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(електронний журнал) 

                         № 23 

 

 
 

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. І ЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВ…  

2. ЯК ПОКАЗАТИ ДИТИНІ СВОЮ ЛЮБОВ 
 

 
 

mailto:uliana75@ukr.net
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/
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І ЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВ... 

Любов… Таке 

знайоме кожному 

слово і водночас – 

безодня, яку зовсім не 

легко осягнути. Що ж 

криється за цим? Як 

відрізнити істинне кохання від інших його форм? І чому всі прагнуть кохати 

та бути коханими? В чому її сила та значення для людини? Спробуємо 

віднайти відповіді на ці питання. 

Шукаючи любов у своєму житті, треба пам’ятати, що вона не є чимось 

сталим. Це не предмет, який знайшовши, можна покласти на полицю та вже 

бути впевненим/ною, що він у нас є назавжди, або, принаймні, надовго. 

Любов – це процес або дія людини. Отже, коли ми любимо, то ми щодня, а 

може й щогодини чи щохвилини знаходимось у певній активності.  

Активний характер любові проявляється у таких її ознаках як 

піклування, відповідальність, повага та знання. Зупинимося окремо на 

кожній з них. 

І так, любов – це активне піклування про життя того, кого ми любимо. 

Де немає активного піклування – немає любові. Ми піклуємося про 

самопочуття коханих, їх комфорт, захищеність тощо. З піклуванням тісно 

пов’язана відповідальність. Остання являє собою відповідь на висловлені чи 

невисловлені потреби іншої людини. У любові між двома дорослими людьми 

відповідальність стосується перш за все духовних потреб іншої людини. 

Любов також передбачає повагу до свого партнера/ки. Вона позначає 

здатність бачити іншу людину такою, якою вона є, усвідомлювати 

неповторність її індивідуальності. Це бажання, щоб наш коханий/а 

розвивався заради себе самого/ої і по-своєму, а зовсім не для того, щоб 
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догодити нам. Тому повага можлива лише тоді, коли людина досягнула 

незалежності, і у неї немає необхідності експлуатувати іншу людину.  

Не можливо поважати людину, не знаючи її. Тому четвертою 

складовою любові є знання коханого/ної. І стосується це, перш за все, його/її 

внутрішнього світу, психологічних особливостей, вподобань, цінностей 

тощо. Цей процес пізнання є безкінечним, адже людина розвивається і 

змінюється. І тому знову й знову потрібно відкривати і перевідкривати для 

себе здавалося б давно знайому людину.  

Та найважливішою ознакою любові є здатність та бажання віддавати. 

Проте, зовсім помилково вважати, що «давати» тут позначає відмовлятися 

від чогось, позбуватися чогось, жертвувати чимось. Віддаючи, любляча 

людина навпаки здобуває - відчуває власну силу, багатство, владу. Це надає 

відчуття збільшення/наростання життєвої сили та могутності, і тому 

наповнює людину радістю. Як говорив відомий філософ, описуючи радість: 

«… я витрачаю себе, я живу, я повний радості». Потрібно зауважити, що саме 

сфера людських почуттів є найважливішою сферою, у якій здійснюється акт 

віддачі.  

Що ж одна людина віддає іншій? Вона віддає частину самої себе, 

самого дорогоцінного, що у неї є, частину свого життя. І, ділячись своїм 

життям з іншим/ою, вона збагачує його/її, робить його/її життя яскравішим, 

посилюючи і своє власне відчуття життя. Вона віддає не для того, щоб 

отримувати. Дарування саме по собі є вишуканою радістю. Віддаючи, ми 

мимовільно оживляємо щось в іншій людині, і, відображене, воно 

повертається до нас. Якщо віддавати щиро, то неминуче отримуєш те, чим 

віддячують тобі у відповідь. 

Віддаючи, ми даруємо можливість і іншій людині здійснити це ж саме. 

В результаті - обидва відчувають радість від того, що вони вклали у життя. В 

акті віддачі народжується щось особливе, і обидва учасника вдячні життю, 

що народжується для них обох. 
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Отже, любов позначає силу, що народжує любов – тобто множить сама 

себе. Безсилля ж є нездатністю народжувати любов. І тому, своїм життєвим 

проявом в якості люблячої людини ми й себе перетворюємо на людину, яку 

люблять. 

Таким чином, прагнучи кохання, необхідно, перш за все, працювати 

над собою – відкривати свої особливості, розвивати необхідні якості та 

вміння. Це шлях саморозвитку та самовдосконалення, що збагачує, і тому дає 

можливість віддавати – тобто любити... 

З використанням - Е.Фромм «Искусство любить» 

 

 

 

Як показати дитині 

свою любов? 

Інколи дорослі вважають, 

що дитині є сама собою 

зрозумілою любов до неї 

батьків, а зайвими проявами 

любові взагалі можна її 

зіпсувати. Але чи дійсно 

дитина не потребує 

підтверджень особливих почуттів від батьків і чи потрібно маскувати те, що є 

приємним і для одних і для інших? Як  продемонструвати дитині свою 

безумовну любов? Пропонуємо Вам кілька способів прояву Вашого 

особливого ставлення до дитини, які є найбільш зрозумілими та надзвичайно 

важливими.  

1. Погляд (контакт очей) 

2. Дотик 

3. Пильна увага 

4. Дисципліна 
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Контакт очей 

Коли немовля вперше фіксує погляд на мамі, вона дивиться йому в очі і 

посміхається. Пізніше у малюка з'являється усвідомлена посмішка у 

відповідь. Після цього більшість батьків намагаються якомога частіше 

заглядати в очі дитині, з радістю ловлячи її посмішку. Такий контакт очей не 

повинен зникати з віком. На жаль, більшість батьків дивляться в очі дитині 

тільки коли суворо її вичитують. Хоча люблячий погляд – це основне 

джерело емоційного «підживлення» не тільки для дітей, а й для дорослих! 

Якщо Ви обдаровуєте дитину своєю теплою посмішкою тільки в якості 

заохочення за хорошу поведінку – Ви далекі від безумовної любові. 

Дотик 

Повернемося знову до дитячого періоду. Багато хто знає, що фізичний 

контакт, дотик, як їжа необхідні для нормального психічного розвитку 

дитини. І з віком нічого не змінюється. Але дослідження показують, що після 

трирічного віку багато батьків доторкаються до дітей лише за необхідністю 

(допомагаючи їм одягтися, встати після падіння тощо).  

Вже стала популярною фраза про те, що людині потрібно 8 обіймів на 

добу. Але, якщо Ви підраховуєте обійми, а не просто від душі притискаєте до 

себе дитину – Ви так само далекі від безумовної любові. 

Можна говорити про будь-які дотики: погладжування по руці, голові, 

почухування спинки, жартівливе поштовхування. І не варто думати, що для 

дитини 11-ти років, підлітка фізичний контакт не важливий! Так, люблячий 

батько не посадить до себе на руки 16-ти річну доньку, як робив, коли їй 

було 5 років, але може погладити по руці, обійняти за плечі. І це дуже 

потрібно і важливо для підростаючої дівчини. 

Увага 

Зауважте, зоровий і фізичний контакт не потребує будь-яких жертв від 

батьків, а от з увагою – все навпаки. Пильна увага вимагає багато часу. Це 

означає, що люблячі батьки можуть зіткнутися з такою ситуацією, коли їм 

доведеться відкласти всі свої важливі справи і приділити увагу дитині саме 
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тоді, коли вона її потребує. Пильна увага – це коли ми повністю 

зосереджуємося на дитині, не відволікаючись ні на що (телевізор, розмова по 

телефону). Це коли є тільки Ви і дитина, очі в очі, рука до руки у спільному 

спілкуванні наодинці. Саме така увага дозволяє дитині відчути, що вона для 

вас найважливіша людина у світі. Зауважте, тут ніде не йдеться про 

подарунки, цукерки – це не має жодного відношення до пильної уваги – це 

сурогати, якими, звичайно, обійтися простіше, але не вигідно! Діти дуже 

чітко формулюють свою потребу в увазі і якщо просте «побудь зі мною » – 

не діє, доводиться себе погано вести, «зі шкіри лізти» геть, щоб батьки 

звернули увагу. Звичайно, це не означає, що батьки повинні нехтувати 

іншими аспектами свого життя, головне тут – це наявність щирого 

усвідомленого бажання провести саме цей час з дитиною. Поговорити за 

сніданком, прогулятися після занять, поговорити перед сном – саме такі 

моменти згадують подорослішали діти, саме вони оберігають їх, 

підтримують їх високий емоційний тон. 

Дисципліна 

Дисципліна не випадково опинилася на останньому місці. Щоб дитина 

стала дисциплінованою, вона повинна відчувати безумовну любов, і не бути 

обділеною увагою. Для багатьох батьків дисципліна означає покарання – це 

зовсім невірне уявлення. 

Дисципліна – це тренування розуму і характеру дитини, щоб вона 

ставала самостійною і самодостатньою людиною. Якщо дитина впевнена в 

тому, що Ви не просто слухаєте, а чуєте і приймаєте всі її думки, почуття, 

бажання, навіть якщо не згодні з ними – їй буде простіше погодитися з вами. 

Ніщо так не дратує дитину, як Ваша вимога зробити те, чого вона не хоче. 

Принципи дисципліни полягають у побудові чітких меж, які окреслюють 

поле того, що дитині можна робити самостійно, що можна тільки з Вами і 

чого не можна взагалі. Якщо Ви прислуховуєтесь до своє дитини і приділяєте 

їй достатньо уваги, то Ви будете адекватно змінювати кордони з часом. 

Кожен з батьків встановлює межі дозволеного на свій розсуд, згідно свого 
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особистого життя, але необхідно пам'ятати, що кордони приймаються 

дитиною тільки за умов дотримання перших трьох пунктів.  

Отже, любов – це безумовно приймаюче, тепле ставлення; турбота – це 

пильна увага до почуттів, думок дитини; дисципліна – співпраця двох людей.  

Головне усвідомлено і чесно прийняти той факт, що Ви несете 

відповідальність за все, що відбувається як у житті, так і відносинах з 

дитиною. 
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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-703, телефон: 68-77-40 

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/

