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                            (електронний журнал) 

                                           № 38 

 

 
 

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

проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими 

матерями-студентками у вищих навчальних закладах» ми раді 

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. СУЧАСНА ЖІНКА: ДРУЖИНА, БІЗНЕС-ЛЕДІ, МАМА, 

ДОМОГОСПОДАРКА… 

2.  ПРАЦЮЮЧА МАМА НЕ ШКОДИТЬ ДИТИНІ 

mailto:uliana75@ukr.net
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/
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СУЧАСНА ЖІНКА: ДРУЖИНА, БІЗНЕС-ЛЕДІ, МАМА, 

ДОМОГОСПОДАРКА… 

Ким є сучасна жінка – дружиною, бізнес-леді, мамою, 

домогосподаркою? Цим питанням часто переймаються як чоловіки, так і 

жінки, коли планують своє сімейне життя. Шукаючи ідеал, ми інколи 

забуваємо, що будь-який статус не є сталим та непорушним, бо життя – це 

процес, відносини, взаємодія, постійні зміни. І тоді ідеальну жінку можна 

було б охарактеризувати як людину, яка любить свого чоловіка, свою дитину, 

свою роботу, свій дім… (Це, до речі, стосується і ідеального чоловіка). 

Питання про те, чи варто жінці працювати, сьогодні вже не постає, – 

принаймні у західному світі. Але як бути, якщо раптом-таки виникає? Хто на 

нього має дати відповідь? Які обставини при цьому необхідно брати до 

уваги: сімейні? фінансові? точку зору партнера? бажання жінки? потреби 

дитини? авторитет старших родичів? Рідше виникають непорозуміння у 

цьому питанні в ситуації, коли ствердна відповідь «необхідно» продиктована 

потребою забезпечити родину фінансово. Гостро ж питання постає тоді, коли 

погляди партнерів на необхідність жіночої праці та її реальну ціну різняться. 

Якщо звернутися до переліку потреб, які природно має кожна людина, 

то можна досить легко віднайти відповідь на питання, що ж підштовхує  

жінку шукати роботу. Відомим дослідником потреб людини є американський 

психолог А. Маслоу. Вчений не лише перелічив всі потреби людини, а й 

розташував їх у певній послідовності: від основних до вищих. Основні – це 

ті, без задоволення яких важко прожити. А вищі виникають переважно тоді, 

коли всі попередні задоволені. Виглядає перелік потреб людини наступним 

чином: 
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1. Фізіологічні (їжа, сон, секс) 

2. Безпека 

3. Любов 

4. Повага 

5. Пізнання 

6. Естетичні 

7. Самореалізація 

Перші чотири потреби зазвичай задовольняються тоді, коли у парі 

панують гармонійні стосунки та все добре з фінансовими статками. 

Необхідність працювати можна пояснити природною вимогою до 

задоволення базових потреб, а от бажання працювати, як правило, – 

прагненням людини пізнавати, естетично розвиватися та самореалізуватися.  

Отже, працювати жінці чи не працювати – це питання, яке зачіпає 

принаймні кілька сторін її життя – як особистості, як партнерки/дружини, як 

матері. Що першочергово впливає на вибір жінки – питання, яке вирішується 

у кожному випадку індивідуально. Чи будуть більш важливими власні 

уподобання, чи займуть найвищу позицію потреби сім’ї/дитини – головне, 

щоб жінка не відчувала себе жертвою цього вибору – буде він на користь 

собі, чи іншим. Важливо, щоб у парі не було місця питанню про «дозвіл» на 

працевлаштування жінки з боку сторонніх осіб (звісно, якщо мова не йде про 

шкідливі та небезпечні умови праці).  

Неабияку роль у задоволеності жінки роботою відіграє відповідне 

ставлення та повага з боку оточення до її праці, навіть якщо мова йде про не 

надто кваліфіковану спеціальність та високі доходи. У більшості країн світу 

жінки продовжують поєднувати свою професію з не меншою за обсягом 

домашньою роботою, якою, зізнаються, могли б поступитися з більшим 

задоволенням. А причиною цьому є більш високий статус найманої праці – 

роботи, яка завжди вище цінується та, на відміну від виконання будь-яких 

хатніх справ, має матеріальну винагороду.  

Та чи варто сьогодні взагалі говорити про протиставлення 

«домогосподарство – оплачуване робоче місце», «сімейне спілкування – 

робочі стосунки», «самореалізація у материнстві – успіхи на роботі»? 

Питання, відповідь на яке, відома – за бажання та необхідної підтримки не 

доводиться робити вибір на користь чогось одного, а можна спробувати та 

відчути задоволення від того, що в змозі і з дитиною впоратись, і забезпечити  

себе/дитину/сім’ю.  
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 Гарні партнерські/подружні стосунки означають прийняття людьми 

одне одного, а не стереотипних уявлень на кшталт «ідеальна жінка – це та, 

яка піклується про дітей та домівку», і «жінка нещаслива у сім’ї, якщо вона 

небайдужа до своєї кар’єри». Традиційно відзначаючи у травні День матері, 

хотілося би наголосити на необхідності всім нам бачити у матерях (власних 

чи своїх дітей) ще й  гарних фахівчинь своєї справи, шанованих на роботі, 

спроможних вирішувати різні робочі завдання, робити внесок у сім’ю та 

економіку країни.  

 

ПРАЦЮЮЧА МАМА НЕ ШКОДИТЬ ДИТИНІ  

 Більшість сучасних мам окрім сім’ї 

і материнства реалізується ще в інших 

сферах життя. І в цьому є сенс! 

Дитина має бачити поруч щасливу 

маму, якій вдається поєднувати 

материнство і роботу. І бере з неї 

приклад! 

Для кожної жінки дуже важлива 

самореалізація. Вона надає життю сенс, 

зміцнює віру в себе і дає сили вистояти серед життєвих негараздів. 

Прагнення до здійснення свого покликання – це, по суті, звершення своєї 

місії. Чудово, якщо мама мала бажання і змогла повністю реалізуватися в 

дітях: тоді всі щасливі. Але хтось самовиражається в професії, хтось – в 

захопленнях та хоббі. Якщо жертвувати самореалізацією заради дитини, 

результат може вийти зворотним. У мами буде накопичуватися напруга і 

тривога. Свої негативні емоції вона почне виплескувати на тих, хто поруч, – а 

це, насамперед, малюк. І тоді мамина жертва обернеться проти неї. Для 

маленької дитини буде набагато корисніше, якщо мама знайде можливість 

реалізувати себе. Але при цьому важливо так організувати роботу, щоб 

дитина відчувала мамину присутність у своєму житті.  

Для цього необхідно:  

- Вибрати для дитини таку дитячу установу, у якій ви були б впевнені. 

Якщо ви будете знати, що протягом дня дитина перебуває в надійних руках і 

отримує увагу, турботу і розвиток, ви позбудетеся почуття провини за те, що 

«полишили її напризволяще». 

http://megasite.in.ua/68170-pracyuyucha-mama-ne-shkodit-ditini.html
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- Проводити з дитиною певний час після роботи. Краще на деякий час 

принести у жертву чистоту у квартирі та присвятити цей час спілкуванню з 

дитиною. 

- Знайти ранком півгодини часу для спілкування з дитиною, коли вона 

прокидається. Дитина може провести цей час у вашому ліжку, це заспокоїть 

її та забезпечить гарним настроєм на весь день. Неспішний спільний сніданок 

– і от уже ціла година задоволення спілкування з малям. 

- Увечері віднайти час для того, щоб пограти з дитиною, почитати їй на 

ніч книжку.  

- Намагатись вихідні проводити з дитиною. 

- Знайти гурток за інтересами малюка.  

- Якщо є така можливість, провести разом з малям відпустку. 

- Не варто завалювати дитину горами іграшок і різних непотрібних 

дрібниць, бажаючи таким чином компенсувати свою відсутність 

удома."Купити" любов дитини неможливо, виконуючи всі її примхи. Цим 

можна лише навчите маніпулювати людьми - дитина дуже швидко зрозуміє, 

що може просити все що завгодно. 

- Не дозволяти своїм близьким у присутності дитини дорікати вам у 

тому, що ви надто мало часу приділяєте сім’ї, що надто багато працюєте. 

Важливо, щоб дитина відчувала, що вона потрібна. І немає значення, скільки 

часу ви з нею проводите – цінною є якість цього часу. 

- Не прагнути бути ідеальною господаркою, краще бути мамою. Адже, 

на дитину впливає не окремий фактор побуту, а любов і турбота. 

- Дітей старшого віку можна долучати до обговорення своєї роботи:  

розповідати, чим займається мама і для чого це потрібно. А при можливості 

брати їх до себе на роботу. Так вони переймуться повагою до професійного 

життя матусі. Для них робочий день з мамою – це не просто цікаве 

проведення часу. Дитина бачить, чім мама займається, усвідомлює 

важливість її професії, намагається осягнути ази робочого процесу. 

Можливо, це допоможе і самій дитині визначитися зі спеціальністю. І тоді 

вона точно навчиться з повагою ставитися до маминої роботи, особливо, 

якщо мамі у своїй професії цікаво, вона щаслива і успішна. 
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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/

