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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  та  експериментальне  дослідження впливу

стилю сімейного  виховання  на  процес  психологічної  сепарації  від  батьків  у

юнацькому віці;  розробити та апробувати програму психокорекційних заходів

щодо формування особистісної зрілості у юнацькому віці.

Стиль сімейного виховання відіграє безпосередню роль у виборі форми та

тривалості здійснення процесу психологічної сепарації. Безперечним є той факт,

що сім я  ʼ є  тим найпершим і  найближчим середовищем близьких  людей,  які

мають істотний вплив на формування особистості. Вона є початковою точкою

всього виховного процесу, адже стиль виховання досить значно відображається

на  людині  як  в  період  дитинства,  так  і  в  подальшому  дорослому  житті.

Здійснення гармонійного, завершеного переходу від дитячої позиції до позиції

дорослого, залежить в першу чергу від батьків, які дозволяли дитині приймати

рішення та давали зрозуміти важливість для них її точки зору, формуючи тим

дорослу модель поведінки дитини.  Однак,  варто не забувати,  що сім я можеʼ

виступати в якості як позитивного, так і негативного фактора виховання. 

Отже, проходження процесу психологічної сепарації від батьків – одна із

головних  задач  розвитку  в  юнацькому  віці,  в  якому  значну  роль  відіграють

батьківсько-дитячі відносини, стиль чи стратегії виховання в батьківській сім’ї. 

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  юнацький  вік,  психологічні  сепарації,  феномен

сепарації, сімейне виховання, особистісна зрілість.


