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грають найважливішу функцію у формуванні психічного та емоційного 
розвитку дитини; на цій основі йде подальший розвиток особистості в сус-
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Актуальність. Виховний простір містить у собі етнічну 
ознаку, завдяки чому в родині формується етнічна самосвідо-
мість людини, засвоюється рідна мова, звичаї, традиції тощо. 
Етнічний простір кожної родини – це особливий соціокуль-
турний простір, у якому реалізуються найважливіші функції 
будь-якого етносу через відтворення й оновлення його куль-
тури та менталітету. 

Стилі виховання відіграють найважливішу функцію у 
формуванні психічного та емоційного розвитку дитини; на 
цій основі йде подальший розвиток особистості в суспільстві. 
В цілому можна сказати, що між типами емоційності дитини 
та стилями сімейного виховання існують певні взаємовідно-
сини. Під стилем сімейного виховання розуміється багато-
гранне утворення, яке включає в себе ставлення батьків до 
дитини та переживання цього ставлення (емоційний компо-
нент), особливості сприймання та розуміння характеру ди-
тини, її вчинків (когнітивний компонент), поведінкові сте-
реотипи, які практикуються стосовно дитини (поведінковий 
компонент).
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Причини неконструктивних стилів виховання досить 
різні.

Дуже часто в основі неконструктивного виховання ле-
жить якась особистісна проблема, частіше за все, вона має 
характер неусвідомлюваної проблеми, потреби. Батьки на-
магаються вирішити її (задовольнити потребу) за рахунок 
виховання дитини. Спроби роз’яснювальної роботи, пропо-
зиції щодо зміни стилю виховання виявляються неефектив-
ними. Перед психологом і лікарем-психотерапевтом постає 
важке завдання – виявити психологічну проблему батьків, 
допомогти їм усвідомити її, перебороти дію захисних меха-
нізмів, що перешкоджають такому усвідомленню.

Міжособистісні взаємини допомагають у формуванні цін-
нісних орієнтацій; приналежність до групи сприяє звільнен-
ню від впливу дорослих, відмінних обмежень, породжує від-
чуття психологічного захисту.

Протягом усього життя людини на неї діють такі фактори 
адаптації, як етнос, ментальність; регіон, село, місто. 

Етнос – це історично складена на певній території стійка 
сукупність людей, яка має загальні риси та стабільні особли-
вості культури (включаючи мову) і психічного складу, а також 
усвідомлення своєї єдності і відмінності від інших подібних 
утворень. Етнічна або національна приналежність людини, 
як встановлено, визначається насамперед мовою, яку вона 
вважає рідною, і культурою, що стоїть за цією мовою. Кожен 
етнос має специфічні особливості. Вони існують у характері 
і традиціях людей, в особливостях побуту, уявленнях про сі-
мейні стосунки і взаємини з іншими людьми, про добро і зло, 
красиве і потворне. Етнічні особливості найкраще проявля-
ються на рівні буденної свідомості. Етнос, як фактор соціа-
лізації поколінь, що підростають, не можна ігнорувати, але 
й не потрібно абсолютизувати. Так, порівняльне вивчення 
виховання у численних, не схожих одна на одну культурах 
дало змогу зробити висновок про те, що в кожній з них бать-
ки прагнуть виховувати одні й ті ж дитячі риси. У хлопчиків 
насамперед культивують розвиток самостійності й уміння 
досягати успіхів, у дівчаток – почуття обов’язку, дбайливості 
і покірності. Всі народи намагаються виховувати своїх дітей 
працьовитими, сміливими, чесними. Відмінності полягають 
у шляхах вирішення цих завдань. 

За способами адаптації етнічні особливості поділяються 
на вітальні й ментальні. 

Під вітальними (життєво важливими, біофізичними) ро-
зуміють способи фізичного розвитку дітей (характер харчу-
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вання, спортивні заняття, охорону здоров’я і под.). Під мен-
тальними – духовний склад етносу, який багатьма вченими 
визначається як менталітет. 

Психічні стани знаходять своє об’єктивне відображення у 
переживаннях та поведінці людини, спонукаючи її на ті чи 
інші дії, вчинки. Зміна ситуації призводить до переходу інди-
віда в інший психічний стан. Одна і та ж ситуація може ви-
кликати суттєво відмінні психічні стани у двох різних людей. 

Різні за особливостями впливу на особистість психічні ста-
ни поділяються науковцями на позитивні та негативні. 

Негативні психічні стани – це саме ті, які призводять до 
дисгармоній в особистісному розвитку, до помітних негатив-
них зрушень у поведінці, діяльності, міжособистісних вза-
єминах. Порушення поведінки у випадку закріплення окре-
мих негативних психічних станів може проявлятися у певній 
спрямованості особистості на їх уникання, у недотриманні 
соціальних та правових норм, у девіантній і навіть асоціаль-
ній поведінці. Ця спрямованість є похідним утворенням від 
власне негативних психічних станів. Вплив негативних пси-
хічних станів на діяльність призводить до зниження її про-
дуктивності, ефективності, раціональності. 

Такі стани негативно позначаються на процесах спілку-
вання та міжособистісної взаємодії. Найчастіше наслідка-
ми цього є прояви у людей конфліктності, протистояння у 
стосунках з іншими, вербальної та навіть фізичної агресії. 
Подібні стани можуть призводити також до порушення про-
цесів емоційної саморегуляції, до підвищення збудливості, 
неврівноваженості, тривожності. 

Однією з суттєвих ознак негативних психічних станів є те, 
що більшість з них важко піддаються контролю та регуляції, 
носять афективний характер, вимагають значних вольових 
зусиль щодо їх гальмування. Від рівня сформованості нави-
чок емоційної саморегуляції, вольових якостей прямо зале-
жать кількісні та якісні показники перебігу негативних пси-
хічних станів особистості за різних обставин.

У науковій літературі є цілий ряд визначень такого пси-
хічного стану, як тривога. Першим у науковий обіг поняття 
«тривога» ввів у своїх працях З. Фройд. Цей стан він розгля-
дав як різновид страху [4,204]. 

На відміну від стану тривоги, тривожність розглядають як 
психічну властивість, що проявляється у схильності індиві-
да переживати стан схвильованості та тривоги в різноманіт-
них ситуаціях та обставинах. Тривожність характеризується 
зниженим порогом виникнення тривоги або ж “готовністю до 
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тривоги”, вона призводить до викривлення світосприйняття 
особистістю, до бачення навколишнього світу як потенційно 
небезпечного. 

На думку Є.П. Ільїна, тривога – це емоційний стан го-
строї внутрішньої, часто беззмістовної схвильованості, яка 
пов’язується особистістю з прогнозуванням невдач, небезпе-
ки або з очікуванням чого-небудь важливого, значущого для 
людини в умовах невизначеності [5,495]. 

Найбільш науково обґрунтованим, вважаємо, є пояснення 
“тривоги” В.М. Астаповим як неприємного для особистості 
емоційного стану, який характеризується суб’єктивним від-
чуттям напруження, очікуванням несприятливого розвитку 
подій. Виникає цей стан, на думку вченого, в ситуації неви-
значеної небезпеки, загрози та часто зумовлюється неусві-
домленим джерелом небезпеки [2,17-24]. В.М. Астапов виді-
ляє декілька важливих функцій цього стану, а саме стану 
тривоги: 

попереджує, передбачає той чи інший вид небезпеки, • 
загрози для особистості (сигнальна функція);
стимулює до пошуку, конкретизації джерела небезпеки • 
(функція пошуку);
стимулює оцінку ситуації, що склалася, та можливі ва-• 
ріанти і способи її розв’язання (функція оцінки). 

Враховуючи вище перераховані функції та можливі на-
слідки стану тривоги, не можна стверджувати однозначно, 
що тривога – суто негативний психічний стан. Цей стан та 
ряд інших, які будуть розглянуті в нашій роботі, можуть 
мати і позитивний вплив на особистість, мобілізуючи її ді-
яльність та поведінку. Проте, коли стан тривоги є сильним, 
інтенсивним чи спричинює дезадаптивні прояви поведінки 
з порушенням самоконтролю, він набуває якості негативного 
стану.

Таким чином, можна стверджувати, що переважно інтен-
сивний за своїм рівнем стан тривоги і виступає в якості не-
гативного психічного стану. Однак слід зауважити, що для 
кожної особистості характерний індивідуальний “оптималь-
ний рівень тривоги”, так звана корисна тривога, яка є необ-
хідною умовою розвитку особистості, і лише у випадку, коли 
інтенсивність стану збільшується, він набуває рис негатив-
ного психічного стану [5]. 

Стан тривоги викликає ряд фізіологічних змін, призво-
дить до певних, часто негативних за своїми наслідками ре-
акцій на всіх рівнях психіки: когнітивному, емоційному та 
поведінковому.
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На фізіологічному рівні стан тривоги проявляється в по-
силенні серцевих скорочень, у підвищенні артеріального 
тиску, прискоренні дихання, у збільшенні загальної збудли-
вості нервової системи, викликає пониження порогів чутли-
вості аналізаторів, відчуття сухості в роті, тремтіння і т. п. 

На когнітивному рівні стан тривоги породжує ускладнен-
ня у прийнятті рішень, вирішенні пізнавальних, проблемних 
ситуацій, призводить до порушення пізнавальних процесів 
сприймання, мислення, уяви, до неуважності, порушення 
процесів запам’ятовування, відтворення.

На емоційному рівні відбуваються суттєві зміни, пере-
важно негативного характеру. Особистість переживає ряд 
пов’язаних між собою емоційних переживань, з’являється 
відчуття безпорадності, незахищеності, безвихідності, без-
силля перед реальною чи уявною загрозою тощо. 

Різноманітні прояви стану тривоги спостерігаються і в по-
ведінці – зайва рухова активність, психомоторне збудження, 
беззмістовне ходіння по приміщенні, гризіння нігтів, стукіт 
пальцями по столу, маніпуляція в руках різними предмета-
ми, надмірна увага до зачіски, зовнішнього вигляду тощо.

На відміну від стану тривоги, тривожність розглядають як 
психічну властивість, що проявляється у схильності індиві-
да переживати стан схвильованості та тривоги в різноманіт-
них ситуаціях та обставинах. Тривожність характеризується 
зниженим порогом виникнення тривоги або ж “готовністю до 
тривоги”, вона призводить до викривлення світосприйняття 
особистістю, до бачення навколишнього світу як потенційно 
небезпечного [4]. 

Засновник гештальт-терапії Фріц Перлз побудував дина-
мічну теорію і терапевтичний процес, спираючись на названі 
вище принципи, в основі яких лежить поняття “екологічна 
мудрість”. При цьому він особливо підкреслював важливість 
принципу “тут і тепер”, протиставляючи його скрупульозно-
му аналізу минулого клієнта, що є пріоритетним напрямом у 
роботі терапевтів психоаналітичної школи [2].

Однак, у теоретичних роботах з гештальт-терапії відсутні 
інтерпретація поетапного формування особистості у процесі 
онтогенезу та опис якісних психічних новоутворень, які роз-
виваються послідовно у кожному віковому періоді.

Найбільш вагомою для розуміння розвитку емоційної 
потребо-мотиваційної і комунікативно-поведінкової сфер ди-
тини у контексті специфіки взаємодії з батьками виступила 
епігенетична модель розвитку людини Е. Еріксона. В основі 
такої моделі лежать принципи цілісності та поетапного фор-
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мування особистості і самоідентифікації. Разом з тим, усві-
домлюючи важливість цілісного підходу до розуміння ста-
новлення дитини, а також значення інтелектуальної сфери 
у цьому процесі, ми спирались на теоретичну базу психоло-
гічної школи Л.С. Виготського та нейропсихологічної школи 
А.Р. Лурії, в яких розроблені уявлення про зону найближчо-
го розвитку у дітей різного віку, а також питання розвитку 
вищих психічних функцій в онтогенезі [3].

Е. Еріксон, розглядаючи психосоціальний розвиток люди-
ни, виділяє вісім стадій. 

Для формування психологічно здорової особистості важ-
ливе значення має послідовність і сприятливе проходження 
дитиною всіх стадій [3]. 

І стадія – від народження до 18-місячного віку. Базове 
почуття: довіра–недовіра. Протягом першого року життя 
індивід зіштовхується з першою кризою розвитку – кризою 
довіри–недовіри. Безпорадна дитина повністю залежить від 
інших – тих, хто буде задовольняти її потреби. Тому, відповід-
но, вона повинна бути прикріплена чи прив’язана до когось. 
Базове почуття довіри розвивається, коли дитина вчиться 
покладатися на близьких людей, які піклуються про неї, за-
довольняють її основні потреби, насамперед в їжі, контактах 
і русі. Дитина також виявляє, що ці люди можуть дати їй 
увагу й любов. Із часом, коли вона навчається брати іграшку, 
сідати або повзати, у неї з’являється довіра до власного тіла. 
Весь цей досвід дає дитині уявлення про те, що світ послідов-
ний і передбачуваний. Перше соціальне досягнення – це до-
віра до людей, які про тебе піклуються, навіть коли вони пе-
ребувають поза полем твого зору. До 8-місячного віку дитина 
прив’язується до будь-якого дорослого. У віці 8 – 16 місяців 
дитина прив’язується до найбільш важливих людей – тих, 
хто про неї піклується.

ІІ стадія – у віці 18 – 36 місяців. Базове почуття: автоном-
ність – сором, сумнів. Коли дитина починає довіряти своєму 
світові, вона прагне відокремитися від своїх піклувальників 
і “стати на ноги”. Це супроводжується заявами “ні” як фак-
том часткового відділення дитини й виявлення її автоном-
ності. Якщо люди, які піклуються про дитину, підтримують 
здоровий баланс обмежень і дозволеності, котрий захищає її 
від небезпечного досвіду й посилює автономію, тоді в дити-
ни розвивається здорова уява, здатність стримувати себе й 
дозволяти собі щось робити, здатність слухатися свого тіла, 
емоцій і сексуальності.
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ІІІ стадія – у віці 3 – 5 років. Базове почуття: ініціатива–
провина. На основі розвиненого почуття автономності дити-
на починає досліджувати свій власний світ і діяти в ньому. 
Вона спостерігає за діями дорослих, імітує їх і може займа-
тися уявними іграми протягом кількох годин. Криза розви-
тку полягає в тому, наскільки можна експериментувати й 
керуватися власними бажаннями, щоб це не призводило до 
виникнення почуття провини.

Це період часу, коли з’являється совість. У поведінці ди-
тина керується своїм власним розумінням того, що саме є 
добрим, а що – поганим. У якісь моменти вона може бути 
жорстокою і безкомпромісною, якщо це ніяк не стримується 
відповідним батьківським керівництвом. 

Наприклад, на цій стадії часто з’являється ревнива лють 
проти братів і сестер, що вторгаються в її життя. Дитина 
вчиться стримувати лють і контролювати імпульси; у цих 
спробах проявляється моральна й соціальна відповідаль-
ність у рудиментарній формі. На цьому етапі дитина також 
ідентифікує себе з людиною своєї статі, яка про неї піклуєть-
ся, і намагається “залицятися/перемагати” осіб протилежної 
статі, що теж піклуються про неї. Якщо людина протилежної 
статі не реагує відповідно, то дитина розуміє, що не може 
обрати “свого опікуна” й психологічно вільна шукати інших 
партнерів у подальшому житті.

У дисфункціональних сім’ях для дитини дуже важливо 
розвинути здорове почуття совісті або здорове почуття про-
вини. Дитина не відчуває, що може жити так, як вона хоче. 
Внаслідок цього в неї розвивається згубне почуття провини, 
яке диктує дитині, що вона відповідальна за почуття й по-
ведінку інших людей.

Інтроекція є ключовою точкою цієї стадії.
ІV стадія – у віці 6 – 11 років. Базове почуття: працьовитість–

неповноцінність. З початком шкільних років формується 
новий біологічний ритм дитини, під час якого вона здобу-
ває нові уміння, необхідні для виживання. Побудувавши на 
ранніх стадіях “ego” почуття довіри й надії, автономності й 
“сили бажання”, ініціативності й цілеспрямованості, дитина 
тепер повинна навчитися всьому, що може підготувати її до 
дорослого життя. Найважливіші вміння, яких вона повинна 
набути, – це такі аспекти соціалізації, як кооперація, вза-
ємозалежність і здорове почуття змагальності. На цій стадії 
в дитини може розвинутися почуття неповноцінності, якщо 
від неї очікують занадто багато або занадто мало.
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Школа відіграє, безсумнівно, важливу роль, допомагаючи 
дитині розвинути почуття працьовитості й відчуття компе-
тентності, досягнувши, тим самим, підтвердження почуття 
“Я” і почуття особистої сили.

Науковці, що представляють різні психологічні парадиг-
ми одностайні у своїх висновках, що на формування і роз-
виток особистості дитини впливають, зокрема, такі психоло-
гічні чинники: мікроклімат сімейного життя, його спрямо-
ваність, сімейні взаємини. За умов гармонійних взаємин усі 
проблеми розв’язуються без приниження людської гідності 
дорослих і дітей. Взаєморозуміння та повага підтримують 
авторитет рідних і визначають статус дитини. Тон сімей-
ного життя – це наслідок дії багатьох чинників: морально-
інтелектуального рівня батьків, характеру взаємин між чле-
нами сім’ї, культури, традицій, організованості сімейного 
колективу тощо.

Під гармонійними взаєминами батьків і дітей розуміють 
стосунки, засновані на узгодженні основних компонентів 
взаємин: довірче рівноправне ставлення, особистісно зорієн-
тований стиль спілкування, врахування індивідуальних по-
треб батьків і дітей. 

Істотними характеристиками гармонійних батьківсько-
дитячих взаємин є задоволення базових потреб дитини, зо-
крема таких, як потреба у безпеці й прийнятті, та потреб, 
що виникають у процесі батьківсько-дитячої взаємодії: при-
йняття та визнання індивідуальності дитини і збереження 
свого “Я” як автономної реальності; достатній рівень рефлек-
сії батьків щодо індивідуальних особливостей дитини, розу-
міння їх психолого-педагогічної природи; свідома організа-
ція конструктивного стилю взаємодії з дитиною, адекватного 
її індивідуальним особливостям. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що 
важливими факторами виникнення порушень у розвитку ді-
тей є: міжособистісні конфлікти в сім’ї; невіра батьків у мож-
ливості та сили дитини; неадекватні віку або суперечливі 
вимоги з боку батьків; відсутність інформації про те, коли і 
чому батьки задоволені чи незадоволені поведінкою дитини. 
Особливе значення для виникнення та розвитку порушень 
в особистісному розвитку дитини має не стільки реальна сі-
мейна ситуація, скільки суб’єктивне сприйняття та пережи-
вання дитиною того, що відбувається в сім’ї. 

Можна зробити висновок, що фактори порушень розвитку 
особистості дитини мають значення лише тоді, коли вони пе-
реживаються нею. 



89

Значна кількість конфліктів батьків з дітьми в сім’ї обу-
мовлена комплексом умов: особливості віку та особистості ди-
тини, внутрішньосімейні взаємини та соціокультурне середо-
вище –вони складають в цілому соціальну ситуацію розвитку 
дитини. Причини батьківсько-дитячих конфліктів у сім’ї мо-
жуть бути як об’єктивними (вікова динаміка, яка відображає 
становлення провідних потреб у дітей), так і суб’єктивними 
(індивідуально-психологічні особливості батьків, особливос-
ті сімейного виховання тощо). Дослідження особливостей 
батьківсько-дитячих взаємин має здійснюватися за трьома 
напрямами: вивчення взаємодії в процесі спостереження, ді-
агностика взаємин за уявленнями дітей та діагностика вза-
ємин за уявленнями батьків.

Характерними ознаками батьківсько-дитячих взаємин 
в дослідженнях О.І. Косарєвої є конфліктність, непослідов-
ність у виховних впливах, емоційне неприйняття батьками 
своїх дітей; дисгармонія, яка призводить до своєрідних ви-
кривлень у психічному розвитку дітей, породжує замкне-
ність щодо усвідомлення і вираження своєї потреби, пору-
шення самооцінки дітей. Дошкільники гостро переживають 
своє місце в системі внутрішньосімейних взаємин, хочуть за-
ймати більш значиму позицію, але вимушені задовольняти-
ся тим ставленням, яке демонструють щодо них їхні батьки, 
та реагують на несприятливу ситуацію в сім’ї пасивним уни-
канням труднощів або непрямою агресією. 

Основними джерелами підвищеної тривожності є страх 
покарання, відторгнення, втрата любові з боку батьків. Діти 
переживають амбівалентні почуття до батьків: з одного боку, 
вони емоційно відштовхують батьків, що виявляється у ма-
люнках та висловлюваннях дітей, з другого боку, вони тяг-
нуться до них, мріють про любов і турботу; у них виявлена 
завищена або занижена самооцінка у поєднанні з пережи-
ванням незадоволеності собою, яка виконує переважно за-
хисну функцію [1].

Особливості дитячо-батьківських взаємин у дисфункцій-
ній сім’ї. Якщо розглядати сімейну дисфункцію через при-
зму дитячо-батьківських взаємин, то слід зазначити, що у 
дисфункційних сім’ях останні відзначаються такими особли-
востями [1]:

недостатній рівень емоційного прийняття дитини, • 
можливість емоційного відторгнення та амбівалентно-
го ставлення, відсутність взаємності;
низький рівень згуртованості батьків і розбіжності у • 
сім’ї щодо питань виховання;
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низький рівень включеності батьків та дітей у взаємні • 
дитячо-батьківські стосунки, які характеризуються хо-
лодністю та дистанційністю;
недостатнє або надмірне задоволення потреб дитини;• 
неоптимальний рівень вимогливості: або завищення • 
вимог до дитини, або недостатня вимогливість, вседоз-
воленість;
підвищена конфліктність у повсякденному спілкуван-• 
ні з дитиною;
неконструктивний характер контролю, низький рівень • 
батьківської спостережливості, надмірність санкцій або 
їх повна відсутність;
високий рівень суперечливості у стосунках батьків з • 
дітьми.

Сімейна дисфункція насамперед відбивається на емоцій-
ному ставленні батьків до дітей. Для дисфункційної сім’ї 
характерними є амбівалентне емоційне ставлення, індифе-
рентне та приховане емоційне відторгнення. 

Причинами подібних порушень можуть бути:
фрустрація життєво важливих потреб батьків у зв’язку • 
з вихованням дитини;
містифікація та викривлення образу дитини як резуль-• 
тат проекції негативних якостей на дитину;
негативне ставлення до дитини як прояв посттравма-• 
тичного стресу (виникає внаслідок фатального збігу на-
родження дитини або початкового періоду її виховання 
і психологічної травми);
особистісні властивості батька (інфантильність, акцен-• 
туація характеру, невротичний стиль особистості, неа-
декватний стиль прихильності самого батька, емоційні 
розлади);
індивідуально-типологічні особливості дитини: “важ-• 
кий темперамент”, надмірне збудження, проблеми з 
дисципліною, неуважність, імпульсивність, агресив-
ність, тривожність, що обумовлюють формування бать-
ківського ставлення;
низька міра задоволеності шлюбом і конфліктність у • 
подружніх взаєминах.

Однією з причин сімейної дисфункції виступає девіантне 
материнство – поведінка матері, що виявляється в емоційно-
му та фізичному відторгненні дитини, яке виражається у різ-
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них формах (гіпоопіка, авторитаризм, гіперопіка, фізичне та 
психічне насильство, відмова від дитини), і значно впливає 
на формування дефіциту у психічному розвитку дитини.

Діти з дисфункційних сімей, як правило, відзначаються 
значними порушеннями фізичного та психічного розвитку. 
Мають місце фізична ослабленість та астенізація, затримки 
психомоторного та психічного розвитку, розвитку мовлення. 
У таких дітей недорозвиненість мовлення (збіднений слов-
никовий запас, недостатність узагальнень) здебільшого є на-
слідком обмеженості контактів, особливо вербальних, з на-
вколишнім світом. 

У молодших школярів з таких сімей спостерігаються про-
блеми в оволодінні шкільними навичками, неготовність до 
засвоєння програми масової школи, недорозвиненість пси-
хічних функцій (мовлення, моторика), загальний психічний 
і фізичний інфантилізм, порушення уваги, стомлюваність, 
відсутність пізнавальних інтересів.

висновки. 
Найбільші труднощі і відхилення стосовно нормально-

го становлення особистості в дітей з дисфункційних сімей 
відзначаються дослідниками в емоційно-вольовій сфері. 
Для дітей, які пережили деприванію, характерна знижена 
емоційність, неможливість висловити свої переживання. 
Депресивні стани спостерігаються приблизно в кожної тре-
тьої дитини. 

У них відзначається низька довільність поведінки та емо-
ційної саморегуляції, що може виявлятися або в руховій роз-
гальмованості, або у скутості, афективних реакціях при фру-
страції, поганому самоконтролі при соціальній взаємодії.

Таким чином, дисфункційність сім’ї впливає насамперед 
на розвиток стрижневих утворень особистості дитини: її уяв-
лень про себе, самооцінку, образу себе, ціннісної сфери – зре-
штою, всього того, що формує етнічну ідентичність особис-
тості.

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що особливості 
функціонування сім’ї, що виявляються у внутрішньосімей-
них комунікаціях, сімейних ролях, дитячо-батьківських вза-
єминах та інших аспектах, створюють передумови для роз-
витку стрижневих утворень особистості дитини. 
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The article deals with ethnic peculiarities of parenting styles that 
play an important function in the formation of mental and emotional 
development of the child; thus, on this basis, a further development of the 
individual in society is going on; there are certain relationships between 
the emotional types of a child and styles of family upbringing.
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