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ЕМПІРИЧНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК 
МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СИБЛІНГІВ
У статті висвітлено питання методично обґрунтованої побудови емпіричного дослідження чин-

ників, що впливають на розвиток міжособистісних стосунків сиблінгів у нуклеарній сім’ї. Визначено 
необхідність дослідження категорій респондентів, які складають вибірку підлітків, що навчаються 
в загальноосвітніх школах, та представників студентської молоді, які нині вчаться в закладах вищої 
освіти ІІ–ІV рівнів акредитації та проживають у нуклеарних сім’ях зі своїми сиблінгами. Зазначено 
важливість вибору цієї вікової категорії для якісного дослідження. Описано методики, які будуть 
використані для дослідження чинників, що впливають на розвиток міжособистісних стосунків сиблін-
гів, із урахуванням статево-вікових, соціальних, соціально-психологічних і психологічних чинників. 
Вказано критерії вибору методик і показники, що дають змогу всебічно дослідити рівень розвитку 
стосунків між членами родини. Обґрунтовано доцільність вибору сучасного психодіагностичного 
інструментарію, що складається з авторської анкети, тесту «Аналіз сімейної тривоги» (автори 
Е. Ейдеміллер і В. Юстицькіс), методики «Психогеометричний тест» (автор С. Дилінгер, адаптація 
А. Алексєєва, Л. Громової), «Братсько-сестринський опитувальник» (Тhе brоthеr-sіstеr quеstіоnnаіrе; 
S.А. Grаhаm-Bеrmаnn, S.Е. Сultеr), модифікація М. Кравцової, опитувальника «Взаємодія «батьки – 
дитина» (автор І. Марковська), методики «Значущі події життєвого шляху сім’ї» (автор О. Коржова, 
модифікація Т. Заєко) та проєктивної методики «Малюнок сім’ї», модифікація Р. Бернса, С. Кауфмана. 
Проаналізовано сучасні вітчизняні та закордонні наукові розвідки з проблематики сімейної взаємодії 
та її вплив на становлення підростаючого покоління. Прояснено необхідність включити до батареї 
діагностичного мінімуму вивчення показників батьківсько-дитячих стосунків. Охарактеризований 
банк методик у комплексному застосуванні дає змогу дослідити міжособистісні стосунки братів 
і сестер, вплив батьків на формування позитивного чи негативного ставлення до власного сиблінга, 
ефективність взаємин і формування сприятливих чи несприятливих умов розвитку вищезазначе-
них відносин. Резюмовано, що запропоновані методики доцільно використовувати для розв’язання 
завдання вивчення чинників розвитку взаємин між братами та сестрами в сімейній підсистемі 
«діти – діти».

Ключові слова: сімейні стосунки, чинники розвитку взаємин між сиблінгами у нуклеарній сім’ї, 
соціальна та сімейна психологія, напрями дослідження родинної групи.

Постановка проблеми. Трансформація сім’ї 
і як соціального інституту, і як малої соціаль-
но-психологічної групи у ХХІ столітті зумовлює 
виникнення нових концептів сім’ї та активізацію її 
психологічного дослідження. Враховуючи процеси 
змін, які переживає сучасна родинна група, акту-
альними стають завдання розширення проблема-
тики наукових досліджень у психології на початку 
ХХІ століття. Сучасні фахівці стурбовані зростан-
ням негативних тенденцій і фактів у становищі 
сім’ї та внутрішньородинних взаєминах, багато 
в чому зумовлених кризовим станом українського 
суспільства. 

Під час вивчення сучасних закордонних науко-
вих фахових видань Wеb оf Sсіеnсе ми виявили, 
що дослідники зосередилися на вивченні таких 
актуальних питань, як розвиток сиблінгових взає-
мин, стосунки між старшою і молодшою дитиною 
у родині, а також вимоги до виконання соціальних 
ролей дітьми та батьківські очікування [1, с. 139]. 

Основна увага не тільки іноземних, а й вітчиз-
няних психологів спрямована на практико-орієн-
товані питання, такі як визначення оптимальної 
різниці у віці між сиблінгами, зменшення кількості 
сварок і конфліктів, зниження ревнощів і супер-
ництва між дітьми у родині. Але єдиної думки 
з цієї дискусії вченими не вироблено, саме тому 
питання і сьогодні не досить вивчене.

За даними Державної статистики, в Україні 
живе майже 15 млн сімей, а середній розмір 
родини коливається від 3,1 до 4 осіб. Сумарний 
коефіцієнт народжуваності в Україні на 1 жінку 
становить 1,54 дитини [2]. Це говорить про те, що 
сім’ї, які виховують двох дітей, є досить пошире-
ними у нашій державі. Тому тема вивчення осо-
бливостей взаємодії між сиблінгами є актуальною.

Серед дослідників сучасної сімейної проблема-
тики можна назвати таких авторів, як: О. Алмазова 
(вивчила стосунки між сиблінгами) [3], І. Дідук 
(охарактеризувала психологічні особливості пси-
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хосоціального розвитку особистості) [4, с. 10], 
Г. Карстен (аспекти поведінки в сімейних стосунках) 
[5, с. 55], І. Крупник (особливості уявлень про май-
бутнє сімейне життя дітей із родин трудових мігран-
тів) [6, с. 146], М. Миколайчук (досліджувала осо-
бливості розвитку сиблінга дитини з особливостями 
у розвитку) [7], Т. Мостафа (вплив складної структури 
сім’ї на благополуччя дітей) [8, с. 902], О. Посвістак 
(становлення психології сім’ї) [9], С. Цюра (харак-
терні особливості педагогічного середовища роз-
витку сиблінгів) [10, с. 149], Д. Юсель (взаємини 
у нуклеарних сім’ях) [11, с. 523], Т. Яблонська 
(психологічні засади розвитку ідентичності дитини 
в системі сімейних взаємин) [12, с. 80].

Мета статті – обґрунтування процедури дослі-
дження міжособистісних стосунків братів і сестер, 
формування етапів емпіричного дослідження із 
врахуванням впливу статево-вікових, соціальних, 
соціально-психологічних і психологічних чинників 
розвитку взаємин у сімейній підсистемі «діти – діти».

Виклад основного матеріалу. Сиблінгові сто-
сунки – одні з найбільш тривалих зв’язків серед 
близьких відносин між людьми. Незалежно від 
їхнього емоційного змісту (теплі, формальні чи 
конфліктні) часто вони тривають довше інших 
міжособистісних стосунків (дружніх, подруж-
ніх, дитячо-батьківських), починаючи з раннього 
дитинства і закінчуючи похилим віком. 

Для виявлення соціально-психологічних чин-
ників розвитку взаємин між дітьми у нуклеарній 
сім’ї необхідно висвітлити методологічні основи 
дослідження. Теоретико-методологічну основу 
нашого дослідження склали: 

– принципи гуманістичної психології 
(К. Роджерс), системної психотерапії і консульту-
вання (В. Сатір), групової психотерапії (І. Ялом);

– системний підхід до вивчення сім’ї (Ю. Альо- 
шина, О. Блинова, В. Бочелюк, М. Слюсаревський); 

– теорія навчання та розвитку Г. Костюка, реа-
лізована в генетичній психології С. Максименка, 
в працях І. Беха, М. Боришевського;

– концепція щастя, суб’єктивного благополуччя 
та задоволеності життям (М. Аргайл, К. Роджерс), кон-
цепція психології сімейної взаємодії (М. Алексєєва, 
Г. Варга, В. Столін, Е. Ейдеміллер);

– загальнопсихологічні положення про людину 
як суб’єкта психічної діяльності (К. Абульханова-
Славська, А. Брушлінський, С. Рубінштейн); поло-
ження про формування та розвиток малої групи 
(А. Коваленко, М. Корнєв); положення гуманістичної 
психології про сутність особистості та активізацію 
особистісного потенціалу (Р. Роджерс, А. Маслоу). 

Для реалізації поставленої мети та розв’язання 
дослідницьких завдань після аналізу наявних 
психологічних методик у сьогочасному психоло-
гічному інструментарії ми вважаємо за доцільне 
використати такі методи та методики: 

– теоретичні: методи теоретичного дослі-
дження (теоретичний аналіз, систематизація та уза-
гальнення наукових джерел із цієї проблематики);

– організаційні: порівняльний метод, який 
передбачає встановлення відмінностей у дослі-
джуваному психічному явищі, а саме: встанов-
лення особливостей сімейних стосунків у вибірці 
дітей підліткового віку порівняно з вибіркою юнаків.

– емпіричні методи: опитування (анкетування) 
та психодіагностичні методики.

Під час розроблення моделі емпіричного дослі-
дження ми спираємось на такі основні чинники 
розвитку взаємин між сиблінгами: статево-вікові, 
соціально-психологічні, соціальні, психологічні.

До статево-вікових, на нашу думку, слід 
включити такі параметри, як порядок народження 
дитини; вікову дистанцію між дітьми; стать дітей; 
час народження кожної дитини в історії сім’ї, 
характеристики особистості дитини, сиблінгову 
позицію дитини щодо сиблінгової позиції батьків; 
генетичні чинники, що визначають схожість і від-
мінність сиблінгових пар.

До соціально-психологічних – емоційні сімейні 
взаємини, наявні прихильності членів родини, психо-
логічний клімат у сім’ї, ціннісні орієнтації і рівень куль-
тури її дорослих членів, ставлення батьків до дітей; 
стиль батьківського виховання, відомості про соці-
альний стан нуклеарної сім’ї: благополучна – небла-
гополучна, розлучена – повторно створена сім’я.

До складу соціальних чинників ми відносимо 
такі важливі складники, як батьківське ставлення 
до дітей, яке визначає взаємини між сиблінгами, 
вплив старших сиблінгів на формування соціаль-
них умінь у молодших, вплив статі сиблінга на 
формування ідентичності, догляд за молодшим 
як умова, що сприяє формуванню соціальної 
поведінки та почуття відповідальності старшого 
сиблінга; матеріальний стан сім’ї, тип сім’ї: нукле-
арна – розширена, повна – неповна.

Психологічні чинники розвитку взаємин між 
сиблінгами ми вбачаємо у необхідності детального 
вивчення таких показників, як темперамент, три-
вожність, самооцінка; ставлення один до одного, 
психологічна та практична готовність до співпраці, 
індивідуально-психологічні особливості сиблінгів; 
характер взаємин за статтю, сімейним станом, 
батьківським статусом; активізація фізичного, емо-
ційного, інтелектуального розвитку, становлення 
самосвідомості, формування системи цінностей, 
навичок міжособистісних стосунків, задоволення 
основних потреб дитини, стилі виховання; довір-
ливість у спілкуванні, схожість у поглядах, загальні 
символи сім’ї, легкість спілкування, психотерапе-
втичність спілкування, любов і симпатія, загальний 
емоційний рівень у батьківській подружній парі.

Спираючись на вищезазначені чинники роз-
витку взаємин між сиблінгами у нуклеарній сім’ї, 
ми підібрали методичний інструментарій дослі-
дження чинників, що дають можливість розкрити 
зміст стосунків між сиблінгами у нуклеарній сім’ї, 
який представлений у таблиці 1.

Ми вважаємо за необхідне залучити до 
дослідження респондентів віком від 15 до 
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Таблиця 1
Методичний інструментарій дослідження чинників, що розкривають зміст стосунків  

між сиблінгами у нуклеарній сім’ї
№ 
з/п Методики Критерії Показники

1 Авторська анкета Виявлення розгорнутої інформації про 
респондента

– Статево-вікові чинники
– Соціальні чинники
– Соціально-психологічні чинники
– Психологічні чинники

2 Тест «Аналіз сімей-
ної тривоги» (автори 
Е. Ейдеміллер і 
В. Юстицькіс)  
[13, с. 38]

Вимір особистої тривоги респондента 
у сім’ї

– Почуття провини
– Тривожність
– Напруга

3 Психогеометричний 
тест С. Дилінгер, 
(адаптація 
А. Алексєєва, 
Л. Громової) [14]

– визначення типу особистості
– з метою отримання детальної 
характеристики особистісних якостей і 
особливостей поведінки 

– Непослідовність і непередбачуваність вчинків, 
допитливість, живий інтерес до всього, що відбува-
ється, і сміливість, надмірна довірливість, навіюваність
– Схильність до лідерства, енергійність, впевненість 
у собі, наявність потреби управляти положенням справ
– Працьовитість, старанність, потреба доводити 
почату справу до кінця, завзятість, витривалість, тер-
піння і методичність, уважність до деталей 
– Доброзичливість, комунікативність, висока чутли-
вість, розвинена емпатія, неконфліктність
– Креативність, творчість, незалежність, прагнення 
генерувати нові ідеї і методи роботи, нестриманість, 
експресивність

4 «Братсько-
сестринський опиту-
вальник» (Тhе brоthеr-
sіstе rquеstіоnnаіrе; 
S.А. Grаhаm-Bеrmаnn, 
S.Е. Сultеr) (модифіка-
ція М. Кравцової)  
[15, с. 321]

Психометрична оцінка та диференціа-
ція нормативних і дисфункціональних 
сиблінгових відносин

– Емпатія
– Підтримка кордонів
– Схожість
– Примус

5 Опитувальник 
«Взаємодія  
батьки – дитина» 
(автор І. Марковська)  
[16, с. 94]

Діагностика батьківсько-дитячих відно-
син і взаємодії

– Невимогливість-вимогливість
– М’якість-строгість
– Автономність-контроль
– Емоційна дистанція-близькість
– Відкидання-прийняття
– Відсутність співпраці-співробітництво
– Незгода-згода
– Непослідовність-послідовність
– Авторитетність батьків
– Задоволеність стосунками з дитиною (батьками)

6 Методика «Значущі 
події життєвого 
шляху сім’ї» (автор 
О. Коржова, модифіка-
ція Т. Заєко) [17]

Вивчення історії сім’ї та особливостей 
сприйняття сімейних подій

– Продуктивність сприйняття образів життєвого 
шляху
– Оцінка подій
– Ступінь впливу подій на особистість
– Середній час ретроспекції і антиципації подій
– Зміст подій

7 Проєктивна мето-
дика «Малюнок 
сім’ї» (модифі-
кація Р. Бернса, 
С. Кауфмана)  
[18, с. 206]

Виявлення особливостей сімейних 
відносин між усіма членами родинної 
групи

– Наявність спільної діяльності всіх членів нуклеар-
ної сім’ї
– Присутність обох батьків
– Наявність усіх дітей на малюнку
– Спільна діяльність батьків із дітьми
– Взаємодія між сиблінгами
– Емоційно-позитивне ставлення до сиблінгів
– Проробленість (опрацьованість) малюнка
– Велика кількість різноманітних деталей
– Відсутність конфліктів, показників ворожості
– Відсутність ізольованих фігур

20 років (за віковою періодизацією Е. Еріксона [19] 
«Підлітковий вік та рання юність»), які зараз про-
живають у нуклеарних сім’ях, тому що цей віко-
вий період визначається, на відміну від молодших 

школярів, розвитком самосвідомості та вмінням 
критично оцінювати ситуацію, що склалася в сім’ї. 
Вважаємо, що найбільш прогностичною має бути 
вибірка дітей саме старшого періоду. Це вік, коли 
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особистість уже починає складати своє бачення 
про наявність або відсутність гармонії у взаєми-
нах між сиблінгами, має можливість сприймати 
та аналізувати ставлення батьків до кожної дитини 
окремо. Це цінний для розвитку майбутньої 
дорослої гармонійної особи і водночас надзви-
чайно складний період, який несе в собі чимале 
навантаження під час формування особистості, 
оскільки події, що відбуваються в підлітковому віці 
та періоді ранньої юності, формують у неї власну 
позицію та закарбовуються в пам’яті на все життя. 
Цей етап є визначальним для формування стилю 
взаємин, способів виходу із конфліктів, та опа-
нування життєвого сценарію, досвід якого буде 
супроводжувати людину все її подальше життя. 

Піж час діагностичної роботи нами заплано-
вано враховувати порядок народження та вікову 
різницю між сиблінгами, яких об’єднано за такими 
ознаками:

– за віковим показником (старший – молод-
ший сиблінг із різницею у 2–3 роки, 5–6 років 
і більше 10 років);

– за статевим показником;
– за основними сиблінговими позиціями (спи-

раючись на теорію В. Томана) [20, с. 93]. 
З метою спостереження за таким чинником, як 

розвиток стосунків упродовж дорослішання осо-
бистості, нами заплановано порівняти між собою 
вибірку школярів і студентів між собою, що дасть 
змогу проаналізувати певний рух стосунків за 
емоційною шкалою «нормативні – дисфункціо-
нальні» та з’ясувати, чи впливає наявність цього 
фактора на рівень розвитку взаємин у підсистемі 
«діти – діти».

Один із важливих дискрипторів, який впли-
ває на формування позитивної сиблінгової вза-
ємодії, – це батьківський стиль виховання. Тому 
вважаємо за необхідне включити до батареї діа-
гностичного мінімуму і вивчення показників бать-
ківсько-дитячих стосунків.

З метою перевірки результатів, одержаних за 
допомогою тестів-опитувальників, та отримання 
більш широкої і унікальної інформації про пси-
хічне життя людини нами застосовані також і про-
єктивні методики. Відповіді на них несуть у собі 
більш достовірні відомості, оскільки на них менше 
впливає фактор соціальної бажаності відповідей.

Авторська анкета розроблена з метою отри-
мання важливих свідчень для дослідження, таких 
як визначення типу родини, вікової дистанції між 
сиблінгами, врахування соціально-психологіч-
них чинників на розвиток взаємин між братами 
та сестрами. 

Застосовані такі психодіагностичні мето-
дики: тест «Аналіз сімейної тривоги», автори 
Е. Ейдеміллер і В. Юстицькіс; «Психогеометричний 
тест» С. Дилінгер, адаптація А. Алексєєва, 
Л. Громової; «Братсько-сестринський опитуваль-

ник» (Тhе brоthеr-sіstеr quеstіоnnаіrе; S.А. Grаhаm-
Bеrmаnn, S.Е. Сultеr), модифікація М. Кравцової; 
опитувальник «Взаємодія батьки – дитина», автор 
І. Марковська; методика «Значущі події життє-
вого шляху сім’ї», автор О. Коржова, модифікація 
Т. Заєко; проєктивна методика «Малюнок сім’ї», 
модифікація Р. Бернса, С. Кауфмана.

Охарактеризована батарея методик у комп-
лексному застосуванні дає змогу дослідити міжо-
собистісні стосунки братів і сестер, вплив батьків 
на формування позитивного чи негативного став-
лення до власного сиблінга, ефективність взає-
мин і формування конструктивних чи деструктив-
них умов розвитку вищезазначених відносин. 

Висновки. Проблема розвитку взаємин між 
дітьми у нуклеарній сім’ї має багато аспектів 
для вивчення. Дослідження емоційно наповне-
них як позитивних, так і негативних стосунків як 
фактора, котрий впливає на все подальше життя 
особистості, є дуже важливим. Для ґрунтовного 
дослідження та порівняльного аналізу особливос-
тей взаємин у сімейній підсистемі «діти – діти» 
необхідно враховувати вік досліджуваних і вікову 
дистанцію між ними, вплив батьківського стилю 
виховання. Також слід використовувати діагнос-
тичний інструментарій, який відповідає цілям 
дослідження. Запропоновані методики доцільно 
використовувати для розв’язання завдання 
вивчення чинників розвитку взаємин між братами 
та сестрами.

Література:
1. Крупник Г.А. Огляд сучасних закордонних 

досліджень у сімейній сиблінговій підсистемі. 
Соціокультурні та психологічні виміри ста-
новлення особистості : зб. наук. праць за 
мат-ми ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; ред. коле-
гія: О.Є. Блинова, Н.І. Тавровецька. Херсон : 
ФОП Вишемирський В.С., 2019. С. 139–142.

2. Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи Національної академії наук 
України. Публікації. URL: httр://www.іdss.оrg.uа/
рublіс.html.

3. Алмазова О.В. Привязанность к матери как 
фактор взаимоотношений взрослых сиблин-
гов : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.13; МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2015. 199 с.

4. Дідук І.А. Взаємини між дітьми в сім’ї як чинник 
їх психосоціального розвитку : автореф. ... дис. 
канд. психол. наук : 19.00.07; Інститут психо-
логії ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2001. 
20 с.

5. Hаnk Kаrstеn, Stеіnbасh Аnjа. Іntеrgеnеrаtіоnаl 
sоlіdаrіtу аnd іntrаgеnеrаtіоnаl rеlаtіоns 
bеtwееn аdult sіblіngs. Sосіаl sсіеnсе 
rеsеаrсh. Vоl. 76. Р. 55–64 (dаtе оf рublісаtіоn: 
NОV 2018). URL: httрs://dоі.оrg/10.1016/ 
j.ssrеsеаrсh.2018.08.003.



2019 р., № 6, Т. 1.

131

6. Крупник І.Р. Проблеми дослідження осо-
бливостей уявлень про майбутнє сімейне 
життя дітей з родин трудових мігрантів. 
Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія : Психологічні науки : 
зб. наук. праць. Херсон, 2016. Вип. 1. Т. 1.  
С. 146–150.

7. Миколайчук М.І. Особливості психосоціаль-
ного розвитку сиблінгів дітей з психофізичними 
вадами : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. 
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. 
Львів, 2007. 214 арк. : табл., рис. Бібліогр.:  
арк. 158–176. 

8. Mоstаfа Tаrеk, Gаmbаrо Ludоvіса, Jоshі 
Hеаthеr. Thе Іmрасt оf Соmрlех Fаmіlу 
Struсturе оn Сhіld Wеll-bеіng: Еvіdеnсе Frоm 
Sіblіngs. Jоurnаl оf mаrrіаgе аnd fаmіlу. Vоl. 80. 
№ 4. Р. 902–918 (dаtе оf рublісаtіоn: АUG 2018). URL:  
httрs://dоі.оrg/10.1016/j.ssrеsеаrсh.2017.12.007.

9. Посвістак О.А. Теоретико-історичні основи 
психології сім’ї. Хмельницький : ХНУ, 2017.  
402 с. 

10. Цюра С.Б. Характерні особливості педагогіч-
ного середовища розвитку сиблінгів. Вісник 
Львівського університету. Серія : Педагогічна : 
зб. наук. праць. Вип. 30. Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка. Львів : 
Вид-во Львів. нац. ун-т, 2016. С. 149–151.

11. Уuсеl Dеnіz, Bоbbіtt-Zеhеr Dоnnа, Dоwnеу 
Dоuglаs B. Quаlіtу Mаttеrs: Sіblіng Rеlаtіоnshірs 
аnd Frіеndshір Nоmіnаtіоns аmоng Аdоlеsсеnts. 

Сhіld іndісаtоrs rеsеаrсh. Vоl. 11. Р. 523–539 (dаtе 
оf рublісаtіоn: АРR 2018).

12. Яблонська Т.М. Актуальні проблеми дослі-
джень сучасної сім’ї в Україні. Український 
соціум. 2004. № 2 (4). С. 80–84.

13. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и 
психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 1999.  
С. 38, 555–556.

14. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия 
для менеджеров. Изд-во «Знание», 1991. 106 с.

15. Практикум по психологической диагностике 
семейных отношений : учебно-методичес-
кий комплекс. Минск : БГПУ им. М. Танка, 
2002. С. 321–325.

16. Марковская И.М. Опросник для изучения вза-
имодействия родителей с детьми. Семейная 
психология и семейная терапия. 1999. № 2. 
С. 94–108.

17. Коржова Е.Ю. Методика «Психологическая 
автобиография» в психодиагностике жизнен-
ных ситуаций : методическое пособие. Киев : 
МАУП, 1994.

18. Общая психодиагностика / под ред. А.А. Бода-
лева, В.В. Столина. Москва : Изд-во МГУ, 
1987. С. 206–221.

19. Эриксон Э. Идентичность: юность и кри-
зис / пер. с англ. А.В. Толстых. Москва : Флинта, 
2006. 342 с.

20. Tоmаn W. Fаmіlу соnstеllаtіоn оf nоrmаl аnd 
dіsturbеd mаrrіаgеs. Jоurnаl оf Іnd. Рsусhоl. 
1961. Vоl. 17. Р. 93–95.

Kruрnуk H. А. Еmріrісаl-mеthоdісаl рrоvіsіоn оf thе studу оf thе fасtоrs аffесtіng thе dеvеlорmеnt 
оf іntеr-реrsоnаl sіblіng rеlаtіоns

Thе аrtісlе dеsсrіbеs thе соnstruсtіоn оf аn еmріrісаl studу оf thе fасtоrs thаt іnfluеnсе оf thе dеvеlорmеnt 
оf thе іntеrреrsоnаl rеlаtіоnshірs оf thе sіblіng іn thе nuсlеаr fаmіlу. Thе іmроrtаnсеtо rеsеаrсh thе саtеgоrіеs 
оf rеsроndеnts whо аrе а tееnаgеrs аnd уоung mеn whо lіvе іn nuсlеаr fаmіlіеs wіth thеіr sіblіngs. Thе 
іmроrtаnсе оf сhооsіng thіs аgе саtеgоrу fоr quаlіtаtіvе rеsеаrсh іs nоtеd. Thе dеsсrіbеd mеthоds tаkе іntо 
ассоunt gеndеr, thе sосіаl, thе sосіаl аnd thе рsусhоlоgісаl, рsусhоlоgісаl fасtоrs thаt іnfluеnсеthе dеvеlорmеnt 
оf rеlаtіоnshірs bеtwееn сhіldrеn іn thе fаmіlу. Thе сrіtеrіа fоr sеlесtіng mеthоds аnd іndісаtоrs аrе рrоvіdеd tо 
аllоw а соmрrеhеnsіvе studу оf thе lеvеl оf thе dеvеlорmеnt оf rеlаtіоnshірs bеtwееn fаmіlу mеmbеrs аt еасh 
sсаlе. Thе rеlеvаnсеоf сhооsіng а mоdеrn рsусhоdіаgnоstіс tеsts соnsіstіng оf thе аuthоr’s quеstіоnnаіrе, 
thе tеst “Аnаlуsіs оf fаmіlу аnхіеtу” (Е. Еуdеmіllеr аnd V. Уustіtskіs), “Рsусhо-gеоmеtrіс tеst” (S. Dіllіngеr, 
аdарtаtіоn А. Аlехеvа, L. Grоgоеvа), “Thе brоthеr-sіstеr quеstіоnnаіrе” (S.А. Grаhаm-Bеrmаnn, S.Е. Сultеr), 
а mоdіfісаtіоn оf M. Krаvtsоvа, thе quеstіоnnаіrе “Раrеnt-сhіld іntеrасtіоn” (І. Mаrkоvskауа), thе tеst “Sіgnіfісаnt 
еvеnts іn thе lіfе соursе оf thе fаmіlу” (О. Kоrzhоvа, а mоdіfісаtіоn оf T. Zауkо) аnd thе рrоjесtіvе mеthоdоlоgу 
“Fаmіlу drаwіng”, mоdіfісаtіоn bу R. Burns, S. Kаufmаn. Mоdеrn nаtіvе аnd fоrеіgn sсіеntіfіс rеsеаrсhеs оn 
рrоblеms оf fаmіlу іntеrасtіоn аnd іts іnfluеnсе оn thе fоrmаtіоn оf thе уоungеr gеnеrаtіоn аrе аnаlуzеd. Thе 
іmроrtаnсе tо іnсludе іn thе dіаgnоstіс mіnіmum thе studу оf іndісаtоrs оf раrеnt-сhіld rеlаtіоnshірs hаs bееn 
сlаrіfіеd. Dеsсrіbеd tесhnіquеs аllоw tо ехрlоrе thе іntеrреrsоnаl rеlаtіоnshірs оf sіblіngs, thе іnfluеnсе оf 
раrеnts оn thе fоrmаtіоn оf а роsіtіvе оr nеgаtіvе аttіtudе tо thеіr sіblіng, thе еffесtіvеnеss оf rеlаtіоnshірs. 
Іn summаrу, іt іs аdvіsаblе tо usе thе рrороsеd tесhnіquеs tо sоlvе thе рrоblеm оf studуіng thе fасtоrs оf 
dеvеlорmеnt оf sіblіng rеlаtіоnshірs іn thе “сhіld – сhіld” fаmіlу subsуstеm.

Kеу wоrds: fаmіlу rеlаtіоns, fасtоrs оf dеvеlорmеnt оf rеlаtіоnshірs bеtwееn sіblіngs іn nuсlеаr fаmіlу, 
sосіаl аnd thе fаmіlу рsусhоlоgу, dіrесtіоns оf fаmіlу rеsеаrсh.


