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(електронний журнал) 

                                           № 37 

 

 
 

В межах ініціативи «СумДУ заклад дружний до сім’ї» та 

проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими 

матерями-студентками у вищих навчальних закладах»мираді 

запропонувати вам електронну розсилку (інформаційний бюлетень) 

«Сім’я як партнерство».  

Ми переконані, що  

Вчитись бути батьками і сім’янинами 

потрібно все життя 
Тож, пропонуємо долучитись до цього навчання!  

Якщо у вас виникнуть запитання – ви можете задати їх нашим 

спеціалістам - психологам та педагогам соціально-психологічної 

служби СумДУ, надіславши на електронну адресу uliana75@ukr.net. 

Наш сайт: 

http://leleka.sumdu.edu.ua 

Долучайтесь до наших груп в соціальних мережах: 

 http://vk.com/family_university  
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/ 

 

 

1. ЯК ЗБЕРЕГТИ СТОСУНКИ (продовження) 

2. МОНСТР ПІД ЛІЖКОМ,АБО ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 

ВАША ДИТИНА БОЇТЬСЯ ТЕМРЯВИ 

 

mailto:uliana75@ukr.net
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/
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ЯК ЗБЕРЕГТИ СТОСУНКИ  

(продовження. Початок у номері 36) 

Близькі стосунки у парі чи вже у подружжі 

часто сприймаються як щось стале, раз і 

назавжди встановлене. Проте, саме вони є 

дуже тендітним надбанням, яке потребує 

щоденного піклування. Брак такої уваги, хибні вчинки та дії можуть 

похитнути гармонію, що склалася. Проведіть ревізію своєї поведінки, чи не 

припускаєтесь ви помилок. А вони можуть бути такими. 

5. Придушувати своє невдоволення.  

Побачити привід для взаємного роздратування у тривалих стосунках 

нескладно, питання полягає в тому, як з ним бути. Одним із самих 

небезпечних способів впоратися з роздратуванням – накопичувати його, 

вдаючи, що нічого не відбувається. Не говорячи партнеру/ці про те, що ми 

відчуваємо, ми ризикуємо втратити довіру та віддаляємо момент відвертої 

розмови. Більш того, накопичені негативні емоції позначаються на нашій 

поведінці самим непередбачуваним чином: забути зателефонувати чи 

виконати прохання партнера/ки. Тож якщо ви за собою помічаєте таку 

поведінку, варто задуматися про її приховані причини у вигляді, наприклад, 

роздратування, та поговорити про це чесно з чоловіком/дружиною. 

6. Постійно сумніватися. 

Постійна тривога з приводу подальшого розвитку стосунків, страх сказати чи 

зробити щось не те чи не так, підозра партнера/ки у небажанні зберегти 

стосунки – все це призводить до наступних ризиків. По-перше, Ви ризикуєте 

своїм власним комфортом та втратою впевненості. А по-друге, прокручуючи 

подумки негативний варіант розвитку подій, ми заряджаємо тривогою і самі 

стосунки. Партнер/ка може відчути Ваші сумніви чи нерішучість та 

сприйняти це як Ваше небажання поглиблювати стосунки. А це може 

призвести до зовсім небажаного результату – розлучення. 

7. Не ставитися до партнера/ки досить серйозно. 

Перегляньте свою систему цінностей. Що чи хто посідає там перші позиції? 

Діти? Робота? Батьки? Чоловік/дружина? Ніхто не любить займати останні 

позиції. Принаймні час від часу давайте чоловіку/дружині відчути його/її 

цінність та значимість у ваших стосунках, віддаючи перше місце. 
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8. Перестати вірити у партнера. 

Втрата роботи, проблеми зі здоров’ям, смерть близьких – неповний перелік 

того, які біди може зустріти на своєму життєвому шляху людина. Коли з 

труднощами зустрічається один із двох у парі, це стає випробуванням і для 

іншого. Все, що необхідно у таких ситуаціях – підтримка та віра в те, що 

чоловік/дружина справиться з цією ситуацією. Коли «чорна смуга» 

затягується у часі, інколи ми починаємо сумніватися та втрачаємо віру. 

Проте саме віра близької людини в те, що партнер/ка обов’язково справиться 

і все буде добре допомагає йому/їй полегшити біль та є необхідним 

імпульсом до того, щоб віднайти у собі сили подолати випробування. 

9. Перестати вірити у ваші стосунки. 

Будь-яка пара рано чи пізно зустрічається з певними труднощами у своїх 

стосунках – від певного непорозуміння та розбіжності характерів до чиєїсь 

зради. Все це може спричинити втрату надії на майбутнє стосунків. І якщо 

Ви дозволите собі опустити руки не залежно від того, що відбулось, то ви 

позбавите себе можливості налагодити емоційний зв'язок з людиною, яка 

була вам протягом тривалого періоду часу дорогою. Почуття безнадійності 

часто з’являється там, де є певні ірраціональні переконання на зразок: «якщо 

зараз погано, то завжди буде погано», «життя повинне постійно бути 

радісним та приємним», «постійні незначні суперечки свідчать про глибинні 

проблеми», тощо. Зупиняйте себе щоразу, коли ці та подібні переконання 

намагаються заволодіти Вашими думками. Як тільки Ви навчитесь 

попереджати їх, тоді легше буде зосередитися на позитивних аспектах ваших 

стосунків, а не на негативних. 

Тож будьте уважними до Ваших стосунків. Пам’ятайте, що запорука міцних 

стосунків – це не безхмарне життя, а вміння справлятися з труднощами на 

своєму шляху. 

 

МОНСТР ПІД ЛІЖКОМ, 

АБО ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАША 

ДИТИНА БОЇТЬСЯ ТЕМРЯВИ 

Що робити, якщо дитина вночі бачить 

монстрів? Кличе Вас по кілька разів вночі? Що 

робити, якщо дитина погано спить через страхи? 
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Як допомогти дитині впоратися зі страхом темряви?  

Страх темряви у дітей трьох-семи років – поширене і нормальне явище. 

Тому не варто панікувати, але звернути увагу на проблему варто. Страх 

темряви говорить про правильний розвиток дитини. У цьому віці (3-7 років) 

у дитини формується фантазія, а також самість і самостійність. Саме тому 

перші кроки можуть викликати у дитини підвищену тривогу. Для того, щоб 

самостійність сформувалася успішно, дитині необхідна підтримка і турбота 

батьків. Страхи дитини також можуть свідчити про те, що їй не вистачає 

Вашої уваги. Ось декілька рекомендацій, які можуть допомогти Вашій 

дитині:  

 не смійтеся над її страхами; не варто також підігравати дитині, роблячи 

вигляд, що Ви теж бачите монстрів;  

 укладаючи її спати, заспокоюйте стільки, скільки потрібно; 

 просто будьте поруч, коли це потрібно, - це може допомогти відновити 

почуття безпеки;  

 залишайте дитині ввімкнену нічну лампу або відкриті двері до її 

кімнати;  

 перемістіть (хоча б тимчасово) її спальне місце до когось із рідних – до 

батьків, сестри, братика, бабусі, дідуся;  

 по можливості з'ясуйте, звідки пішли ці страхи, що запустило процес – 

ігри у монстрів, страшний мультфільм чи певна розповідь, і 

намагайтеся усунути її від цього;  

 у денний час поговоріть з дитиною про те, що її лякає; нехай вона 

розповість, що або хто лякає найбільше. 

Також від страхів найкраще позбуватися у творчості. Наприклад, Ви 

можете попросити дитину намалювати свої страхи. Нехай докладно все 

розповість про них, а потім придумайте разом, які елементи можна внести 

цьому монстру, щоб зробити його кумедним або добрим. Наприклад, 

домалювати монстру вуса і чудернацькі черевики, відьмі – банти у волосся і 

довгі панчохи, або ковзани, - нехай вчиться кататися. Дозвольте розігратися 

фантазії Вашої дитини. Страх темряви означає, що у дитини добре розвинена 

фантазія, а Вам необхідно лише спрямувати її у потрібне русло. Якщо 

малювати дитина не хоче, можна зробити все те ж саме подібними 

розповідями. В оповіданнях можна придумати цілу історію про те, як живе 

цей монстр (наприклад, і сам боїться людей, тому що він теж маленький, або 

що він полюбляє ласувати варенням настільки, що ходить ночами у його 

пошуках, тощо). Чим більше монстр буде схожий на звичайну людину або 

дитину, тим менше він буде викликати жах у малечі. Тут найголовніше - 
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дозволити фантазії добре розігратися і допомогти дитині знайти спосіб 

позбутися страхів.  

Крім того, Ви можете створити разом з дитиною ще одного персонажа, 

який її захищатиме. Бажано, щоб персонаж йшов з внутрішнього світу 

малюка. У випадку, якщо йому складно це зробити, Ви можете 

запропонувати свій, але обов'язково такий, який  «підійшов» би Вашій 

дитині. Пам'ятайте, що дитина відкривається Вам з довірою, тож, проявіть 

повагу до неї і її проблеми, навіть якщо проблема здається Вам несуттєвою.  

І, звичайно, зверніть увагу те, як особисто Ви сприяєте тому, що у 

дитини виникають страхи. Які умови оточують дитину вдома? Можливо, Ви, 

як мати чи батько, самі постійно хвилюєтесь або тривожитесь. Дитина дуже 

добре відчуває будь-який стан батьків. Можливо, Ви часто сваритеся з 

чоловіком/дружиною. Якими б не були ваші подружні суперечки, спробуйте 

об’єднатись та порозумітись у необхідності спільної стратегії допомоги 

дитині впоратися з її страхами.  

Любіть, цінуйте та поважайте себе та своїх близьких, піклуйтесь та 

підтримуйте одне одного настільки, наскільки це можливо. Все це позбавить 

нас і наших дітей непотрібних страхів та сумнівів у безпеці.    

За матеріалами сайту http://upsihologa.com.ua 

 
фахівцями координаційного центру гуманітарної політики СумДУ, а саме: 

 Гендерного ресурсного центру 

 Соціально-психологічної служби 

 Центру підтримки сім’ї «Студентський лелека» 

 

 
40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 

Гендерний ресурсний центр  аудиторія Г-711, телефон: 68-77-96 

Соціально-психологічна служба  аудиторія Г-704а, телефон: 68-78-07 

Центр підтримки сім’ї  кімната Ц-118, телефон: 68-78-64 

Наш сайт:http://leleka.sumdu.edu.ua 

Наша група “ВКонтакті”  http://vk.com/family_university 

Наша група у “Фейсбуці” https://www.facebook.com/groups/friendly.university/ 

http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/
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