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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. РІВНІ БЛИЗЬКОСТІ СТОСУНКІВ 

2. КРИЗА ПЕРШОГО РОКУ АБО ПРИМХЛИВА ПОРА 

 

 

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


 

 2

 

 

 

 

РІВНІ БЛИЗЬКОСТІ 

СТОСУНКІВ 

Чи задумувались ви, чому з різними людьми 

у нас складаються різні стосунки? З одними 

ми роками підтримуємо близькі стосунки чи 

товаришуємо, а з іншими залишаємось в 

приятельських чи формальних стосунках. 

Отже, якість стосунків визначається їх 

глибиною, ступенем розуміння та відчуття іншого. Психолог Олена Нєводнича дійшла 

висновку, що існують різні ступені або рівні близькості, що відповідають тому чи іншому 

рівню стосунків. Різняться вони особливостями взаємообміну, що відбувається в парі.  

Перший рівень. Це рівень обміну шаблонами. «Як справи?», «Як довго не бачились!», «Що 

нового?». Ці шаблонні фрази ми використовуємо для встановлення контакту з людьми. Вони 

необхідні для початку бесіди. Формально повідомивши один одному відповіді, ми якщо не 

зацікавлені в розвитку стосунків, йдемо далі. Подібним чином ми часто спілкуємося з колегами по 

роботі. Це – жест ввічливості або слідування етикету. Звісно, для близьких контактів таких 

«робочих стосунків» замало або ж вони взагалі не доречні. 

Другий рівень. Обмін інформацією. Тут ми стаємо корисними один одному. Хтось знає як 

полагодити комп’ютер, а хтось - де дешевше купити потрібну літературу. І в цьому користь один 

одному і відповідна цікавість. Але щойно інформаційний голод задоволений, і такі товариші вже 

один одному не дуже й потрібні. Цей рівень ще можна назвати споживацьким або рівнем 

«необхідних контактів». Та поганого тут нічого немає. Якщо ви є носієм корисної інформації і вас 

можна в цьому відношенні «використовувати», то ви корисна людина. Але пам’ятайте, на цьому 

рівні близькі стосунки не зав'язуються. Так будуються 

професійні зв'язки, а  не близькі контакти. 

Третій рівень. Обмін думками. Скажіть, чи приємно вам, 

коли вашою думкою цікавляться? А якщо вашу думку 

цінують? А ще й радяться з вами? Відповідь лежить на 

поверхні - звичайно, всім приємно. Отже, якщо бажаєте 

зацікавити в собі потрібного вам партнера, запитайте його 

думку, порадьтеся, візьміть до уваги. Не пожалкуєте, 

придбаєте друга або навіть більше. Якщо батьки не лише 

«виховують дітей», а ще й з дитинства привчають говорити свою думку та ще й слухають її, то саме 

у таких сім'ях панує взаєморозуміння.  

Четвертий рівень. Обмін почуттями та емоціями. Цей рівень вимагає розвиненого емоційного 

інтелекту - тобто вміння розуміти емоції та ділитись ними. Якщо ви будете з близькими людьми 

обговорювати почуття, то є можливість побудувати справді відкриті стосунки. Звісно, говорити 

щиро та відкривати душу не просто, але це дає нові можливості, відкриває нові горизонти у 
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стосунках, дарує справжню глибоку близькість, яка відповідає любовним стосункам. Важливо 

говорити не лише про приємне, а й вміти обговорити образи, непорозуміння, роздратування 

тощо. Стримані негативні емоції накопчуються, а з ними й проблеми, що може привести до 

розриву стосунків. 

Перехід від рівня до рівня можливий за допомогою запитань. Шаблонні запитання першого рівня 

краще залишити для «входу в контакт». Далі ви можете запитати думку людини - це перехідний 

період. А якщо ви плануєте перейти на наступний етап, то і питання мають бути відповідні - про 

почуття, переживаннях, настрій, емоції. І пам'ятайте, будь-який відкритий діалог краще починати з 

себе. Спробуйте ділитися з близькими людьми, відкривайте своє серце. Ось які роздуми на цю 

тему зустрічаються у індійського філософа ОШО: «Коли двоє закоханих дійсно відкриті одне 

одному, коли вони не бояться одне одного, це - близькість. Коли вони можуть сказати одне 

одному що завгодно без жодного страху, що інший буде ображений. Якщо закоханий думає, що 

інший буде ображений, близькість ще недостатньо глибока. Це 

таке собі штучне утворення, яке може бути зруйнованим чим 

завгодно. Але коли двоє закоханих починають відчувати, що 

ховати нічого, і сказати можна все, і довіра досягає такої 

глибини, що навіть якщо ти нічого не скажеш, інший це 

дізнається - вони починають зливатися воєдино». 

Запитання для перевірки рівнів вашої відкритості.  

 Чи часто вам доводиться приховувати свій гнів, агресію, щоб зберегти з кимось гарні 

стосунки?  

 Чи доводилося вам замовчувати про свої почуття, щоб не зіпсувати стосунки з коханою 

людиною? 

 Коли вас запитують про те, засмучені ви чи ображені, ви робите фальшиву усмішку і 

запевняєте, що у вас все в повному порядку? 

 Ви самі починаєте розмову про те, що вас турбує у стосунках, ведете бесіди з партнером 

про побутові питання чи обговорюєте лише дозвілля? 

 Ви не любите проявляти свої почуття перед іншими людьми? Часто демонструєте гарний 

настрій (навіть якщо на душі у вас зовсім інші почуття), вважаючи емоційність проявом 

слабкості? 

 Ви себе вважаєте «відкритою людиною»? Властиво вам ділитися з кимось своїми 

почуттями?  

 Є у вас близькі задушевні друзі, які знають про вас все? І не лише те, що ви робите, але й те, 

що ви переживаєте?  

 Які стосунки були у вас в батьківській родині? 

З використанням матеріалів сайту http://upsihologa.com.ua/ 
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КРИЗА ПЕРШОГО РОКУ АБО 

ПРИМХЛИВА ПОРА 

Малюк бігає по квартирі на ще не досить зміцнілих 

ноженятах, стрибає з дивану, намагається сам їсти, не 

приймаючи допомогу і при цьому забруднюючись від вух 

до п’ят, щипається та кусається, плаче та кричить, не 

відпускає маму/тата, а через мить вже відштовхує їх… Все 

це прояви особливого періоду в житті дитини – кризи 

першого року. І як би не здавалося це результатом 

невірного виховання чи примхами поганого характеру, 

насправді така поведінка дитини є абсолютно нормальною 

для цього віку. Це важлива та невід’ємна частина 

психологічного становлення особистості. Більш того, діти, які були надто «правильні» у цьому віці, 

в дорослому житті ризикують стикнутися з певними труднощами психологічного характеру. До 

речі, значення слова «криза» є позитивним та позначає «можливість для змін», які забезпечують 

розвиток людини. 

Поступово розвиваючись, дитина ніби переходить з однієї сходинки на іншу (вищу). І кожен такий 

перехід супроводжується кризою – коли дитина вже хоче чогось іншого, нового, більшого, 

складнішого, але при цьому ще не знає як, або не вміє досягнути бажаного. Складнощів у такій 

ситуації у батьків не виникає, якщо вони готові до нових вимог доньки/сина. Наприклад, коли 

дитина вже хоче йти самостійно, вони не утримують її силою, побоюючись, щоб вона не впала. 

Натомість організовують/підбирають безпечний простір для ходіння, щоб дитина не травмувалася, 

якщо впаде (адже падіння неминуче у цьому віці!): ходять по траві, а не по асфальтованим 

доріжкам, по килиму у кімнаті, а не по слизьких кахлях у кухні, відповідно вдягають дитину, 

прикриваючи колінка та лікті, обирають траєкторію руху без перешкод та небезпечних предметів – 

голок, камінців тощо. 

Репертуар дитячих пустощів широкий: на заборони 

малюк реагує обуреним плачем та криком; 

відмовляється одягатися на прогулянку; його 

неможливо спочатку вмовити купатися, а потім так 

само не можливо вмовити закінчити цю процедуру; він 

вимагає уваги тоді, коли дорослі зайняті, і в той же час 

тікає від них, як тільки вони беруть його на руки. Все 

зовсім нелогічно на перший погляд, але знання 

психологічних причин такої поведінки в цьому віці 

робить ситуацію зрозумілою.  

Справа в тому, що в цей час малюк переживає момент відділення себе від дорослого. Якщо до 

цього часу всі бажання дитина могла задовольнити лише з допомогою іншого (поїсти, взяти 

предмет, що знаходиться на відстані, змінити місце перебування тощо), то тепер вона може 

зробити це самостійно! Звісно, часто лише до певної міри. Це відкриття своїх можливостей і того, 

що я і мама (тато, бабуся тощо) - це різні люди, і в той же час незрозумілість - де ж саме межа між 

мною та світом (чи іншою людиною), а ще й страх, що мама (чи інші рідні люди) може назавжди 
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кудись подітися (бо ж так часто та надовго пропадає з поля зору) - спричиняє таку нелогічну і 

незручну для батьків поведінку дитини.  

Як же пережити цей складний період?  Адже дуже швидко батьки переконуються, що ні їх крик, ні 

логічні пояснення, ні навіть покарання не діють у цих ситуаціях. 

Розглянемо окремі ситуації та можливості конструктивної поведінки батьків в них. 

1. Дитина ні на крок не відпускає від себе маму (тата чи іншу близьку людину). В момент, 

коли малюк дійсно «прилип» до вас, необхідно приділити йому увагу: погратися, почитати, 

помалювати, просто поносити на руках. Дитині треба переконатися, що «рідні нікуди не 

зникли». Як тільки він в цьому впевниться, та у нього з’явиться цікавість до чогось іншого, 

він з легкістю відпустить «свій цінний об’єкт». 

2. Плач під дверима, коли мама пішла, наприклад, прийняти душ. Знову ж таки, дитина 

боїться, щоб мама не зникла. Тому гарно влаштувати певну гру, коли хтось із дорослих з 

дитиною знаходиться коло дверей в коридорі і перестукується чи перегукується з мамою 

час від часу. Створюється так званий ефект присутності. 

3. Жага досліджень штовхає дитину на маніпуляції з усім, що потрапляє на очі. Можна чи ні, 

безпечно чи ні – таких понять дитина ще не знає. Є лише допитливість та ініціативність, і 

для того, щоб вони стали з часом рисами характеру, потрібно мінімізувати кількість 

заборон. Звісно, є багато речей, до яких не просто не варто, а суворо заборонено торкатися 

дитині. Але треба зробити так, щоб «ці речі» не потрапляли дитині на очі та були поза 

зоною її досяжності. Та треба бути дуже пильним, адже те, що дитина не змогла ще 

сьогодні, завтра вона вже може й зробити (наприклад, принести стільчика і, вилізши на 

нього, дотягнутися до такої гарної баночки з ліками на столі). У цей час треба принести в 

жертву декор та зручність квартири для дорослих інтересам малечі. Намагайтеся хоча б 

одну кімнату, де дитина проводить найбільше часу, зробити повністю доступною дитині. 

4. Самі звичайні та буденні справи перетворюються на нескінченні вмовляння: з’їсти кашу, 

одягнути кофтину, лягти у ліжко і т. ін. Такі відмови теж результат прояву самостійності 

малюка - якщо самому щось не вдається, то себе можна проявити принаймні у відмові. На 

допомогу тут приходять іграшки та книжки. У цьому віці діти дуже чутливі до прикладів 

інших. Тому, слова «дивись, а ведмедик вже ліг у ліжечко», «а зайчик іде гуляти в 

черевиках», «а Катруся їсть кашу» можуть виявитись просто чарівними, адже приклад 

треба обов’язково наслідувати.  

До речі, ви здогадались, чому ваша дитина намагається гойдатися, не тримаючись, чи 

сипить пісок на голову, коли бачить, що хтось поряд це робить? Так-так, приклад треба ж 

наслідувати! Тому будьте уважними до того, в якому оточенні знаходиться ваша дитина. 

Зокрема, дбайте і про власний приклад, бо мама, яка каже, що сваритися не можна, і тут 

же підвищує голос на тата, викликає лише бажання спробувати і собі такий тон у розмові. 

5. Діти однорічного віку ще не вміють контролювати свої емоції, тому зовсім звичними є так 

звані «дитячі істерики». Головне, як завжди, правильна реакція дорослого. По-перше, 

пам’ятайте, що така дитина психологічно ще одне ціле з близьким дорослим (частіше з 

мамою чи татом), тому її настрій автоматично залежить від їх переживань. Якщо мама 

знервована, то дитина теж буде це переживати, незалежно від того, що їй при цьому 

доносять словесно. Тому тут ваша задача – віднайти душевний спокій у собі. Якщо з вами 

все добре, пошукайте іншу причину. Це може бути реакція на заборону. Тут завдання 

поспівчувати і переключити увагу дитини на іншу тему (увага дітей дуже легко 

переключається) і ні в якому разі не «піддаватися» на «емоційні вмовляння» малечі. Адже 
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такі поступки дорослих сформують у дитини звичку домагатися свого через істерику. Буває, 

що малюк «погано себе поводить», коли йому нудно. Тут треба, знову ж таки, звернути 

його увагу на щось цікаве, щось розказати, запропонувати «об’єкт для дослідження». А ще 

причиною неконтрольованих емоцій може бути втома. В цій ситуації треба якнайшвидше 

забезпечити дитині відпочинок. Навіть, якщо ви їдете в транспорті і дитина капризує від 

того, що їй вже  час спати, заколисайте її у себе на руках. 

Це, звісно не вичерпний перелік всього, що створює певну напругу та дискомфорт для батьків. 

Але пам’ятайте, що у будь-якій ситуації важлива ваша любов, терпіння та розуміння причин 

поведінки вашого чада. А ще тішить те, що, як правило, криза не триває надто довго, а по її 

закінченні вся сім'я здобуває нових знань та вмінь. 

З використанням матеріалів сайту http://dytpsyholog.com 

 

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

