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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. Психологічне насилля у сім'ї–як розпізнати і що робити 

2. Діти та психологічне насилля – причини, наслідки та пошук 

альтернативи 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЛЯ  У 

СІМ'Ї - ЯК РОЗПІЗНАТИ І ЩО 

РОБИТИ? 

Сьогодні, на жаль, все частіше 

піднімається тема насилля. Проте, 

зазвичай, йдеться саме про фізичний 

його прояв. Психологи ж 

наголошують на тому, що психологічне (емоційне, моральне) 

насилля є не менш, а іноді й більш, небезпечним. Якщо фізичне 

насилля калічить тіло, то психологічне – душу й саму особистість 

постраждалої людини. 

Як же розпізнати психологічне насилля? По-перше, 

індикаторами тут є такі особливості поведінки особи, що вчиняє 

насилля: 

1. Ігнорування потреб. Це одна з найбільш поширених 

форм емоційного насилля. Її суть полягає у нехтуванні емоційною 

прив’язаністю, позбавленні підтримки та емоційно-теплого 

спілкування. Такі соціальні потреби людини є не менш значимими 

ніж фізіологічні. Ігнорування ж їх призводить до відчуження у 

сім’ї, наростання напруги у стосунках, що у свою чергу може 

перерости у конфлікт, сварку чи навіть розлучення. Адже базова 

цінність сім’ї – це безпека та затишок. Якщо ж вони зникають, 

сім’я автоматично у певному сенсі перестає існувати. Ілюстрацією 

ігноруючої поведінки є: «Я втомився/-лась – не чіпай мене!», 

«Вигадай сам/сама як з цим бути – мені зараз не до цього», тощо. 

2. Ізоляція від інших членів родини. Трапляється, що один з 

подружжя, так би мовити, не проявляє симпатії до когось із членів 

родини (родичів свого чоловіка/своєї дружини). Він /вона 

наполягає на уникненні контактів з цією людиною, позбавляючи 

таким чином можливості чоловіка/дружину спілкуватися з 

родичами. Це може звучати, наприклад, так: «Ми не підемо на цю 
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сімейну вечерю, бо там буде Х», «Не запрошуй родину Y на свій 

День народження, бо ти ж знаєш, як я ставлюсь до Х», тощо.  

3. Погрози застосувати насилля. Домашнє насилля, як і 

будь-яке інше, має у своїй основі страх однієї людини перед іншою. 

Страх породжує мовчання та покору,  а це у свою чергу є 

передумовою для подальшої маніпуляції. 

4. Знецінення, критика та приниження. Висловлювання на 

кшталт «Що ти за чоловік/дружина, коли не можеш це зробити?!», 

«Чи й не важка робота!», «Від тебе ніякої користі вдома!», «А ось 

мій тато/мама …, не те що ти!» принижують гідність іншої людини 

і знову ж таки є виявом ігнорування її потреб. У даному випадку 

йдеться про потребу у визнанні. 

5. Контроль. Тут можуть мати місце різні його форми: 

 контроль поведінки («Де ти був/була?!», «Чому ти так 

довго там був/була?»); 

 контроль мислення (Ти думаєш не правильно, вірно ось 

так, як я вважаю); 

 контроль емоцій («Припини плакати, можна подумати, 

щось сталося!», «Ти що, не рада/радий?!»); 

 інформаційний контроль («Не читай цю книгу!», 

«Обов’язково подивись цей фільм!», «Як ти можеш це слухати! – 

Вимкни!». 

Проте, дуже не просто розпізнати у поведінці партнера/ки 

психологічне насилля. Адже, по-перше, ми несвідомо 

відмовляємося вірити у таку реальність, а, по-друге, вже згадана 

поведінка завжди пояснюється як вияв піклування. Більш того, у 

жертви формується відчуття провини. Вона/він починає 

звинувачувати та сприймати себе чи то як причину негараздів, чи 

то як неповноцінну/ного. Саме почуття провини перед 

партнером/партнеркою, якому неможливо знайти чіткого 

пояснення («у чому ж саме винний/винна?») є вірною ознакою того, 

що у сім’ї має місце психологічне насилля. 
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Що ж робити і як з цим бути? Перш за все, треба ізолюватися 

від «агресора». Лише дистанціювання допоможе вийти із ситуації 

та подивитися на неї збоку, проаналізувати. Тут варто наголосити, 

що за ситуацію, що складається у таких випадках, відповідають 

обидва партнери. Один із них схильний до поведінки жертви, 

інший – тирана. Зміни можуть відбутися, коли принаймні один 

вийде зі своєї ролі. Зарадити тут може, перш за все, робота з 

психологом чи психотерапевтом. Це може бути як індивідуальна 

робота, так і відвідування сімейного психолога. Проте, якщо ви 

помічаєте лише перші натяки на описані тенденції, можна 

спробувати самостійно проаналізувати свою поведінку та 

поговорити з партнером/кою, поскаржившись на відчуття 

дискомфорту. 

І на останок. Пам’ятайте, основний критерій правильності 

того, що з вами відбувається – відчуття щастя. Якщо цього немає, 

значить, щось іде не так. Довіряйте собі, не ігноруйте свої відчуття, 

цінуйте себе – Ви заслуговуєте на щастя так само, як і інша людина. 

І ще. Насилля немає там, де кожен з партнерів бачить в іншому не 

свою власність, а людину - особистість з властивими їй бажаннями, 

цінностями, смаками, тощо. 

 

ДІТИ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ 

НАСИЛЛЯ – ПРИЧИНИ, 

НАСЛІДКИ ТА ПОШУК 

АЛЬТЕРНАТИВИ 

Психологічне насилля по 

відношенню до дітей, на жаль, є 

практикою, яка часто 

спостерігається в українських сім’ях. Як його розпізнати, яка 

причина такої поведінки батьків, чому це так небезпечно та як 

поводитися правильно – питання, на які пропонуємо відповіді. 



 

 5

 

Під психологічним насильством розуміється постійна або 

періодична словесна образа дитини, погрози з боку батьків, 

приниження її людської гідності, звинувачення у тому, у чому вона 

не винна, демонстрація нелюбові, неприязні до дитини, постійна 

брехня, в результаті якої дитина втрачає довіру до дорослого; а 

також вимоги до дитини, що не відповідають її віковим 

можливостям. Цей вид насильства є, мабуть, найпоширенішим, і 

при цьому він незаслужено обділений увагою громадськості. Багато 

хто вважає, що, якщо постійно тиснути на дитину, за всяку ціну 

підпорядковувати своїй волі, це ніяк не вплине на її розвиток, і 

навіть навпаки, допоможе загартувати дитячий характер, а постійне 

нехтування і приниження допоможе дитині не стати у майбутньому 

самозакоханою людиною із завищеною самооцінкою. Насправді ж 

все далеко не так. Наслідки, якими обертається для дитини 

психологічне насильство, по-справжньому жахливі, вони 

накладають відбиток на все її життя, і лише одиниці здатні хоча б 

частково подолати їх.  

Найчастіше факти психологічного насильства мають місце у 

тих сім'ях, де батьки самі відчувають сильний стрес, з яким не в 

силах боротися. Це може бути не тільки залежність від алкоголю 

або наркотиків, а й якась серйозна хвороба самої дитини або кого-

небудь із членів сім'ї, фінансові проблеми чи соціальна ізоляція, 

коли сім'я позбавлена підтримки з боку рідних і друзів, або просто 

недолік знань про розвиток і виховання дитини, і саме з цих причин 

батьки часто пред'являють до свого чада занадто високі вимоги. А 

деякі дорослі просто вважають, що залякування і приниження 

найбільш оптимальні для збереження контролю над дитиною та 

порядку у домі. І, звичайно, як це не прикро, є дорослі, які самі у 

дитинстві піддавалися насильству у сім'ї та звикли до такого 

стереотипу спілкування; по-іншому вони просто не вміють. 

Існують такі форми психологічного насильства:  

1) Відштовхування. Дорослі не усвідомлюють цінність своєї 

дитини, усіма способами дають їй зрозуміти, що вона не бажана, 



 

 6

 

постійно проганяють її, не розмовляють, не обіймають і не цілують, 

звинувачують її у всіх своїх проблемах. Приклад: хтось із батьків 

вважає, що в його/її проблемах з влаштуванням на роботу винна 

дитина, оскільки без роботи він/вона залишився/лася того самого 

року, коли дитина з'явилася на світ, і відтоді фінансове становище у 

сім'ї лише погіршувалося. Як результат – відштовхування дитини 

як з боку батьків, які бажають, щоб та переїхала жити до бабусі з 

дідусем, так і з боку бабусі-дідуся, які, у свою чергу, переконані, 

що дитина повинна жити зі своїми батьками.  

2) Ігнорування. Дорослі не цікавляться дитиною, не можуть 

або не вміють висловлювати свої емоції по відношенню до неї, 

часто взагалі не звертають уваги, дитина не відчуває емоційної 

присутності батьків. Найчастіше така форма психологічного 

насильства спостерігається з боку дорослих, чиї власні емоційні 

потреби не задоволені, ці люди не можуть адекватно реагувати на 

емоційні потреби дитини. У результаті дитина не отримує 

достатньої взаємодії і стимулювання для успішного емоційного, 

інтелектуального і соціального розвитку.  

3) Ізолювання. Ця форма часто буває пов'язана з іншими 

видами насильства у сім'ї. Дитину замикають у кімнаті (фізичне 

обмеження свободи дитини), залишають одну у порожній квартирі, 

або ж просто не дозволяють їй спілкуватися з однолітками, гратися 

з ними. Наприклад, не дозволяють запрошувати друзів у гості і 

навіть спілкуватися з ними по телефону, не випускають дитину 

гуляти. Дитина постійно знаходиться в одному і тому ж 

приміщенні, вона позбавлена нових вражень, що стимулюють 

розвиток. У результаті у дитини немає можливості отримати досвід 

соціального спілкування, адже їй не тільки забороняють мати 

друзів, але і всіляко перешкоджають взаємодії з однолітками.  

4) Тероризування. Дитину висміюють за прояв будь-яких 

емоцій, пред'являють до неї вимоги, що не відповідають віку або 

взагалі їй не зрозумілі. Дитину постійно залякують, погрожують, 

що кинуть або, наприклад, поб'ють, змушують робити щось за 
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допомогою залякування. Дитина постійно стає свідком жорстокого 

поводження з іншими членами родини, насильства над ними. 

Приклад: вітчим систематично б'є матір у присутності дитини, 

погрожуючи при цьому вчинити з нею таким же чином у разі, якщо 

вона кому-небудь розповість про побачене.  

5) Байдужість. Батьки байдуже ставляться до вживання 

дитиною алкоголю, наркотиків, дозволяють дитині бути свідком 

сцен насильства і ніяк не реагують на прояв самою дитиною 

жорстокості по відношенню до інших людей і тварин.  

6) Експлуатація. Батьки використовують дитину для 

заробляння грошей або для реалізації своїх потреб, наприклад, 

перекладаючи на неї ведення домашнього господарства.  

7) Деградація. Поведінка, яка руйнує ідентифікацію та 

самооцінку дитини, наприклад, грубість, лайки, звинувачення, 

висміювання, публічне приниження дитини.  

Найпоширеніші наслідки психологічного насильства:  

1) Емоційні проблеми як результат уповільнення емоційного 

розвитку дитини. Дитина не здатна зрозуміти почуття інших людей 

і відчуває труднощі у прояві власних емоцій.  

2) Занижена самооцінка. Дитина виростає з упевненістю, що 

вона дурна, потворна, ні на що не здатна і заслуговує тільки 

поганого ставлення до себе. Подорослішавши, така людина щиро 

дивується, коли бачить, що хтось бере її думку до уваги тощо.  

3) Проблеми у побудові відносин. Цьому сприяє не тільки 

слабкий емоційний розвиток, але і повна відсутність довіри до 

оточуючих людей. Дитина в усьому бачить тільки підступ, від 

кожної людини чекає, що та буде над нею знущатися, висміювати її 

тощо, чекає агресії, спрямованої на себе. Все це заважає їй 

будувати відносини з людьми.  
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Які ознаки психологічного насильства? Діти, котрі піддаються 

психологічному насильству у сім'ї, часто страждають від депресії, 

порушення сну і апетиту, невмотивованих страхів і фобій, також у 

них можуть частішати соматичні захворювання. Вони можуть 

проявляти асоціальну, деструктивну або ж саморуйнівну поведінку, 

підвищену тривожність, невмотивовану агресію, повну відсутність 

довіри до людей, низьку самооцінку, надмірну пасивність. Діти 

страждають від емоційної нестабільності, надмірної 

сором'язливості, неможливості досягти успіхів ні в одній сфері 

діяльності. Їх відвідують думки про самогубство. Також такі діти 

можуть страждати від таких звичок, як смоктання або кусання 

пальців і губ, постійно відчувати надмірну потребу в увазі, а їх 

поведінка може не відповідати віку і рівню розвитку.  

Як же не допустити психологічного насильства у своїй власній 

родині, як захистити свою дитину? Питання не просто актуальне – 

воно життєво важливе. Багато хто із сучасних батьків піддавалися 

тим чи іншим (а деякі і всім відразу!) формам психологічного 

насильства.  

Що ж потрібно робити, щоб не проектувати подібні відносини 

на своїх дітей?  

1) Для початку необхідно зменшити стрес у своєму житті. 

Навіть якщо почалася справжнісінька чорна смуга, нічиєї провини 

тут немає, і вже тим більше немає провини дитини - зривати свою 

злість на ній ні в якому разі не можна. Якщо немає можливості 

впоратися самостійно, можна звернутися до допомоги 

професіонала, який допоможе знайти причину стресу і позбутися 

його.  

2) Дитина повинна знати, що її люблять. Вона повинна бути 

впевнена у цьому на всі сто відсотків навіть тоді, коли вона у 

чомусь не права або вчинила дуже і дуже погано. Тому говоріть їй 

про свою любов якнайчастіше і приділяйте якомога більше часу 

всім своїм дітям. Будьте опорою для них.  
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3) Будинок повинен бути найнадійнішим і найбезпечнішим 

місцем для дитини. У колі сім'ї вона повинна почувати себе 

захищеною. Водночас необхідно навчити її відчувати себе впевнено 

і поза домом.  

4) Ніколи не можна порівнювати свою дитину з чужими 

дітьми, її здатності до здібностей інших дітей, особливо якщо вона 

щось робить гірше, ніж хтось з її оточення. Потрібно просто 

хвалити дитину за те, що вона вміє, навіть якщо результати далекі 

від ідеалу. Хвалити її здібності, таланти (а вони є у кожного!), 

відзначати її сильні сторони. Це додасть дитині впевненості у собі і 

допоможе розвиватися у потрібному напрямку.  

5) Не можна бути занадто вимогливим по відношенню до своєї 

дитини. Не буває так, щоб у когось виходило абсолютно все. Перш 

за все потрібно розуміти це самим. Невдачі бувають у житті у 

кожного, і необхідно навчити свою дитину справлятися з ними, 

бачити у них стимул для подальшого розвитку.  

6) Кожен погодиться з тим, що дитина повинна вміти 

самостійно вирішувати свої проблеми. Але це зовсім не означає, що 

батьки не повинні їй допомагати, коли це необхідно. Вони завжди 

повинні бути поруч і готові допомогти словом і ділом.  

7) І найголовніше – необхідно завжди пам'ятати, що дитина – 

така ж людина, як і дорослі, вона так само заслуговує уваги, поваги 

та позитивного ставлення до себе. Потрібно завжди цікавитися її 

думкою і обов'язково враховувати її. Поважайте почуття й думки 

своєї дитини! Кожна людина повинна бути впевненою у собі, 

відчувати, що вона потрібна і що її люблять, і Вашої дитини це має 

стосуватися у першу чергу. 

З використанням матеріалів сайту 

http://www.poiskdetey 
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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/

