосуються батьківських ролей та 

їхніх виховних обов’язків. (див. рис. 2.2). 

Рис. 2.2 
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Це явище може бути пов’язане з відсутністю сімейного та батьківського 

досвіду у молодих людей. Уявлення про якості ідеального батька або матері, 

демонструють, розгорнуті уявлення юнаків про якості ідеального чоловіка, а 

також ідеальної дружини, ідеального батька та ідеальної матері. Однак слід 

відмітити, що старшокласники по-різному розуміють ці поняття, як наслідок 

це може призвести до формування у молоді неадекватних очікувань щодо 

майбутнього партнера. 

   Анкетування «Батьківські та материнські уявлення юнацтва». 

    Уявлення дівчат щодо розподілу батьківських позицій у сім’ї ( табл.2.3)                                                                                            

  Таблиця 2.3 
        Зобов’язання батька         Зобов’язання матері 

Охорона сім’ї від небезпеки Повинна володіти духовність 

Затвердження статусу і положення сім’ї 

у суспільстві 

Формування емоційного достатку сім’ї 

Несе відповідальність за свою сім’ю Відповідальність за лад в будинку 

Дбає про надбання родини Вивчення психології мистецтва. 

Веде господарство, займається грубою 

фізичною працею. 

Підтримування починань і дій чоловіка. 
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 Уявлення юнаків щодо розподілу батьківських позицій у сім’ї ( табл. 2.4) 

                                                                                               

                                                                                                      Таблиця 2.4 

               Зобов’язання батька         Зобов’язання матері 

Утвердження сімейного бюжету Активна участь у вихованні 

дитини 

Несе відповідальність за свою 

сім’ю 

 Відповідає за здорове харчування 

Збереження сімейних цінностей Стимулює розвиток кар’єри 

чоловіка 

Забезпечення безпеки сім’ї Піклується про охайний вигляд 

чоловіка 

Ініціює сімейне дозвілля Підтримує усі починання і дії 

чоловіка 

Тримає дисципліну і слухняність 

дітей 

 Берегиня домашнього вогнища 

        Аналізуючи отримані результати , ми виявили взаємоузгодженість 

рольових очікувань юнацтва до усіх аспектів майбутньої сім’ї. 

Деякі розбіжності виявлені в уявленнях юнаків про обов’язки дружини та 

баченні нею своїх обов’язків. Інтерпретація результатів анкетування дає 

підстави стверджувати, що чоловіки в образі    майбутньої дружини, матері 

бачать джерело тепла, емоційної підтримки, домашнього затишку. Загалом, 

співставляючи отримані відповіді, можна говорити про гармонійність та 

несуперечливість уявлень молодих людей стосовно майбутніх батьківських 

ролей. 

Інтерпретація результатів анкетування   «Сімейний образ молодої 

людини». Аналіз відповідей молоді дає підстави стверджувати, що половина 

юнаків (52 %) і більшість дівчат (63 %) здебільше погоджуються з тим, що 

сім’я дає можливість жити з коханою людиною, мати дітей (32% - юнаки;  35 

% - дівчата), наповнює життя змістом (41 % - юнаки;  48 % - дівчата) і 

упорядковує інтимні стосунки (54% / 75 %). Також юнаки  менш впевнені у 

тому, що  сім’я допомагає вирішувати  матеріальні проблеми (24% - юнаки; 
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29 % - дівчата), додає людині впевненості у собі (45 % - юнаки; 55% - 

дівчата), сприяє кар’єрі ( 33% - юнаки; 24% - дівчата).                                                                                 

 Таблиця 2.5 

 

 Як ми бачимо, і хлопцям і дівчатам сім’я додає впевненості в собі, 

створює відчуття стабільності, безпеки, впевненості у завтрашньому дні. 

Також, незаперечним є той факт, що сім’я для молоді є значущою цінністю, 

оскільки вона наповнює їхнє життя змістом, тоді як в домінуючої більшості 

респондентів 76 % юнаки та 71 % дівчата сім’я не асоціюється з 

можливостями вирішувати матеріальні проблеми, або зробити кар’єру  (67% / 

76%). Відповідно, домінантними мотивами одруження виступають чинники 

особистісного та духовного змісту. 

Результати дослідження свідчать про досить обмежені.уявлення юнацтва 

про батьківство. На питання: "Що ви знаєте про реорганізацію сімейного 

життя, у зв’язку з народженням дитини?", 11.50 % досліджуваних  відповіли 

«нічого», деякі дали  відповіді:  «усе» (7,9 %), «мало» (7,69%), «достатньо» 

(4,5 %). Серед юнаків, які розкрили свою точку зору, більшість (33 %) 

вказали, що  для організації сімейного життя після народження дитини 

Сім’я дає можливість… Юнаки Дівчата 

Жити з коханою 

людиною 

52 63% 

Мати дітей 32% 35% 

Наповнює життя змістом 41% 48% 

Упорядковує інтимні 

стосунки 

54% 75% 

Допомагає вирішувати 

матеріальні проблеми 

24% 29% 

Додає людині 

впевненості в собі 

45% 55% 

Сприяє кар’єрі 33% 24% 
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необхідна любов,  менш значущим аспектом виявилися фінанси (гроші) (29 

%), розподіл ролей між чоловіком і жінкою назвали 13 % досліджуваних. 

Найчастіше молодь вказує на важливість взаєморозуміння,  в одиничних 

випадках зустрічалися повага, здатність до компромісу, секс, благополуччя, 

рівноправність, упевненість. Недостатні знання молоді у сфері організації 

сімейного життя після народження дитини, ми схильні пояснювати тим, що 

вона у повному її обсязі ще не стала предметом осмислення юнаками і 

дівчатами.  

При вивченні розподілу батьківських ролей між чоловіком і жінкою, ми 

виявили, такі результати: чоловік повинен забезпечувати сім’ю (79.55 %), 

піклуватися про дружину і дитину(37.9 %), господарювати (22.5 %), 

виконувати батьківську роль (23.5 %), бути главою сім’ї  (35 %). Жінка 

повинна господарювати (78 %), виконувати роль матері (32 %), морально 

підтримувати чоловіка (24 %). Отже виявлено, що більшість батьківських 

ролей сумісні з сімейними ролями чоловіка і жінки, і вони в уявленнях 

молодих людей співпадають, юнаки не схильні різко розділяти обов’язки 

чоловіка і жінки у піклуванні та вихованні дитини та в родині взагалі. Також 

61.00 % юнаків  погоджуються  з тим, що майбутня дружина повинна бути 

схожа на маму, а 54.00 % дівчат не згодні з тим, що майбутній чоловік 

повинний бути схожий на батька. 

 Результати четвертого етапу дослідження.  Узгодженість сімейних 

цінностей юнаків і дівчат.                                                             

 Вивчення ієрархії сімейних цінностей дівчат та юнаків свідчать про те, 

що в юнаків найзначущішими виявились моральна та емоційна підтримка 

членів родини, орієнтація на шлюб як на середовище, яке сприяє 

психологічній розрядці та стабілізації, а також батьківські функції і 

спільність інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій, способів проведення часу. 

Щонайменше значущими для них є сексуальні відносини в шлюбі. У дівчат 

серед сімейних цінностей найзначущішими є орієнтація на сучасні зразки 
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зовнішнього вигляду, зовнішня соціальна активність, реалізація себе у 

батьківсько-виховній сфері.  

Таким чином, ієрархії сімейних цінностей мають певну схожість – і в 

дівчат, і в юнаків найзначущішими виявились моральна і емоційна підтримка 

членів сім’ї, орієнтація на шлюб, як на середовище, що сприяє психологічній 

розрядці та стабілізації, а щонайменше значущими – сексуальні відносини в 

шлюбі. Високий рівень спільності переконань виявлений у сфері професійної 

реалізації та особистісної ідентифікації. На думку молодих людей, сфера 

інтимно-сексуальних відносин є менш значущою у сімейному житті. Це 

можна пояснити тим, що усвідомлення подружжям цінності інтимних 

відносин, як правило,  формується у процесі сімейного життя. Важливим є 

той факт, що батьківські функції, спільність інтересів, способів проведення 

часу займають в ієрархії цінностей юнаків більш високі місця, а орієнтація на 

сучасні зразки зовнішнього вигляду – нижчі місця ніж у дівчат. Слід 

зазначити, що якщо в групі юнаків жоден показник сімейних цінностей не 

перевищив 7 балів, то у дівчат показники шкал «Батьківсько-виховна 

активність», «Соціальна активність» перевищили 7 балів. Це свідчить про 

більш високі вимоги і очікування дівчат до шлюбу. Достатньо високі 

очікування досліджуваних обох груп щодо активної батьківської позиції 

партнера. Цікаво, що показники домагань дівчат усіх сфер, окрім інтимно-

сексуальної, відносяться до категорії високих. Юнаки ж чекають високої 

активності дружин лише у батьківсько-виховній сфері та у моральній 

підтримці.  

Обробляючи результати дослідження, ми визначили рівень рольової 

адекватності юнаків та дівчат. Інтерпретуючи відповіді респондентів, 

можемо вказувати  про те, що рівень рольової адекватності чоловіків є 

вищим у порівнянні з рівнем рольової адекватності жінки, що знову 

підтверджує завищені вимоги до чоловіка та його рольових зобов’язань. Слід 

відмітити, що абсолютна адекватність чоловіка відмічена у батьківсько-
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виховній сфері, господарсько-побутовій та сфері зовнішньої привабливості, 

тоді як завищені їхні вимоги щодо психотерапевтичного клімату сім’ї. 

Дівчата є адекватними у сфері соціальної активності, зовнішньої 

привабливості, тоді як їхні вимоги є дещо завищеними у батьківсько-

виховній та емоційно-психотерапевтичній сфері.   З цього випливає, що 

молоді люди усвідомлюють значущість позитивного, сприятливого 

мікроклімату у сім’ї, однак,  відповідальність за створення і підтримку 

емоційного благополуччя перекладають один на одного. 

  Результати п’ятого етапу дослідження. На цьому етапі нами був 

проведений аналіз усіх отриманих даних на попередніх етапах дослідження. 

Резюмуючи отримані дані, робимо наступні висновки: 

1. У молоді чітко окреслені шлюбні очікування, передусім,  образ 

ідеального чоловіка/дружини, тоді як уявлення стосовно образів 

майбутнього батька/матері недостатньо сформовані. 

2. Аналіз структури психологічних компонентів усвідомленого 

батьківства дає підстави стверджувати, що у учнів переважаючим 

компонентом є емотивний, тоді як два інших недостатньо окреслені. 

3. Загалом можна говорити про взаємоузгодженість батьківських 

очікувань молоді та взаємну рольову адекватність. 

4. Дещо завищені вимоги стосовно майбутньої сім’ї виявлені у 

дівчат. Отже, необхідно проводити  з ними відповідну роботу з метою 

формування адекватності їхніх сімейних уявлень. 

5. Виявлено низький рівень сформованості  навичок  догляду за 

дитиною.   

     Таку ситуацію можна пояснити тим, що у юнаків на даному етапі 

їхнього розвитку ще відсутній сімейний та батьківський досвід, чим і можна 

пояснити їхню некомпетентність. Також необхідно говорити про відсутність 

або недостатність цілеспрямованої роботи  з боку батьків, школи щодо 

формування готовності молодих людей до сім’ї та батьківства. 
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РОЗДІЛ III. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД  СТАНОВЛЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО БАТЬКІВСТВА 

3.1. Рекомендації щодо розвитку психологічної готовності до  

батьківства у юнацькому віці 

Спершу зупинимось на рекомендаціях щодо роботи з батьками юнаків. 

Мета роботи з батьками пов’язана з налагодженням ціннісних 

взаємостосунків у сім’ї. Її завдання спрямовані на підвищення в родині 

потенціалу ціннісного ставлення один до одного, переосмислення тих 

методів виховання у сім’ї, які заважають досягненню довірливих та 

емпатійних взаємин з дітьми, ознайомлення батьків з конструктивними 

засобами спілкування з дітьми, спрямування їх на підготовку юнаків до 

виконання батьківських функцій. Так, психологу необхідно: 

− взяти участь у батьківських зборах, провівши з батьками бесіду на 

тему: «Батьківство як сфера самореалізації особистості», в якій розкрити суть 

феноменів «батьківство» та «психологічна готовність до батьківства»,  

особливостей психологічної готовності до батьківства в юнацькому віці; 

обґрунтувати важливість досягнення юнаками високого рівня цієї готовності, 

розкрити необхідні для цього умови мікросоціального оточення та 

життєдіяльності юнаків; організовувати проведення тренінгів ефективного 

дитячо-батьківського спілкування; 

− організувати за участю кураторів окремих груп батьківські семінари на 

тему «Психологічна підтримка в родині», під час яких батьки могли б 

обмінятись досвідом налагодження довірливого спілкування з дітьми, а також 

дізнатись від психолога про надійні та перевірені методики долання 

труднощів дитячо-батьківської взаємодії; 

− надавати індивідуальні консультації батькам юнаків, у яких 

діагностовано низький рівень психологічної готовності до батьківства; 

планувати тактику налагодження ситуації в сім’ї (емоційне зближення з 



47 

 

дітьми, проведення сімейних нарад як способу спільного вирішення сімейних 

труднощів тощо) . 

Батькові про виховання… 

Перш ніж виховувати свого малюка…. 

Не поспішайте, візьміть себе в руки, сядьте зручно, розслабтесь і задумайтесь:  

1.Яка мета вашого чергового впливу? 

2. Вам хочеться з нею поділитися своїм досвідом чи ви бажаєте простягнути 

дитині руку допомоги? 

3. Вам хочеться ще раз підкреслити залежність дитини чи вселити їй 

упевненість та захищеність? 

4. Вам хочеться влаштувати маляті черговий військовий трибунал – убити віру в 

себе? 

5. А може ви хочете зробити дитину для себе зручною, проаналізувати її риси 

характеру, та всі , що не подобаються миттєво виправити? 

6. Чи ви зібрались сьогодні підрахувати чергові витівки дитини? 

7. Можливо, ви просто знервовані, у вас є потреба критикувати, обурюватись, 

засуджувати? 

8. Чи ви просто ховаєте самих себе за ширмою виховання? 

 Побудьте у «шкірі своєї дитини». Вона неслухняна, тому що неслухняною 

зробили ви її самі. Отже, карати необхідно вас. Зрозумійте, що заважає вашій 

дитині, що обтяжує її, чим вона стурбована. Відчиніть двері у своє 

дитинство.Згадайте, якими були ви. Тому не розчаровуйте дитину, не змушуйте її 

вимагати у вас любові, а давайте любов самі, не вдаючись до емоційного шантажу.  

Батькові про покарання… 

Батько повинен карати за неслухняність, інакше у дитині народиться 

безвідповідальність. Але покарання без каяття не виховує. Перед покаранням 

дитини запитайте себе: чого я хочу досягнути – зірвати злість чи змінити 

поведінку дитини? Дитина завжди повинна розуміти за що вона покарана. Вимог 

має бути не дуже багато, вони повинні бути посильними, чіткими і діяти. Цих 
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вимог повинні дотримуватися й усі дорослі з оточення дитини. Якщо ж дорослі 

поводяться по-різному, дитина вирішує, що покарання – це свавілля з боку 

дорослих, які узурпували владу, тому що сильніші і можуть дозволити робити собі 

все, що завгодно. Виховна реакція повинна бути спрямована не на особистість, а 

на вчинок. Покарання має відповідати провині. Якщо конфлікт вирішений, 

бажано, щоб покарання не було довгим. 

Батьки повинні пам’ятати: 

1. Покарання повинно викликати переживання, а не фізичну біль. 

2. Покарання має бути корисним – не шкодити психічному і фізичному 

здоров’ю дитини. 

3. Не можна карати через підозру – потрібно точно знати, що дитина точно 

скоїла те в чому її звинувачують. 

4. Якщо є сумнів, то краще не карати – необхідно бути впевненим у 

доцільності покарання. 

5. Краще не карати, ніж карати із запізненням – не потрібно розділяти у часі 

провину і покарання. 

Слід активно залучати викладачів до здійснення психологічного 

супроводу формування психологічної готовності  юнаків до батьківства. 

Метою роботи з викладачами є підвищення їх психологічної компетентності 

стосовно становлення батьківської сфери у юнацькому віці. Завдання цієї 

роботи полягають в поглибленні їх знань про особливості психологічної 

готовності юнаків до батьківства, закріпленні навичок міжособистісних 

взаємодій, спрямуванні на ціннісне прийняття студентів, активізації уваги 

до системи ціннісних ставлень у контексті розвитку батьківської сфери 

юнаків (додаток 3).  

Метою роботи з юнаками, є проведення розробленого Р.М. Хавулою 

[53]. «Соціально-психологічного тренінгу розвитку психологічної 

готовності юнаків до батьківства»., що полягає в наданні їм допомоги у 

розвитку рефлексії і самопізнання; підвищенні компетентності у розв’язанні 
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проблемних ситуацій міжособистісного спілкування та сприянні у 

оволодінні навичками ефективного спілкування; активізації творчого 

потенціалу; розвитку психологічної готовності до батьківства як системи 

ставлень батька, а саме: ставлення до батьківства загалом та батьківської 

ролі, ставлення до себе як майбутнього батька, ставлення до майбутньої 

дитини.  

Рекомендуємо також як прийомом допомоги у розвитку психологічної 

готовності юнаків до батьківства залучати молодих людей до участі в різних 

благодійних акціях, які мають на меті допомогти дітям з сиротинців, 

неповних та проблемних сімей, що потребують особливої уваги. Ця 

діяльність ефективно впливає на розширення меж розуміння 

відповідальності юнака за роль батька стосовно дитини, потреби дитини у 

захисті батьком та його участі у житті малюка. 

 

3.2. Модель психологічного супроводу становлення психологічної 

готовності до батьківства 

Готовність до будь-якої діяльності як наукова категорія, в 

процесуальному контексті передбачає вивчення проблеми її формування. На 

думку науковців, готовність до певного виду діяльності можна виховати, 

сформувати або розвинути. Готовність до дії – це стан мобілізації всіх 

психофізіологічних систем людини, що забезпечують ефективне виконання 

певних дій та є складним особистісним утворенням, що характеризується 

цілями, мотивами, володінням  необхідними  знаннями [53]. 

Враховуючи досвід впровадження розробленої програми психологічної 

розвитку психологічної готовності юнаків до батьківства розробленої Р.М. 

Хавулою [53], можемо запропонувати модель щодо ефективного 

психологічного супроводу таких юнаків. 
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Досягнення бажаного результату можливе лише за умови узгодження 

дій психологів і соціальних педагогів та їхньої співпраці з батьками юнаків і 

педагогічним колективом. 

Для ефективного розвитку психологічної готовності юнаків до 

батьківства вважаємо доцільним включити тренінг з розвитку  цієї  готовності, 

який передбачає: 

− «Розвиток позитивної «Я-концепції». Спрямований на усвідомлення 

цінності своєї особистості, свого «Я», формування позитивного ставлення до 

себе. Ми виходимо з припущення А.С. Співаковської про необхідність, для 

правильного виховання дитини наявності у батька «особистісної гармонії», 

тобто позитивної Я-концепції [46]. Тому розвиток самоповаги, а також 

прагнення підвищити свою самооцінку є важливими умовами розвитку 

психологічної готовності юнаків до батьківства; 

− «Розвиток ставлення до батьківства та батьківської ролі» включає 

формування поняття «батьківство», уявлення про «ідеальне батьківство», 

формування поняття батьківська роль, батьківські обов’язки і 

відповідальність, актуалізацію образу майбутньої сім’ї.  

За допомогою спеціальних вправ учасники уточнюють уявлення про 

батьківство і батьківську роль, а також визначають головні цінності 

майбутньої сім’ї; усвідомлюють мету свого життя; 

− «Розвиток ставлення до себе як майбутнього батька» спрямований на 

формування уявлення про роль батька, розв’язання внутрішніх конфліктів, 

пов’язаних з батьківською сім’єю, актуалізацію уявлень про себе як 

майбутнього батька. У цьому блоці основний акцент робиться на 

усвідомлення своєї майбутньої ролі батька, розвиток адекватного до неї 

ставлення, а також розуміння впливу батьківства на розвиток особистості 

самого чоловіка; 

− «Розвиток ставлення до майбутньої дитини» спрямований на 

формування уявлення про вплив батька на розвиток дитини, навчання 
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прийомам ефективної взаємодії з дитиною: уміння говорити про свої почуття, 

навички активного слухання, уміння розв’язувати  конфлікти. 

Актуалізація парадигми супроводу пов’язана з розвитком педагогічної і 

психологічної наук, становленням гуманістичного підходу до особистості як 

провідного в освіті. 

Р. В. Овчарова визначає супровід в рамках технології діяльності 

психолога, специфічний за способами взаємодії, цілями, пріоритетами в 

роботі критеріями оцінки діяльності [39]. При цьому технологія включає 

послідовні етапи діяльності фахівців (не тільки психологів, а й педагогів), 

спрямованих, як правило, на оптимізацію навчальних досягнень школяра. 

Також супровід розглядають через призму взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, що включають педагогів, інших фахівців (наприклад, психологів), 

що навчаються, батьків, спрямованого на надання допомоги у важких 

ситуаціях. 

Психолого-педагогічний супровід може мати дві різні форми: системний 

і індивідуальний супровід. Системна форма здійснюється спеціалізованими 

центрами психологічної допомоги за запитом адміністрації або батьків. 

Індивідуальна форма дозволяє забезпечити створення спеціальних умов для 

здійснення адресної допомоги конкретній дитині або родині. В рамках 

роботи зі стратегіями батьківства найкращий результат може бути 

досягнутий поєднанням двох форм супроводу. 

Предметом психолого-педагогічного супроводу оптимізації становлення 

готовності до батьківства виступають психологічні закономірності розвитку 

стратегій батьківства. При цьому метою психолого-педагогічного супроводу 

оптимізації формування стратегій батьківства стає створення умов в сімейно-

освітньому середовищі, що сприяють формуванню конструктивних стратегій 

батьківства.  

Психолого-педагогічний супровід становлення психологічної готовності 

до батьківства включатиме в себе такі основні напрямки роботи: 
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психологічну роботу з сім’єю зі створення сприятливого сімейно-виховного 

середовища, створення освітнього середовища, а також при необхідності 

психологічний тренінг. 

Психологічна робота з сім’єю включає в себе інформування з 

використанням інформаційно-комунікаційних та онлайн технологій, 

(наприклад, пропаганда цінності батьківства в рамках навчання дорослих або 

тренінгу або створення доступної бази даних з проблем батьківства і 

репродуктивного здоров’я) а також індивідуальну та групову роботу, 

орієнтується на технології гуманістичного, екзистенціального підходів, 

психоаналізу, які обирають залежно від кваліфікації психолога, його схеми 

роботи і самої проблемної ситуації, і що включає в разі потреби: 

психологічну діагностику, індивідуальне та сімейне психологічне 

консультування, психологічну корекцію. 

У підлітковому та юнацькому віці, з одного боку, виникають численні 

складнощі у взаємодії батьків і дитини, що ускладнює психологічну роботу з 

сім’єю, спрямовану на формування стратегій батьківства у дитини, а з 

іншого, - дозволяє проводити роботу з самими підлітками і юнаками в 

напрямку актуалізації та становлення психологічної готовності до 

батьківства [1,  с. 345]. 

Супровід становлення психологічної готовності до батьківства в цьому 

віці відбувається в рамках створення умов для формування гендерної 

ідентичності, усвідомлення і прийняття своєї гендерної ролі, морально-

статевого виховання, формування системи ціннісних орієнтацій особистості, 

підтримки здоров’я, через вибудовування відносин з однолітками та 

батьками, професійне самовизначення, що спирається на такі 

характеристики, як успішність, самодисципліна, довільність, самостійність. 

Освітнє середовище являє собою індивідуальний простір, який 

складається з внутрішньо психологічного простору особистості, зони 

спілкування і взаємодії з найближчим оточенням. Відповідно, наповнення 
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освітнього середовища дошкільного навчального закладу, школи або 

установи додаткової освіти специфічним для актуалізації психологічної 

готовності до батьківства змістом з урахуванням психологічних 

закономірностей і факторів гендерної соціалізації та морального розвитку 

майбутніх батьків, при співробітництві суб’єктів соціалізації дозволить 

оптимізувати процес становлення психологічної готовності до батьківства. 

Технології формування освітнього середовища визначаються віковими 

особливостями респондентів і можливою (обраною) формою роботи. Так, 

індивідуальна робота включає інформаційно-комунікаційні технології, 

технології соціалізації, технології проблемного навчання, проектні 

технології, з використанням всіх методів освіти батьків, підтримки 

формування суб’єктних властивостей особистості і методів переконання, 

(бесіда, роз’яснення, читання, критика і самокритика), етичних бесід. 

Групова робота дуже різноманітна і включає в себе таку форму роботи, 

як: робота у класах з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, групових технологій, технологій проблемного навчання, 

проектних технологій, технології рівневу диференціацію, ігрові технології,  а 

також традиційну технологію (в межах класно-урочної системи). Тут можуть 

бути використані такі методи, як: підтримка формування суб’єктних 

властивостей особистості, методи переконання (бесіда, роз’яснення, читання, 

критика і самокритика, етична бесіда), тренінгові вправи; ділові ігри, метод 

включення в спільну діяльність, а також включення у дисципліни 

викладаються елементів гендерного, морального, патріотичного і 

громадянського виховання. 

Отже, створення сприятливого для становлення психологічної 

готовності до батьківства освітнього середовища охоплює всі рівні освіти, не 

обмежується  навчальними предметами або проведенням разових заходів, а 

має поєднувати в собі комплексний підхід і перспективне бачення 

формування стратегій батьківства в рамках розвитку особистості, 
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найважливішим психолого-педагогічним умовою чого виступає психолого-

педагогічний супровід формування стратегій батьківства. 

Наступним видом діяльності в рамках оптимізації становлення 

психологічної готовності до батьківства і психолого-педагогічного 

забезпечення формування стратегії батьківства є розробка і реалізація 

програм психологічного тренінгу [10; 53], спрямованого на формування і 

розвиток конструктивних стратегій батьківства. В рамках психологічного 

тренінгу в залежності від конкретної проблематики і аудиторії може бути 

використаний навиковий тренінг з використанням інформаційно-

комунікаційних та ігрових технологій і таких методів роботи, як: міні-лекції, 

тренувальні вправи; або соціально-психологічний тренінг, з використанням, 

крім перерахованих таких методів, як: фокус-групи спрямованої дискусії, 

рольові ігри, методи «мозкового штурму»; ефективний також і 

психотерапевтичний тренінг з орієнтацією на конкретні технології 

гуманістичного, екзистенціального підходів, технології психоаналізу, 

психодраматичні технології з комплексом методів, що включають: 

психотехнічні ігри та вправи, дискусії, елементи психодрами, вправи тілесно 

терапії, фокус-групи спрямованої дискусії, рольові ігри, казкотерапію, 

методи «мозкового штурму», круглі столи з обміну досвідом (додаток 2). 
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ВИСНОВКИ  

У межах нашої магістерської роботи було досліджено проблему 

становлення психологічної готовності до батьківства», а саме: визначено 

сутність поняття батьківства, готовності до батьківства, психологічні 

особливості його становлення, а також розроблені рекомендації щодо 

розвитку готовності до батьківства.  

На основі проведеного теоретико-емпіричного аналізу означеної теми, 

можна зробити наступні висновки. 

1. Підсумовуючи результати досліджень вітчизняних та зарубіжних 

психологів, можемо дати таке визначення поняття «становлення батьківства» 

− це особистісний процес, що може бути ускладнений різноманітними 

чинниками, а саме: психічними чи соматичними захворюваннями батьків; 

мотиваційною, когнітивною, поведінковою неготовністю до здійснення 

батьківської ролі; особистісними особливостями, порушеннями сімейної 

комунікації, пріоритетом інших цінностей (кар’єрних, сексуальних) над 

батьківськими. Усвідомлення молодою людиною власних батьківських ролей 

є однією з умов благополуччя сім’ї, а також провідною детермінантою 

гармонійного і повноцінного розвитку дитини. Батьківство – це особистісне 

утворення, сукупність соціальних індивідуальних властивостей чоловіка, що 

включають всі рівні його життєдіяльності та актуалізують розвиток 

психологічної готовності бути і стати батьком. 

2. В онтогенезі феномена батьківства необхідно виділити наступні 

основні етапи: перший етап пов’язаний з формуванням уявлень про 

батьківство, стереотипними уявленнями про батьківство до вагітності 

дружини; другий етап пов’язаний з переосмисленням наявних знань і уявлень 

у чоловіка та дружини про батьківство протягом періоду очікування дитини; 

останній третій етап – практичний, коли саме після народження дитини 

відбувається безпосередня реалізація стратегій батьківства. Визначено основні 

параметри, що визначають стратегії батьківства: прийняття гендерної ролі 
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батька, систему ціннісних орієнтацій особистості, що реалізуються в 

залежності від рівня особистісної зрілості, саморегуляції і здатності чоловіка 

відрефлексувати свою поведінку в батьківських практиках. Психологічні 

ефекти конструктивності стратегій батьківства ми розділити на наступні 

групи: 1) розвиток особистості батька, 2) зниження подружніх конфліктів на 

грунті дитячо-батьківських проблем, 3) гармонійний розвиток особистості 

дитини. Компоненти психологічної готовності до батьківства детерміновані 

соціальними умовами, сімейної специфікою і віковими особливостями 

розвитку особистості, що визначає необхідність вивчення умов і етапів 

становлення психологічної готовності до батьківства. 

3. Емпірично визначено особливості співвідношення компонентів 

структури психологічної готовності юнацтва до усвідомленого батьківства. 

Результати дослідження вказують на недостатню готовність до батьківства у 

юнацькому віці. У молоді несформовані знання щодо способів догляду за 

дитиною. Більшість респондентів не знають нюансів розвитку дитячого 

організму, вони не володіють практичними навичками поводження з малечею, 

однак, у них виникають позитивні емоції пов’язані з ставленням до вагітності, 

пологів, виявлена щира любов до дітей та позитивне їх очікування. 

Використовуючи спеціально підібраний діагностичний матеріал, здійснено 

психологічний аналіз готовності юнацтва до усвідомленого батьківства. 

Гіпотези, поставлені нами напередодні дослідження були повністю 

підтверджені.  

4. Результати нашого емпіричного дослідження дозволили нам 

запропонувати розроблений Хавулою Р.М. «Соціально-психологічний тренінг 

розвитку психологічної готовності юнаків до батьківства». Застосування 

запропонованих методів буде більш ефективним завдяки спільній діяльності 

практичного психолога з вчителями та батьками, оскільки їх співпраця 

покликана забезпечити цілісність психолого-педагогічного впливу на 

особистість, яка розвивається. Запропонований алгоритм психологічного 
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супроводу може втілюватися у зміст і форми проведення виховних бесід, 

тренінгів, навчальних та розвивальних занять.  

5. Супровід становлення психологічної готовності до батьківства в 

цьому віці відбувається в рамках створення умов для формування гендерної 

ідентичності, усвідомлення і прийняття своєї гендерної ролі, морально-

статевого виховання, формування системи ціннісних орієнтацій особистості, 

підтримки здоров’я, через вибудовування відносин з однолітками та батьками, 

професійне самовизначення, що спирається на такі характеристики, як 

успішність, самодисципліна, довільність, самостійність 

Реалізація комплексної програми психолого-педагогічного супроводу 

оптимізації становлення психологічної готовності до батьківства і розвитку 

стратегій батьківства, здійснюється в умовах, коли: враховуються 

психологічні особливості становлення психологічної готовності до 

батьківства, а також реалізуються технології, що оптимізують становлення 

психологічної готовності до батьківства за основними напрямками супроводу 

становлення психологічної готовності до батьківства. До основних напрямків 

супроводу входять наступні: психологічна робота з сім’єю, створення 

освітнього середовища, сприятливого для становлення психологічної 

готовності до батьківства, а також спеціальний психологічний тренінг. 

Проведене магістерське дослідження не вичерпує всіх аспектів 

досліджуваних проблем та відкриває перспективи подальшої дослідницької 

роботи над специфікою психологічної готовності до батьківства в юнацькому 

віці. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

«Критерії становлення психологічної готовності до батьківства в 

юнацькому віці». 

 

 
 

 

Вік Компоненти Змістовні 

характеристики 

психологічної 

готовності до батьківства 

Змістовні 

характеристики 

психологічної 

не готовності до батьківства 

Юнацький 

вік 

Аксіологічний 

компонент 

Формування 

гендерної ідентичності, 

прийняття гендерної 

ролі, формування 

системи ціннісних 

орієнтацій особистості, 

світогляду 

несформованість 

гендерної ідентичності 

несформованість системи 

ціннісних орієнтацій 

Рефлексивно-

регулятивний 

компонент 

фізичне дозрівання, 

почуття 

компетентності, 

самодисципліна, 

довільність, 

самостійність, розвитку 

саморегуляція і 

рефлексія 

відставання у фізичному 

дозріванні, відсутність 

почуття компетентності, 

самодисципліни, низький 

рівень саморегуляції, 

довільності, самостійності, 

нерозвинена рефлексія, 

проблеми в 

самовизначенні 

Праксіологічн

ий компонент 

Гендерно-типова 

поведінка, 

відповідальна 

поведінка, соціальна 

адаптованість, 

соціальна 

компетентність 

соціальна 

некомпетентність, 

відсутність своєї думки, 

девіантна поведінка, 

адиктивна поведінка, 

соціальна дезадаптація, 

безвідповідальна 

поведінка, ранні 

сексуальні зв'язки, 

небезпечна сексуальна 

поведінка 
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    Додаток 2. «Короткий зміст занять по формуванню конструктивних 

стратегій батьківства юнаків та у чоловіків в період дорослості». 

№ Тема Лекція Психотехніки 

1. Роль батька і матері 

в розвитку дитини 

Специфіка їх 

функцій. 

Історія батьківства. Історичні 

моделі сім'ї. 

Детальна історія батьківства. 

Поняття «новий батько». 

Мозковий штурм «Функції 

батька і 

матері », дискусія«Аборт». 

Дискусія «Жорстоке 

поводження з дітьми», 

спілкування в парі, рольові 

ігри 

2. Соціальні 

стереотипи 

батьківства 

Батьківство як етап 

соціалізації чоловіка 

Дискусія, рольові ігри 

3. Батько в сучасній 

сім'ї 

Вплив батьківського 

виховання на розвиток 

особистості дитини (частина 

1) 

Дискусія «Дитина в 

розлученні», рольові ігри, 

4. Деструктивна 

батьківство 

Проблеми дітей, що ростуть 

без батька, дітей, які пережили 

насильство 

Дискусія, 

рольові ігри, казкотерапія 

5. Батько як 

вихователь 

Вплив батьківського 

виховання на розвиток 

особистості дитини (частина 

2) 

«Вирощування квітки», 

Лист дитині через 10 років, 

казкотерапія 

 

6. Взаємодія з 

власним батьком 

Етапи життя сім'ї. Період 

дорослості. 

Дискусія «Яблуко від 

яблуні ...», «Хто Я 10 

епітетів», «Улюблена фраза 

моїх батьків», «Незакінчені 

речення», «Портрет сім'ї». 

7. Взаємодія з 

дитиною 

Досвід взаємодії з дитиною до 

народження 

Дискусія, «народження моєї 

дитини», рольові ігри 

8. Молода сім'я Період немовляти. Дитинство. 

Дошкільний вік. 

Дискусія, Мої поради, 

рольові ігри, «Дитина в 

ліжечку» 

9. Конфліктні ситуації 

між поколіннями 

Підлітковий вік. Батько для 

дівчинки. Батько для 

хлопчика. 

Дискусія-суд «Секс і 

молодь погляд з 

протилежних сторін», 

програвання конфліктної 

ситуації в деструктивнійй 

сім'ї, обмін досвідом, 

вирішення конфліктних 

ситуацій 

10. Батько як 

транслятор 

культури 

Основні завдання періоду 

дорослості. Дорослі діти і їх 

батьки. 

Комунікація в сім'ї між 

поколіннями 

 

Дискусія, казкотерапія - 

аналіз образу батька і 

матері в казках і міфах, 

рольові ігри 
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Додаток 3 

«Робота практичного психолога з проблемою недостатньої готовністі до 

повноцінного виконання батьківських ролей».  

Лекція з учнями на тему: ”Батько – особлива посада” 

Тему усвідомленого батьківства психологи обговорюють рідко. Винятково важливу 

роль матері у житті дитини, а потім дорослої людини, психологи знають як ніхто інший. А 

ось фігура батька часто залишається в тіні, і даремно. 

Існує думка, що чоловік стає і усвідомлює себе батьком лише тоді, коли у них з 

дружиною народжується маля. Насправді ж  тато починається не тоді коли на світ 

з’являється його дитя, а набагато раніше. Тато зароджується у власній батьківській родині, 

коли він є маленьким хлопчиком, де створено певну сімейну атмосферу, стиль взаємин 

між сином і матір’ю, сином і батьком. Хлопчик вчиться доброти, співпереживання, 

здатності визнавати свої помилки, брати на себе відповідальність, справедливо оцінювати 

свої та чужі вчинки, прощати, поступатись, де треба. Усе це він виховує в собі все життя і 

так чи інакше привносить у власну молоду сім’ю. 

Хлопчик пізнає себе через пізнання батька. Насправді, легендарні батьки – нелегкий 

тягар для дітей. Хлопчик, гадаючи, що не дотягує до свого татка, все життя залишається 

на другому місці. Кажуть, що перемога над комплексами – шлях до розвитку, 

підпорядкування їм – до дезінтеграції. 

Сучасний тато стає для дитини чимось міфічним, незрозумілим. Недоступним, а отже 

і трохи відчуженим. Залишаючи виховання дитини на дружину, чоловік ослаблює свій 

розвивальний, позитивний вплив на сина чи доньку. Буває, тато думає, що коли син ще 

зовсім маленький, то йому батько непотрібний. От коли підросте, тоді і займеться 

вихованням. Справа у тім, що саме тоді і буде запізно. Психологи помітили, що труднощі 

у взаєминах татусів і їхніх дітей, відсутність довіри і прихильності до батька виникають 

саме тоді, коли змалечку тато не спілкувався з ним не грався у різні ігри на дитячому 

майданчику, не гуляв, не вирішував маленьких конфліктів з однолітками. 

Виховання, яке сприятиме формуванню усвідомленого батьківства. 

Є таке прислів’я: “Яка хата – такий тин, який батько – такий син”. Яким виросте 

хлопчик, багато в чому залежить від того, яку модель батьківства демонстрував у сім’ї 

батько. Батько – голова сім’ї, найвищий авторитет, він приймає рішення, радить, керує, 

його слово – закон. У сучасному суспільстві роль батька дещо змінилась: він втрачає 

колишній авторитет, натомість мати домінує не лише у вихованні дітей, а й у прийнятті 
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важливих рішень. Важливе досягнення сучасності – чоловік і жінка є рівноправними 

партнерами у вихованні. Психологи помітили зв’язок між сформованістю батьківського 

почуття і рівнем особистісної зрілості батька. Зрілість батьківських почуттів виражається 

у такому стилі виховання, де провідними є любов до дитини, прийняття її, готовність 

опікуватись нею, охоче допомагати їй у вирішенні проблем. Зрілий батько намагається 

якнайповніше передати нащадкові свої знання, досвід, зробити спадкоємцем у найвищому 

змісті цього слова. Незаперечна риса батьків – бути живим утіленням високого духу, 

спрямувальною силою, яка задає вектор розвитку і саморозвитку дитини, особливо 

хлопчика. Добре, коли хлопець бачить у батькові силу, підтримку, приклад 

справедливості, вчиться в нього дотримуватися слова, не розкидуватись обіцянками, 

захищати слабкого і відстоювати власні погляди. Тоді дитині не доведеться шукати 

прикладів у кумирах. Якщо для хлопця привабливим стає агресивний і брутальний 

одноліток, це значить, що батько не зумів задати вектор становлення хлопця чи людини, 

як чоловіка, не став цим духовним стрижнем. Є думка, що дитина набуває рис, які 

притаманні тому з батьків, з яким вона спілкується найбільше. Психологи довели, що 

тривалість спілкування з дорослим впливає на розвиток дитини. Дослідники-психологи   

В.Дружинін, Д.Ушаков вважають, що дитина частіше спілкується з матір’ю, тому рівень її 

інтелектуального розвитку більше корелює з рівнем інтелекту матері, ніж батька. 

Проявляється так званий “материнський ефект”, який виявляється в тому, що величина 

кореляції інтелект дитини і матері вища, ніж інтелекті дитини і батька. Дитина буде 

інтелектуально подібною до того дорослого, з яким емоційно ближча. 
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