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  (електронний журнал) 

                                           № 34 

 

 
 

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. ПРАВИЛА КОНСТРУКТИВНОГО ВИХОДУ З 

КОНФЛІКТІВ 

2. НАВІЩО ВІРИТИ У ДІДА МОРОЗА? 

 

mailto:uliana75@ukr.net
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
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ПРАВИЛА КОНСТРУКТИВНОГО 

ВИХОДУ З КОНФЛІКТІВ 

Так влаштоване життя, що навіть між 

двома люблячими людьми можуть виникати 

суперечності, непорозуміння і навіть 

конфлікти. Власне конфлікт - це зіткнення інтересів, адже двох абсолютно 

однакових людей не буває. Більшою чи меншою мірою ми завжди 

відрізняємось один від одного. Якщо, погляди на життя, світогляд 

збігаються, то виникає відчуття "спорідненої душі". Такі люди, як правило, 

мають шанси при певному збігу обставин поєднати свої долі. Але вони також 

не мають «імунітету» проти сварок і конфліктів. ЦЕ - НОРМАЛЬНО! 

Захищати свої кордони, відстоювати свою думку має право абсолютно кожна 

людина. Як це робити - це вже інше питання. У більшості випадків ми 

вчимося сваритися ще у батьківській родині, і за цим же принципом потім 

з'ясовуємо стосунки у своїй власній сім’ї: голосно кричимо під час сварок чи 

навпаки «граємо у мовчанку», застосовуємо силу і т. ін. Наскільки ці методи 

неконструктивні - очевидно. Проте, що ж робити, щоб сварка не 

переросталаубуревій з биттям посуду та нецензурною лайкою? Потрібно 

вчитись сваритися. 

Корисною у такому випадку є п’ятиступенева модель: 

1. Проговорити свої почуття, які ви відчуваєте у зв'язку з ситуацією, що 

склалася. 

2. Сказати, що б вам хотілося замість цього почути / побачити / відчути. 

3. Висловити чітку позицію, яка буде свідчити про те, що така поведінка, 

слова вас не влаштовують. 

4. Дати зі свого боку здійсненну обіцянку, щоб таке більше не 

повторилося. 

5. Перерахувати заходи, до яких ви будете вдаватися у разі відновлення 

ситуації. 

Приклад: чоловік критикує дружину за те, що вона чогосьне купила. Її 

реакція: 

1. "Сонечко, мені дуже неприємно, коли ти мене критикуєш і лаєш за те, 

що я не виконала твоє прохання». 

2. «Я хочу, щоб ти сприймав мене як людину, а не робота. Вибач, я зовсім 

забулапро твоє прохання». 

3. «Я тебе дуже люблю, мені боляче чути такі слова від коханої людини». 
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4. «Я вже записала собі, щоб не забути про це іншого разу. 

Намагатимусь більше тебе не підводити». 

5. «Давай не будемо зараз піднімати знову цю тему. Ти ж теж іноді 

забуваєш про мої прохання. Тобі не буде приємно, якщо я так само 

буду поводитися у таких випадках. Адже так?». 

Це, звичайно, приблизний сценарій. 

На що важливо звернути увагу: 

1. Говорити ТІЛЬКИ я - повідомленнями. Тобто не «а чому ТИ не прибрав за 

собою посуд?", а "МЕНІ неприємно, що доводиться постійно мити посуд, 

яким я не користувалась". Чи замість"ну як можна бути таким недолугим!?" 

-  "Я не в захваті від твого вчинку". 

2.Говорити не про вчинки чоловіка/дружини, а про свої почуття, які ви 

переживаєте у зв'язку з цими вчинками. 

Не «Ти чого трубку не брав/ла ?!", а "Мені було дуже страшно, коли навіть 

на 10-й раз ти не взяв/ла трубку". Не «Знову ти вовняні речі разом з 

шовковими виправ!", а"Як прикро! Тепер стільки речей доведеться купувати. 

(Або ж «Любий, це така гарна нагода купити тобі новий светр, а мені 

сукню! :) ) 

3. Зрозуміло, що іноді бувають ситуації, коли емоції аж надто киплять. Тоді 

варто краще якийсь час промовчати, доки емоційне напруження дещо спаде. 

Якщо відчуваєте, що вже ось-ось «зірветеся» - уявіть собі ромашку, на 

кожному пелюстку якої потрібно написати цифри від одного до десяти, а 

потім по одному пелюстку обірвати (написати від 1 до 10, а зірвати від 10 до 

1). Це допоможе зняти концентрацію на сварці та відволіктися. 

4. Не переходити на особистості. Якщо лаятися, то «у простір». 

Не «ти – такий/а-сякий/а, як я з тобою стільки років прожив/ла?!", а "от 

халепа, як мені це все набридло!». Цим ви показуєте своє обурення, але при 

цьому не ображаєте чоловіка/дружину безпосередньо. 

5. Якщо щось не подобається у поведінці, словах - уникайте питань, що 

починаються з "чому ти ...". Людина, якій адресовано це послання 

автоматично починає захищати свої кордони і у відповідь вимовляє: "а ти 

сама/сам ....". Намагайтеся замінити ці слова на інші: навіщо, з якої причини, 

і що тебе змусило це робити і т.ін. 
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6. Важливо також вміти «слухати між рядків» (це як «читати між рядків», 

проте, дещо складніше). У більшості випадків, яка б тема не лежала на 

поверхні сварки, важливі внутрішні мотиви. У сварці людина хоче показати 

свою правоту, довести, що він/вона хороший/ша. Коли така демонстраціявже 

надто зачіпає опонента, той починає вибухати. 

"Чому ти не купив/ла сірники?". Що стоїть за цими словами? Не шкодування, 

що немає сірників, і не цікавість, чому так сталось. Насправді у цьому 

вислові звучить обурення та образа на те, що проханням знехтували. Звідси 

вже можна зробити висновок про ставлення до людини в цілому: «проханням 

знехтував/ла – значить йому/їй до мене байдуже, я для нього/неї не важлива, 

мене не люблять …».Тому у своїй відповіді важливо запевнити партнера у 

належному ставленні та не піддавати сумніву його/її гідність.Потрібно 

говорити про свої почуття, думки з цього приводу, дотримуючись вище 

згаданої схеми, адже кожна людина має право на свою думку. 

Отже, сваріться правильно, бо, як відомо, істина народжується саме у 

суперечці. 

 

НАВІЩО ВІРИТИ У ДІДА 

МОРОЗА 

Незважаючи на глибоко вкорінену 

традицію на Новий рік класти подарунки 

під ялинку, ми час від часу замислюємося: 

а навіщо казка про Діда Мороза, Санту 

чи Святого Миколая? Чи не приносимо 

ми тим самим шкоду нашим дітям, 

розповідаючи цю легенду і підтримуючи 

їхню віру у неї?  

Для того, щоб відповісти на питання про сенс казкових персонажів у 

житті дітей, достатньо нам, дорослим, згадати, що у дитинстві для нас 

означало очікування приходу Діда Мороза і Снігуроньки. Ці персонажі були 

важливі не тільки і не стільки у ролі тих, хто приносить подарунки, - вони 

були необхідним атрибутом новорічних свят, які пов'язані з теплою 

атмосферою у колі родини або друзів, радістю, передчуттям дива, чарів, 

чогось нового і прекрасного.  

Дід Мороз - це втілення позитивних якостей. Дитина пізнає навколишній 

світ великою мірою завдяки казкам, у героях яких персоналізуються людські 

почуття, риси характеру, досвід людських відносин. В образі Діда Мороза 

для дитини втілюються ті найкращі почуття, які вона переживає сама і 
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відчуває по відношенню до себе, а відповідно, і ті цінності, які так важливі 

для сприятливого становлення і розвитку маленької людини: бажання 

любити і бути коханою, віддавати, приносити радість і ділиться радістю з 

тими, кого ми любимо.  

Сполучна ланка між чарами і реальністю.  

Дитина змалечку орієнтована на чари, магію. У ранньому віці батьки для 

неї всемогутні, всесильні і всезнаючі істоти. Вони можуть зробити все, що 

дитині не під силу. Дорослішаючи, дитина стикається з обмеженнями у 

можливостях батьків, вона поступово приймає той факт, що батьки не 

всесильні і не все знають. Але через те, що втрата колишнього сприйняття 

відбувається поступово, саме Дід Мороз може стати такою «перехідною» 

фігурою, що дозволяє дитині ще якийсь час зберігати віру у всемогутність 

батьків, а образ Діда Мороза може служити «містком», необхідним для 

переходу до сприйняття реальності. У ранньому віці дитині необхідно 

втілювати свої почуття, переживання і досвід відносин з навколишнім світом 

у якомусь персонажі.  

Помічник у вихованні?  

Іноді, на певних етапах розвитку дитини, батьки можуть відчувати себе 

безпорадними у процесі виховання і можуть використовувати образ Діда 

Мороза як важіль тиску на дитину («Будеш погано поводитись - Дід Мороз 

не принесе подарунок»). Караючи дитину таким чином, посилаючись на Діда 

Мороза, батьки тим самим намагаються зняти з себе відповідальність за це 

покарання, побоюючись, наприклад, втрати любові дитини. Проте, такий 

метод не буде сприяти успішному втіленню батьківської функції надалі, а 

найголовніше, здобуттю дитиною досвіду бути відповідальною за свої 

вчинки і, пізніше, за своє життя. Адже всьому найважливішому дитина 

вчиться у своїх батьків. 

Можливість дорослим вирватися з круговерті турбот.  

Напередодні Нового року більшість дорослих також перебуває в 

очікуванні певного дива, нехай і не настільки очевидно, як у дитинстві. Ми 

сподіваємось на появу чогось нового, радісного та несподіваного у нашому 

житті. У цей час ми любимо переглядати новорічні фільми про те, як 

новорічна ніч змінює долю людини. Цей відгомін дитячого сприйняття світу 

дозволяє нам, дорослим, зберегти місце чарівної казки у житті, на якийсь час 

вирватися з круговерті  буденних турбот, доторкнутися до дива, добра, 

любові, повірити у себе, своїх близьких, у можливість змін на краще! 
 

 

 
фахівцями координаційного центру гуманітарної політики СумДУ, а саме: 

 Гендерного ресурсного центру 
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 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/ 
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