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Анотація. Мета дослідження - проаналізувати вплив реакції матері під час психо-емоційних спалахів їх дітей віком 15-18
років на розвиток підліткової агресії. Проаналізовані відповіді в анкетах учасників дослідження "Анкета матері підлітка 1518 років", де були присутні змістовні відповіді на окремі питання блоку "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи
дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?". У дослідженні взяли участь 864 підлітка віком 15-18 років (425 особи
- група агресивних підлітків, 439 респондентів - група неагресивних). При аналізі враховували різницю в розподілі між
агресивною та неагресивною групами під впливом певних факторів. Інформаційна база - міжнародна програма ELSPAC український фрагмент "Сім’я і діти України". Статистична обробка інформації - Microsoft Оffice 2003, 2010, "IBM SPSS
Statistics 20,0", "Microsoft Оffice Excel 2010". Різниця визначалась при р<0,05. Аналіз методів виховання дитини, що використовуються при спробах "загасити" емоційні спалахи у підлітків показав, що серед досліджених методів заспокоєння дитини виявилися такі, що позитивно впливають на її загальний психоемоційний стан - як-то дати викричатися (42,9% в
агресивній групі та 57,1% в неагресивній групі); ті, які є нейтральними (не впливають), як, наприклад, заспокоєння та
роз'яснення (63,6% та 36,4%, за групами відповідно); так і такі, котрі справляють негативний вплив - виганяти дитину
(83,3% та 16,7%, відповідно); вступати у "перепалку", кричати на неї (71,8% та 28,2%, відповідно); залишати дитину на
когось (65,6% та 34,4% відповідно), погрожувати дитині (75,0% і 25,0%, відповідно) чи бити її (81,4% та 18,6%, відповідно).
Таким чином, встановлено, що опитані матері були рідко обізнані з виховними методами, які мають позитивний вплив, і
навпаки, використовували незаспокійливі методи, що негативно впливали на психоемоційний стан підлітків.
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Вступ
Нестабільна соціально-економічна ситуація сприяє
зростанню порушень особистісного розвитку та поведінки підлітків [1, 2, 4, 5, 18]. На особливу увагу заслуговує
не лише прогресуюча відчуженість, висока тривожність,
духовна спустошеність сучасних дітей, але й також їхній
цинізм, жорстокість [1, 15, 25, 28]. Порушення соціальної поведінки у молодіжному середовищі відображають
соціальні проблеми суспільства.
Прояви девіантної поведінки часто пов'язують з негативними емоціями, мотивами і установками. Наявність даних факторів не завжди є обов'язковою умовою агресивних дій, однак вони відіграють важливу роль
у становленні особистості та в поведінці підлітків [13,
16, 17, 26, 31]. Агресія може проявлятися як в стані повного спокою та байдужості, так і у емоційному збудженні. У віці 12-14 років у психологічному розвитку багатьох дітей наступає переломний момент [8, 14, 18, 29].
Це може проявлятись у грубості в поведінці, намаганні
протистояти бажанням і вимогам дорослих, в ігноруванні
зауважень, у замкненості. Підліткова криза є піком перехідного періоду від дитинства до дорослості. У цей
час відбувається не лише фізичне дозрівання людини,
але й інтенсивне формування особистості, моральних
та інтелектуальних якостей [3, 10, 12, 23, 24].
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Підлітковий вік визначають як дуже вразливий період у розвитку людини, оскільки чутливість психіки до
зовнішніх впливів з боку соціального оточення (сім'я,
школа, ровесники тощо) багаторазово підсилюється [9,
11, 27, 30]. У підлітковому віці існують періоди з високим
та низьким рівнем прояву агресивної поведінки. Особливістю агресивної поведінки підлітків є залежність від
групи ровесників, при цьому дорослі втрачають свій авторитет. Проявам агресії сприяють недоліки виховання
не тільки у сім'ї чи школі, але й у засобах масової інформації [6, 19, 20, 21].
У міжособистісних відношеннях неминуче виникають труднощі та конфлікти. Зовнішніми проявами конфліктної поведінки дитини є агресія, роздратованість,
негативізм, непослух, упертість тощо. За цими проявами часто виявляються різні причини [7, 18]. Кожний окремий прояв агресивної реакції зумовлений, зазвичай,
складною взаємодією біологічних, фізіологічних, психологічних та соціальних детермінант [22]. Головними чинниками, що сприяють виникненню агресивних реакцій у
підлітків, є низький рівень сформованості моральних
уявл ень, неадекватна самооцінка, емоційна нестабільність, високий рівень особистісної тривожності,
низький рівень розвитку інтелекту, несформованість
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навичок самоконтролю поведінки та функцій прогнозування її наслідків, низький рівень соціальної адаптації,
несприятливий емоційний мікроклімат у родині тощо.
Мета дослідження - проаналізувати вплив реакції
матерів під час психо-емоційних спалахів їх дітей віком
15-18 років на розвиток підліткової агресії.

Матеріали та методи
У роботі використані соціологічний та математикостатистичний методи дослідження. Проаналізовані
відповіді в анкетах учасників дослідження "Анкета матері підлітка 15-18 років"; відібрано випадки, де були
присутні змістовні відповіді на окремі питання блоку "Що
Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?". Слід врахувати, що до підрахунку потрапили випадки, у яких матері відзначали наявність таких спалахів у підлітків, тобто розподіл між групами був зміщений у бік агресивної.
У дослідженні взяли участь 864 підлітка віком 15-18
років, які були розподілені на дві групи - 425 осіб, які
склали групу агресивних підлітків та 439 підлітків, які
увійшли до групи неагресивних. При аналізі враховувалась різниця в розподілі між агресивною та неагресивною групами під впливом певних факторів.
Інформаційна база - міжнародна програма ELSPAC
- український фрагмент "Сім’я і діти України". Статистична обробка інформації - Microsoft Оffice 2003, 2010,
"IBM SPSS Statistics 20,0", "Microsoft Оffice Excel 2010".
Різниця визначалась при р<0,05.

Результати. Обговорення
У дослідженні проведений аналіз відповідей матерів
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають
спалахи дратівливості або вона сильно сердиться,
злиться?", яке мало декілька варіантів відповідей:
- "Ігнорую, даю можливість викричатися";
- "Виганяю дитину";
- "Заспокоюю дитину";
- "Вступаю у "перепалку", кричу на неї";
- "Залишаю дитину на когось";
- "Погрожую дитині";
- "Шльопаю або б'ю".
При аналізі відповідей, де матері ігнорували чи давали можливість викричатися дитині, встановлено, що
в агресивній групі частка підлітків, яким часто дають
можливість викричатися склала 42,9%, а в неагресивній
групі - 57,1%; відповідь "іноді" та "ніколи" розподілялась
майже однаково, складаючи в агресивній групі 68,8%
та 68,1% випадків, а в неагресивній - 31,2% та 31,9%
випадків відповідно (табл. 1).
Була також проаналізована відповідь на питання "Що
Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?" де
матері виганяли дитину, наприклад, в її спальню або на
двір.
Як видно з наведеної таблиці 2, в агресивній групі
ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

частка підлітків, яких часто виганяли склала 83,3%, а в
неагресивній групі - 16,7% випадків; відповідь "ніколи" в
агресивній групі зареєстрована у 57,7%, а в неагресивній
- у 42,1% випадках; трьохкратна різниця між групами
зареєстрована для відповіді "інколи" (75,4% в агресивній
групі проти 24,6% серед неагресивних підлітків, відповідно), що має статистичну різницю (р=0,042) (табл. 2).
Нами проаналізована відповідь на питання "Що Ви
робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?", де
матері заспокоювали дитину (табл. 3).
З нижче наведеної таблиці 3 видно, що в агресивній
групі підлітків, яких часто заспокоювали було 63,6%, в
неагресивній групі - 36,4%; відповідь "ніколи" в агресивній групі мала місце у 62,5% випадках, а в неагресивній - у 37,5%, відповідно.
Оцінена також відповідь матерів на питання "Що Ви
робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?", де
матері вступали в суперечку або кричали на неї (табл.
4).
Інформація, наведена в таблиці 4, свідчить, що в агресивній групі частка підлітків, матері яких часто вступаТаблиця 1. Розподіл підлітків у групах залежно від відповіді
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=202), абс. ч. (%).
Відповідь
"Ігнорую, даю можливість
викричатися"

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=133)

неагресивна
(n=69)

Часто

9

(42,9)

12

(57,1)

Іноді

75

(68,8)

34

(31,2)

Ніколи

49

(68,1)

23

(31,9)

р

0,063

Таблиця 2. Розподіл підлітків у групах залежно від відповіді
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=196), абс. ч. (%).
Відповідь
"Виганяю дитину"

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=125)

неагресивна
(n=71)

Часто

5

(83,3)

1

(16,7)

Іноді

43

(75,4)

14

(24,6)

Ніколи

77

(57,9)

56

(42,1)

р

0,042

Таблиця 3. Розподіл підлітків у групах залежно від відповідей
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=235), абс. ч. (%).
Відповідь
"Заспокоюю дитину"

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=150)

Часто

77

Іноді
Ніколи

неагресивна
(n=85)

(63,6)

44

68

(64,2)

38

(35,8)

5

(62,5)

3

(37,5)
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р

(36,4)
0,994
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Таблиця 4. Розподіл підлітків у групах залежно від відповіді
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=216), абс. ч. (%).
Відповідь
"Вступаю у "перепалку",
кричу на неї"

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=139)

неагресивна
(n=77)

Часто

28

(71,8)

11

Іноді

93

(67,9)

44

(32,1)

Ніколи

18

(45,0)

22

(55,0)

р

(28,2)
0,016

Таблиця 5. Розподіл підлітків у групах залежно від відповідей
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=190), абс. ч. (%).
Відповідь
"Залишаю дитину на когось"
Часто

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=122)

неагресивна
(n=68)

5

(100,0)

0

Іноді

21

(65,6)

11

(34,4)

Ніколи

96

(62,7)

57

(37,3)

р

(0,0)
0,228

Таблиця 6. Розподіл підлітків у групах залежно від відповідей
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=192), абс. ч. (%).
Відповідь
"Погрожую дитині"
Часто

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=125)
3

(75,0)

неагресивна
(n=67)
1

р

(25,0)

Іноді

48

(78,7)

13

(21,3)

Ніколи

74

(58,3)

53

(41,7)

0,021

Таблиця 7. Розподіл підлітків у групах залежно від відповіді
на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?"
(n=192), абс. ч. (%).
Відповідь
"Шльопаю або б'ю"

Кількість дітей у групах
агресивна
(n=125)

неагресивна
(n=67)

Іноді

35

(81,4)

8

(18,6)

Ніколи

90

(60,4)

59

(39,6)

р

0,011

ли в суперечку або кричали на дитину склала 71,8% на
противагу 28,2% випадків серед підлітків з неагресивної групи; відповідь "ніколи" в агресивній групі зареєстрована у 45,0% випадках, а в неагресивній - у 55,0%
випадків.
Підрахунок розподілу відповідей на питання "Що Ви
робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?", де
варіантом відповіді обрано "залишали дитину на того,
хто міг з нею впоратись" представлений в таблиці 5.
Так, в агресивній групі підлітків, яких матері іноді залишали на того, хто міг би з ними впоратись було 65,6%,
на противагу майже двократному зниженню показника
в неагресивній групі - 34,4% випадки; відповідь "ніколи"
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в агресивній групі мала місце у 62,7%, а в неагресивній
у - 37,5% випадків. Через малу кількість матерів, котрі
обирають саме цей спосіб заспокоїти дитину, виявлений зв'язок не має достатньої значущості.
Наступними були розраховані показники відповідей
матерів на питання "Що Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?", де матері погрожували дитині (табл.
6).
Як свідчать дані із таблиці 6, серед агресивних
підлітків визначено 75,0% тих, кому матері часто погрожували під час спалахів дратівливості на противагу 25,0%
дітей з неагресивної групи; майже аналогічний розподіл
виявився і для відповіді "іноді погрожую", що визначено
у 78,7% проти 21,3% випадків серед неагресивних
підлітків; відповідь "ніколи не погрожували" в агресивній
групі зареєстровано у 58,3%, а в неагресивній групі - у
41,7% випадках, відповідно.
Була також проаналізована відповідь на питання "Що
Ви робите, коли у дитини виникають спалахи дратівливості або вона сильно сердиться, злиться?", де
матері б'ють дитину (табл. 7).
Як видно з таблиці 7, до агресивної групи підлітків,
яких іноді били, входило 81,4% проти показника в 18,6%
випадків у неагресивній групі; відповідь "ніколи не шльопаю або б'ю" в агресивній групі зареєстровано у 60,4%
випадках, а в неагресивній - у 39,6%. Варто відзначити,
що на це питання не було жодної відповіді "Часто".
На підставі отриманих результатів встановлено, що
опитані матері були рідко обізнані з виховними методами, які мають позитивний вплив, і навпаки, використовували незаспокійливі методи, що негативно впливали
на психоемоційний стан підлітків.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Аналіз методів виховання дитини, що використовуються при спробах "загасити" емоційні спалахи у
підлітків показав, що серед досліджених методів заспокоєння дитини виявилися такі, що позитивно впливають на її загальний психоемоційний стан - як то дати
викричатися (42,9% в агресивній групі та 57,1% в неагресивній групі); ті, які є нейтральними (не впливають),
як, наприклад, заспокоєння та роз'яснення (63,6% та
36,4%, за групами, відповідно); так і такі, котрі справляють негативний вплив - виганяти дитину (83,3% та 16,7%,
відповідно); вступати у "перепалку", кричати на неї
(71,8% та 28,2%, відповідно); залишати дитину на когось (65,6% та 34,4% відповідно), погрожувати (75,0% і
25,0%, відповідно) дитині чи бити (81,4% та 18,6%, відповідно) її.
Дослідження взаємовідносин між матерями та
підлітками під час психо-емоційних спалахів, пошук можливих тригерів агресивної поведінки в молодому віці є
важливим завданням сучасних науковців, бо саме ці діти
в майбутньому будуть вирішувати долю нашої країни.
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THE FEATURES OF INTERACTION BETWEEN MOTHERS AND THEIR CHILDREN AGED 15-18 DURING PSYCHO-EMOTIONAL
OUTBURSTS
Horban N., Bondarenko N., Lapikura O., Nedilko I.
Annotation. The aim of the study is to analyze the influence of mother's reaction during psycho-emotional outbursts in children aged
15-18 on the development of adolescent aggression. The participants of the study were asked to answer the questions in the
questionnaire called "The Questionnaire of Mothers of Teenagers Aged 15-18" which included a separate block of questions namely
"What do you do when your child has outbursts of irritability or temper tantrums, when he/she gets extremely angry? Subsequently, the
participants' substantive responses were selected and analyzed. The study covered 864 adolescents aged 15-18 (425 people - a group
of aggressive adolescents, 439 respondents - a group of non-aggressive teenagers). The analysis considered the difference in
distribution between aggressive and non-aggressive groups when exposed to certain factors. Information base - international program
ELSPAC - Ukrainian fragment "Family and Children of Ukraine". Statistical processing of information - Microsoft Office 2003, 2010,
"IBM SPSS Statistics 20.0", "Microsoft Office Excel 2010". The difference was determined at p<0.05. The analysis of the methods for
raising a child used in an attempt to "quench" emotional outbursts in adolescents showed that among the studied methods of calming
down a child were identified those methods that had a positive effect on his psycho-emotional state i.e. allowing him/her to cry (42.9%
in the aggressive group and 57.1% in the non-aggressive group); neutral methods, for example, comforting with talking (63.6% and
36.4% by groups, respectively), and methods that had a negative impact i.e. forcing a child to go away (83.3% and 16.7%, respectively);
getting into a war of words, shouting at him (71.8% and 28.2%, respectively); leaving a child with someone (65.6% and 34.4%,
respectively), threatening a child (75.0% and 25.0%, respectively) or beating him/her (81.4% and 18.6%, respectively). Thus, the study
found that the interviewed mothers rarely used parenting methods that have a positive effect, and vice versa, they used approaches that
did not have a calming effect, which negatively influenced the psycho-emotional state of adolescents.
Keywords: adolescents; psycho-emotional state; mothers; aggression; interaction.
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