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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РОЛЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 
В статье рассматривается феноменология социального института семьи. Проанализирована 

сущность понятия «роль» и особенности его использования в семейных отношениях.  
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OF FAMILY RELATIONSHIPS 

The article deals with social institute family. This article is devoted to the sutyect – matter and peculiarity role.  
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СПОСІБ ЖИТТЯ СІМ’Ї ЯК ДЕТЕРМІНАНТА  
РОЗВИТКУ ДИТИНИ  

У статті розглядається спосіб життя сім’ї упросторі багаторівневої системи «людина-
середовище». Спосіб життя родини виступає у ролі комплексної характеристики, що детермінує психі-
чний та особистісний розвиток дитини та розкривається через єдність емоційної, когнітивної та 
поведінкової складових. 

Ключові  слова :  спосіб життя, середовище, психічний розвиток дитини, компоненти способу 
життя сім’ї, розвивальне середовище. Усе різномаїття гуманітарних проблем еколо-гїї концентрується навколо екопсихологічної парадигми. За образним визначенням А.Калми-кова, «людська душа за принципом матрьошки одягає на себе спочатку організм, згодом соціа-льні взаємини (сім’ю, систему соціумів, у яких особистість функціонує, державу, людство), ре-лігію, пізніше трансчасові культурні вбрання, потім природне оточення, космос у цілому. Все це разом складає середовище мешкання душі та може бути віднесене до ейкосу, місця мешкання «психо».  Важливість теми спричинена кризовим ста-ном навколишнього середовища та загрозами загальної деформації ціннісних орієнтирів у сус-пільстві. Суспільство XXI сторіччя визначається тим, що стосунки сучасної людини та природно-го середовища є досить значно деформованими, оскільки разючих швидких змін зазнав і продов-жує зазнавати природний, суспільний та культу-

рний контексти розвитку. Специфіка взаємозв’я-зків сучасної людини з оточуючим світом впли-нула на їхній внутрішній світ, загрожуючи руй-нуванням загальнолюдських моральних орієн-тирів, ціннісних орієнтацій тощо. І хоча пробле-ми людини як суб’єкта екосистеми вивчаються природничими, філософськими, культурологіч-ними, педагогічними та психологічними наука-ми, застереження В.І.Вернадського про необхід-ність побудови якісно нових стосунків з навко-лишнім середовищем через посилення гуманіс-тичної складової освіти та виховання, починаю-чи вже з ранніх етапів онтогенезу, понині є недо-статньо актуалізованим у житті наших грома-дян. Той факт, що інститут сім’ї преживає стан глибокої кризи не викликає сумнівів як у спеціа-лістів, так й у пересічних громадян. Однак, важ-ливим є не констатація й експлуатація цього твердження (у передвиборчих та ідеологічних-суперечках), а розуміння причин такої кризи й 

В о в ч и к - Б л а к и т н а  О .  О .  
Спосіб життя сім ’ї як детермінанта  розвитку дитини   
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особливостей перебігу. На часі стоїть завдання з’ясувати, чи це є тимчасова криза, яку можна подолати найближчим часом, чи криза сім’ї но-сить фундаментальний характер і неминуче призведе до відмирання цього соціального ін-ституту. За будь-яких варіантів професійні пси-хологи, як науковці, так і практики покликані розробляти захисні тактики та загальну систему упереджувальних та стримувальнихзаходів.  Першим за хронологією та значенням у роз-витку людини середовищем є сімейне, котре вбирає у себе елементи просторової організації дому, соціально-економічні характеристики, ку-льтурний потенціал членів сім’ї, особливості традицій та алгоритми міжособистісного спілку-вання, виховний та освітній контекст. Сім’я з позиції соціальної психології є «мала соціальна група, члени котрої об’єднані загальною соціа-льною діяльністю та знаходяться у безпосеред-ньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення групових норм та групових проце-сів» [2,с.219]. До соціально-психологічних харак-теристик сім’ї як малої групи відносять її струк-туру, склад а також стосунки між її членами (Е.Г.Ейдеміллер, В.П.Левкович, М.Такала, В.В.Юс-тицький). Дослідження особливостей моделі родини як соціального середовища та побудови способу її життя видається надзвичайно важли-вим у плані можливостей прогнозувати тенден-ції та зміни у ході розвитку сім’ї як генетично первинного середовища виховання дитини, а також визначення векторів того чи іншого пси-хологічного супроводу та підтримки сім’ї. Теорети-чними засадами дослідження виступають загальні положення екопсихологічного підходу до розвитку психіки (В.І.Панов,В.О.Скребець, Ю.М.Швалб, В.А.Яс-він), що у контексті заявленої теми можуть бути сформульовані таким чином: розвиток психіки дитини відбувається у тісній взаємодії з навко-лишнім середовищем (соціальним та природ-ним); визначальне місце у системі відношень дитини посідає взаємодія з близькими доросли-ми у родині та іншими дітьми; оточуюче середо-вище може впливати на психічний розвиток ди-тини як у позитивному, так і у негативному на-прямках. Характер такого впливу визначається не лише видом та напруженістю середовища, проте і характером самої взаємодії. Сімейне середовище, за аналогією з середови-щем освітнім, можна розглядати як багатовимір-не соціальне утворення, як предмет теорії, екс-перименту та практики, та піддавати аналізу, виходячи з декількох позицій (В.І.Панов) . З од-ного боку, – досліджувати його як чинник на-вчання та розвитку дитини, у ході якого взаємо-

дія дитини та середовища відбувається за схе-мою суб’єкт-об’єкт і дитина виступає у ролі об’є-кта тих чи інших впливів батьків, родичів. З ін-шого боку, – у якості умови навчання та розвит-ку дитини, коли сімейне середовище є сутністю суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин і виступає як сукупність можливостей для опанування нови-ми знаннями, вміннями, набуття емоційного досвіду, а також для виявлення індивідуальних особливостей дитини, їхнього розвитку.  Сім’я як цілісна «екологічна система» харак-теризується тим, що неузгодженість психологіч-них потреб та способів їхньої реалізації може тягти за собою розбалансування системи, її роз-пад чи деформацію при існуванні одного (одних) члена сім’ї за рахунок іншого (інших). Частіше у своєрідний епіцентр неблагополуччя потрапля-ють саме наймолодші члени сім’ї – діти. Таким чином, сім’я як соціальний інститут, з одного боку, покликана забезпечити дитину умовами, необхідним для розвитку і становлення її особи-стості, з іншого боку, як ніяке інше середовище може гальмувати процес і потенційно нести сер-йозні загрози як фізичному, так й емоційному, пізнавальному, загальному психічному розвитку. Опікуючись психологічним комфортом дити-ни у родині, слід ураховувати його інтерсуб’єк-тивну природу (В.І. Слободчиков, А.В. Шувалов), оскільки дійсним суб’єктом розвитку є не сама дитина, а спільність дитини та дорослого, дитини і дорослих, тобто родинна спільність. Таким чи-ном, ми підходимо до необхідності використання поняття способу життя, що визначається як ор-ганізація видів життєдіяльності особистості, кот-рі у сукупності складають її повсякденне життя. Згідно позиції Б.Г.Анан’єва, спосіб життя є комплексом взаємодіючих обставин (економіч-них, політичних, правових, соціально-психоло-гічних та ін.). Взаємодія людини з цими обстави-нами життя утворює ту чи іншу соціальну ситуа-цію розвитку особистості, оскільки саме спосіб життя відіграє значну роль у формуванні особи-стості на будь-якому етапі її соціалізації. За ви-значенням Б.Ф.Ломова, спосіб життя, соціальні функції індивіда забезпечують формування, тра-нсформацію і закріплення властивостей, що утворюють його психологічний склад. Соціально-психологічне трактування способу життя перед-бачає висвітлення питання про те, як живуть люди у сім’ї, якими є їхні вчинки та дії, які цілі вони переслідують, які саме потреби та інтереси реалізують, якими є їхні орієнтації та ідеали (О.І.Зотова, В.В.Новікова, О.В.Шорохова). У руслі діяльнісного підходу спосіб життя сім’ї визнача-ється видами її діяльності, їхнім змістом та спо-
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собами виконання (К.О.Абульханова-Славська, І.В.Бестужев-Лада, В.І.Толстих, В.А.Ядов). Серед найважливіших видів діяльності виділяються: виховна, побутова, емоційна, духовного спілку-вання та ін.(Е.Г.Ейдеміллер, В.В. Юстицький); до сфери діяльності сім’ї відносять також і позасі-мейну активність її членів: професійну діяльність членів сім’ї, спілкування дітей між собою (М.Та-кала та ін.). В цьому контексті найбільш перспективним, на наш погляд, виглядає вивчення способу жит-тя сім’ї у рамках екопсихологічної парадигми, що, за визначенням, є зорієнтованою на вивчен-ня закономірностей розвитку і поведінки люди-ни у системі різноманітності її взаємодії з навко-лишнім світом. Орієнтиром для таких дослі-джень виступають уявлення про те, що вивчен-ня проблем психічного розвитку, психологічно-го здоров’я, варіативності поведінки, освітніх та виховних стратегій і тактик і т.п. завжди слід розглядати у форматі багаторівневої системи «людина-середовище». При цьому поняття «середовища» вбирає у себе і просторове середо-вище, й культурне, й освітнє, й етнічне, а також ландшафтне, мовленнєве, інформаційне та інші середовища (В.В.Абраменкова, О.В.Вєрнік, С.Д.Де-рябо, А.М.Льовочкіна, В.І.Панов, В.О.Скребець, О.В.Рудоміно-Дусятська, Ю.М.Швалб). Об’єдную-чою для підходів до визначення поняття «сере-довище», наведених вище, є спроба аналізу з по-зиції особистості. Особистість є основною точ-кою відліку, тим стрижнем, навколо котрого пе-вним чином організується середовище, умови, простір. Не випадково на початковому етапі дос-лідження одним з найбільш вживаних понять було «оточення». Воно більш відверто транслює провідне методологічне посилання цих підходів. Дійсно, якщо прийняти, що особистість, індивід, людина мають особливі, принципово відмінні від інших, якості, то можна погодитись з розглядом їх як центру, навколо котрого обертається останній світ, вибудовуються середовища, простори і т.д.  Спосіб життя особистості визначається взає-модією певних об’єктивних і суб’єктивних чин-ників. Відомий український учений Ю.М.Швалб виділяє типи середовищ залежно від видів жит-тєдіяльності, а саме: культурне, освітнє, профе-сійне, інформаційне, природно-ландшафтне, по-бутове, міжособистісне. Той чи інший тип сере-довища впливає на спосіб життя опосередкова-но – через чинники суб’єктивного ґатунку. Ос-танні, визначаючи спосіб життя, можуть розгля-датися більш узагальнено як відносини особис-тості чи конкретизуватися як взаємодія її окре-

мих підструктур: емоційно-мотиваційної, когні-тивної, поведінкової. Забігаючи наперед, відмі-тимо, що саме сімейне середовище знаходиться на перетині декількох середовищ, об’єднуючи їх усобі водночас. Це і побутове, й освітнє, й інфор-маційне, і міжособистісне середовища. У кожен період розвитку сім’ї на перший план може ви-ступати те чи інше середовище, визначаючи більш питому вагу, значення у розвитку членів сім’ї, дітей зокрема. Аналіз літературних джерел засвідчує, що наукові дослідження способу життя сім’ї у кон-тексті психічного розвитку та особистісного ста-новлення дитини здійснювались у двох напрям-ках, які мало перетинались між собою. Перший визначався теоретичним підходом до визначен-ня категорії «спосіб життя». Категорія способу життя виступала предметом дослідження у низ-ці робіт соціально-психологічного напрямку, переважно визначаючи пошук базових методо-логічних та теоретичних підходів (А. Адлер, О. І. Зотова, С. Л. Рубінштейн, В. В. Новіков, Л.І.Со-хань, В. І. Толстих, Е. В. Шорохова).  Другий – позначений значною кількістю кон-кретних психологічних досліджень, у яких ча-сом, не оперуючи категорією «спосіб життя», вивчалися різноманітні прояви саме цього фено-мену: процеси психічної деприваціїта госпіталіз-му, тип виховання у сім’ї, стиль спілкування та взаємодії дітей та дорослих, уявлення подружжя про портрет ідеальної дитини, уявлення батьків про стратегії та тактику виховання, особливості психічного розвитку дитини та чинники, що йо-го визначають тощо. При цьому категорію «спосіб життя» розглядають у якості комплекс-ної характеристики сім’ї, що вбирає у себе всю різноманітність чинників, що детермінують роз-виток дитини, як тло, на якому розвивається соціальна ситуація розвитку дитини, як необхід-ну умову розвитку здорової фізично, психічно, психологічно та духовно особистості (Р.Кемпбел, М.І.Лісіна, Й. Лангмейер, З. Матейчек А.С.Співа-ковська, Р.Сірс). Спосіб життя сім’ї є сукупністю соціально-економічних та соціально-психологічних аспек-тів (В.П.Левкович). Соціально-економічний ас-пект способу життя включає житлові та матеріа-льні умови, пов’язані з соціальним становищем батьків, рівнем освіти, професійної кваліфікації, складом сім’ї (Т. А. Думитрашку, А.І. Захаров, Г. А. Ковальов, М. Черноушек). Соціально-психо-логічний аспект способу життя сім’ї є дещо менш структурованим у дослідженнях, однак, змістовний аналіз робіт цього напрямку дає мо-
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жливість задати деяку систему соціально-психо-логічних чинників, що детермінують психічний та особистісний розвиток дитини (А. Адлер, М.І.Алєксєєва, В.В.Зеньковський, Я.Корчак, А.Г.Лі-дерс, В.В.Новіков, М.В.Осоріна, Л.Ф.Обухова, С. Л. Рубінштейн, Є. В. Шорохова, Г.Т.Хомента-ускас, Ю. Хямяляйнен). У результаті взаємодії та взаємовпливів суб’єктів у родинному колі саме воно виступає як унікальне персональне мікро-середовище розвитку особистості. Основними ланками сім’ї як мікросередовища є: сімейні тра-диції, звичаї, норми сімейної поведінки, мораль-ний, духовний клімат, колективна думка, міжо-собистісні стосунки тощо.  Розглядаючи спосіб життя сім’ї як комплекс-ну характеристику, котра охоплює широкий спектр чинників, що детермінують психічний розвиток дитини, як тло, на якому розгортаєть-ся соціальна ситуація розвитку дитини, виділи-мо наповнення соціально-психологічного аспек-ту способу життя сім’ї, що включає у себе емо-ційну, когнітивну та поведінкову складові. 
Емоційна складова способу життя сім’ї об’єд-нує тісне взаємопереплетіння зв’язків, стосунків членів сім’ї між собою. Це – варіативність подру-жніх, батьківсько-дитячих стосунків, стосунків між братами та сестрами, взаємовідносини з представниками старших поколінь, іншими ро-дичами чи іншими близькими людьми, що є чи прирівнюються до членів сім’ї. Особистісний розвиток дитини передбачає спілкування з носі-ями культурних зразків, що долучають її до пси-хологічної культури людських стосунків, дото-госоціокультурного контексту розвитку, духов-ного укладу, що починає засвоюватись, почина-ючи з раннього дитинства. Та чи інша специфіка сімейного середовища утворюється на основі безпосередніх емоційних контактів, міжособис-тісних стосунків, проте задає їх певна діяльність, опосередковуючи самі стосунки. Міжособистісні стосунки виявляються у тих чи інших конкрет-них діях, діяльності, стилі спілкування. Останні складають другу складову способу життя – пове-

дінкову. Маємо на увазі практику догляду за ди-тиною (від особливостей вигодовування до варі-ації форм співпраці батьків та дітей); особливос-ті та характер реалізації дисциплінарних впли-вів; специфіку сімейного спілкування (від зага-льних зовнішніх характеристик спілкування до змістовного їх наповнення). Ця складова відо-бражається у таких психологічних категоріях, як: «діяльність», «дія», «операції», «спільна дія-льність», «стиль спілкування», якими описуєть-ся кожна взаємодія батьків з дитиною, їхні вчин-

ки, спонукання, способи заохочення, підтримки, схвалення та реалізації осуду та покарання.  
Когнітивна складова способу життя сім’ї охо-плює уявлення та погляди батьків на спосіб життя сім’ї та психічний розвиток дитини (у ці-лому та зокрема – емоційний, пізнавальний, во-льовий, мотиваційний тощо). Це можуть бути уявлення, що втілюються у безпосередній пове-дінці та спілкуванні батьків з дітьми (І.С.Кон, Л.Ф.Обухова, С.Л.Рубінштейн, С.Русова, С.Л.Соло-вейчик, К.Ушинський, К.Чуковський), інтелекту-альні конструкції (З.Фройд), життєві стратегії (Л.І.Анциферова), а також так звані «наївні тео-рії» чи наївно-психологічні теорії (М.Грушевсь-кий, Е.Г.Ейдеміллер, В.В.Юстицький). Особливе місце у цьому контексті займаєпласт знань, що накопичувались у рамках такого напрямку як «народна психологія», яка включає у себе уяв-лення та стратегії батьківсько-дитячих стосун-ків, виховні лінії та конкретні прийоми, засоби розвитку (ігри та забави, колисанки та потішки, іграшки тощо), алгоритмів забезпечення наступ-ності у виховному процесі, передачі досвіду. На-родна психологія, за визначенням П.Хейманца, є напрямком психології, котра визначається сис-темою поглядів та вірувань пересічних людей, що не мають спеціальної освіти, безпосередньо не є пов’язаними з академічною наукою. Пред-ставники народної психології відстоюють право на її існування водночас з психологією академіч-ною, переймаючись дослідженням процесів роз-витку уявлень та поглядів батьків, а також від-дзеркалення цих уявлень і поглядів у тих чи ін-ших формах поведінки дітей у родині та дитячих співтовариствах у цілому. Аналіз праць, що пред-ставляють цей напрямок, значною мірою допо-магає прояснити особливості уявлень батьків про родину, дитячий розвиток, уключаючи пре-натальний, з’ясувати механізм виникнення поді-бних уявлень та яким чином вони впливають на те, у який спосіб поводяться батьки з дітьми, тобто визначають виховну стратегію протягом різних вікових періодів дитини, залежно від її індивідуальних особливостей. Можна також з’я-сувати деякі деталі процесу перебігу розвитку дитини залежно від тієї чи іншої стратегії пове-дінки батьків, інтуїтивної психотерапевтичної практики спілкування з «особливими» дітьми, специфіки передачі досвіду батьківства тощо. Вважаємо, що саме когнітивний компонент мо-же посідати ключові позиції у способі життя ро-дини. Об’єм знань та рівень очікувань, своєрід-ність поглядів та вірувань батьків, матерів, їхні уявлення про специфіку розвитку дитини та 
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чинники, які його визначають – усе це, втілюю-чись і реалізуючись у повсякденній поведінці батьків, емоційно забарвленому спілкуванні, покликане спричиняти суттєвий вплив на фор-мування тих чи інших особливостей психіки ди-тини. Можна спробувати виокремити певні стру-ктурні компоненти способу життя дитини, які впливають на характер міжособистісних стосун-ків у сім’ї та поза нею: моральний (орієнтація на дотримання певних моральних норм і правил поведінки); ціннісний (орієнтація на певні цін-ності та принципи); поведінковий (виражається у звичках, стійких способах реагування на різні соціальні ситуації та стосунки); когнітивний (пов’язаний зі змістом картин світу, пізнаваль-них процесів і стереотипів); комунікативний (дотримання певної комунікативної програми поведінки; конкретна комунікативна дія, вчи-нок).»Середовище, що виховує» (Я.Корчак) ви-значає умови та потенціал можливостей сім’ї, котрі сприяють розвитку активності (чи пасив-ності) дитини, її особистісної свободи (чи несво-боди, залежності). У першому випадку можна передбачати наявність елементів екологічності сімейного середовища та відповідного йому спо-собу життя, у другому – навпаки його нееколо-гічність. Українська дослідниця О.Л.Кононко оцінює середовище з позиції корисності його для розвитку дитини, вважаючи за необхідне наголошувати на важливих для особистісного розвитку дитини параметрах: переживаннях, вольових проявах, самосвідомості, базових осо-бистісних якостях, інтересах, світогляді. Нееко-логічність ззовні благополучної сім’ї вказує на те, що дитина знаходиться поза полем щирої батьківської уваги та турботи, безумовної бать-ківської любові, а лише у системі формальної сімейної комунікації, ритуалу.  Сімейне середовище, що об’єднує елементи, котрі сприяють розвитку функціонального ста-ну організму дитини, її адаптаційних ресурсів, опірності до негативних впливів, досягненню і підтриманню емоційного комфорту, відповідно-сті внутрішнього світу основам гармонії, а також закладають базис саморозвитку, або, послугову-ючись поняттям, уведеним в обіг Г.С.Костюком, саморуху, можна назвати здоров’язберігаючим та здоров’ярозвивальним, чи лаконічніше – роз-вивальним середовищем. Наукові дослідження, а також консультатив-на психологічна практика свідчать про накопи-чення даних про посилення психологічного дис-комфорту дитини не стільки та не тільки у так званих неблагополучних сім’ях, скільки у зовні благополучних. Виникнення таких ситуацій по-

в’язане з дедалі більш розповсюдженим серед дітей та підлітків станом психологічної самотно-сті, спричиненим дефіцитом функції спілкуван-ня та емоційною бідністю взаємодії батьків та дітей, ненасиченістю глибиною стосунків з «важливими іншими» (Дж.Коуен, А.Маслоу), пси-хологічною «занедбаністю», а також покину тос-ті дитини на відкуп сучасним ЗМІ, комп’ютер-ним іграм, гаджетам (М.А.Куртишева, Н.Е.Марко-ва, О.В.Петрунько, В.Б.Слезін).  За свідченням даних досліджень В.В.Абрамен-кової, А.А. Адрущакевич, Б.С.Братуся, А.І.Захаро-ва, О.В.Данчевої, Ю.М.Швалба, Є.Ю. Шулакової, моральне, духовне нездоров’я батьків, їх нездо-ровий спосіб життя та аморфні чи утилітарні цінності, що лежать у його основі, мають тенден-цію відновлюватися у дітях, віддзеркалювати специфіку змісту і форм сімейного середовища. На наше переконання, саме сім’я як найважливі-ше життєве середовище дитини, у якому відбу-вається співрозвиток і співдетермінація її чле-нів, має бути у центрі уваги державних інститу-тів та прицільних наукових теоретичних та практико зорієнтованих досліджень. Найважливішою має стати орієнтація на оздоровлення способу життя родини як компле-ксної характеристики, що значною мірою детер-мінує психічний та особистісний розвиток сучас-ної дитини й своєрідно розкривається через єд-ність емоційної, когнітивної та поведінкової складових. 
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В о в ч и к - Б л а к и т н а  О .  О .  
Спосіб життя сім ’ї як детермінанта  розвитку дитини   



Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Том 2. Випуск 10(91) 

74 

Проблемам безпеки життєдіяльності приді-ляється чимало уваги. Це пояснюється тим, що статистика свідчить про постійне зростання ди-тячого, й особливо підліткового, травматизму. Часто підлітки отримують травми з власної про-вини, і це зумовлено, у тому числі, і психологіч-ними причинами. Тому дуже актуальним сьогод-ні є вивчення проблем психологічної готовності особистості до безпечної поведінки як системоу-творюючого чинника, котрий детермінує ймові-рність отримання травми людиною. Особистісна готовність до безпечної поведінки (ОГБП) у підлітковому віці вивчається нами як чинник, що повинен призводити до підвищення безпеки життєдіяльності і зниження рівня трав-матизму у підлітків. Це явище представляє собою не якийсь певний стан готовності до конкретної дії, а є стійким особистісним утворенням, що де-термінує поведінку людини у цілому [3].  Для діагностики рівня ОГБП у підлітків ми використовували метод проективних ситуацій. На наш погляд, саме цей метод може надати ін-формацію про внутрішню готовність особистос-ті діяти певним чином. Виражаючи ступінь своєї згоди з різними оцінками небезпечної поведінки 

інших, учні відображають своє ставлення до та-кої поведінки.  Розробка цієї методики складалася з декіль-кох етапів згідно з основними вимогами психо-метрики [6]. На першому етапі перед нами сто-яли завдання розробки теоретичного конструк-ту методики, спрямованої на діагностику рівня ОГБП підлітків, на основі досліджених теоретич-них положень, а також підготовки стимульного матеріалу оригінальної психодіагностичної ме-тодики. Для вирішення цих завдань потрібно було проаналізувати співвідношення психологі-чної характеристики, що діагностується (ОГБП), з іншими психологічними якостями і властивос-тями. Для цього було складено детальний опис властивості, що діагностується, після чого було проведено підбір синонімів та антонімів до цієї характеристики. Це дозволило нам скласти теза-урус характеристик ОГБП, що у подальшому до-помогло нам визначитись з напрямком запитань стимульного матеріалу та підбором методик, які було використано для перевірки валідності ори-гінальної методики.  Після складання тезаурусу характеристик, що діагностуються, було прийняте рішення дослі-
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В статье рассматривается образ жизни семьи в пространстве многоуровневой системы «человек-
среда». Образ жизни семьи представлен в качестве комплексной характеристики, детерминирующей психи-
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У статті представлено авторську методику, діагностики рівня особистісної готовності підліт-
ків до безпечної поведінки. Обґрунтована актуальність дослідження цього феномену у психологічній 
науці. Описані етапи розробки методики та результати перевірки надійності і валідності діагностич-
ного матеріалу.  
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