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щодо проведення заходів до Дня матері, Дня сім'ї 

та впровадження проекту "Школа подружнього життя



ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ

Сім’я, родина - найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної 
людини щасливим і повноцінним. На жаль, принципам побудови 
гармонічних стосунків у шлюбі практично ніде не вчать. Багато хто думає, 
що побудувати щасливу сім’ю повинно вийти «само собою», бо двоє 
закохалися один в одного. Однак, як показує статистика, ці надії для 
переважної більшості пар не виправдовуються. Тому що крім закоханості, 
бажання мати щасливу сім’ю і віри в щастя необхідно мати знання про те, як 
це щастя побудувати і зберегти.

Для цієї мети - дати необхідні для побудови міцної і щасливої родини 
знання - створенні «Школи подружнього життя». Саме тому, управління у 
справах сім’ї та молоді облдержадміністрації згідно Регіональної 
комплексної програми «Молодь і сім’я Донеччини 2016-2020» поширює 
досвід Школи подружнього життя в Донецькій області.   

Начальник управління у справах сім’ї та 
молоді Донецької обласної державної 
адміністрації 

Лілія Золкіна
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В Україні гостро стоїть проблема розлучень: 65% всіх шлюбів  
розпадаються. На сході України ця цифра досягає 80%. Сім'я, яка  
покликана стати місцем радості і щастя, для багатьох стає місцем болю і  
розчарування. Однак побудувати міцну і щасливу сім'ю можливо. І 
приклади  сімей, де чоловік і жінка не тільки не розлучилися, але й при 
цьому  відчувають себе щасливими в шлюбі, мають місце в Україні.

У чому ж секрети успішного шлюбу? Як побудувати свою сім'ю 
міцною і  щасливою? Відповіді на ці питання можна знайти в курсі "Школи   
подружнього життя". Більше 22 000 пар в Україні пройшли навчання та  
отримали безцінні знання, які в своїй більшості вони не змогли отримати  ні 
в своїх сім'ях, ні в навчальних закладах, але, які допомагають їм вже  
протягом років оберігати і плекати любов один до одного. Кількість  
розлучень серед цих пар знизилася до менш, ніж 1%.

Дана робота є посібником для тренерів Шкіл подружнього життя. 
Навчаючи  молодь і подружжя принципам побудови щасливого шлюбу, ми 
будуємо щасливі  родини, а тим самим - міцну країну.

Керівник проекту «Школа подружнього життя» в 
Донецькій області, голова правління ГО «Моє покоління»

Олег Олейник



3ЗМІСТ

ДЕНЬ МАТЕРІ. ІСТОРІЯ СВЯТА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ДНЯ МАТЕРІ......................................................8

ДЕНЬ СІМ’Ї. ІСТОРІЯ СВЯТА..................................................................................................................................15

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СІМ’Ї.........................................................16

.

ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ....................................................................................................28

ВІДКРИТТЯ І РОЗВИТОК ШКІЛ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ В ВАШОМУ МІСТІ............................................................32

......................................................................................................................................4



ДЕНЬ МАТЕРІ. ІСТОРІЯ СВЯТА

ДЕН́Ь МАТЕРІ 

ПОХОДЖЕННЯ СВЯТА 

— міжнародне свято. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у 
другу неділю травня. (Згідно з Указом Президента України «Про День матері» від 10 травня 1999 року №489/99)

Вважають, що історія свята має древнє коріння, і його необхідно шукати у святі весни, який відбувався в 
античній Греції та присвячувався жителями цієї країни богині Реї — матері усіх богів та богині Геї — матері 
всього, що живе і росте на нашій планеті. Римляни присвячували три дні з 22 по 25 березня богині Кібеле — 
матері богів. Були свої богині-прародительки і в шумерів, кельтів та інших племен і народів. З появою 
християнства особливою пошаною користувалася Діва Марія, покровителька і заступниця всіх людей перед 
Господом. Тепер же День матері святкується по всьому світу, хоча доводиться він на різні дати. 

Офіційно в Україні святкують День матері з 1999 року, з того часу, як Президент підписав відповідний указ.
Але, насправді, українці його святкували і раніше. Наприклад, українська діаспора у Канаді ще на початку 

20-го століття (1928 році) почала вітати матерів. А на наступний рік така ініціатива докотилась і до західної 
України. У Львові у другу неділю травня організовували спеціальні зустрічі матерів і концерти для них. Тут цим 
займалася редакторка тижневика "Жіноча Доля" Олена Кисілевська. Пізніше, за сприяння "Союзу українок" з 
Канади це свято поширилося по всій території Західної України.

Почалося все в Америці. Спочатку в 1872 році пацифістка Джулія Ворд Хоув, автор республіканського 
гімну, запропонувала це свято як день єдності матерів усього світу та присвятити цей день миру, організовуючи 
щороку масові мітинги в Бостоні в честь Дня матері. Та населення ідею не підтримало. 

А в 1907 році молода американка Анна Джарвіс із Західної Вірджинії виступила з ініціативою вшанування 
матерів у пам'ять про свою матір, яка передчасно пішла з життя. Анна писала листи до державних установ, 
законодавчих органів з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. На заклик відгукнулися 
представники церкви в Графтоні, і почали відзначати це свято в день другої річниці смерті її матері — 2 неділю 
травня. 

А в 1914 році президент Вудро Вільсон оголосив День матері офіційним і національним святом. 
Далі свято швидко поширилося на весь світ. У різних країнах день матерів святкують в різні дні року. Та від 

цього свято не втрачає своєї суті. 

Сучасна Україна як велика європейська держава йде шляхом створення своєї нової сутності через 
розбудову нової економіки, нових технологій, створення нових традицій і нової державної ідеології. Спираючись 
на тисячолітню традицію поваги до Рідної Матері, до Божої Матері, до Землі-Матері, до України-Матері, 
українській нації необхідно встановлювати й нові державні свята. Це мають бути свята, що генетично пов'язані 
із історією української нації та її новими надбаннями. Тому День Матері може стати новим — старим святом, 
яке святкують у першу неділю травня. У цей час не лише повертаються до свого гнізда перелітні птахи, не 
тільки оживає природа і зеленіють та розцвітають луки, а й теплий весняний вітер приносить нам надію на наше 
духовне відродження і велику віру у становлення нової потужної української нації на теренах старої Європи. 
День матері - це день, коли ми можемо подякувати нашим мамам за усе те добре, що вони для нас зробили, за 
їх самопожертву і любов. Тому не забудьте привітати своїх найрідніших матусь. Цього дня ви можете 
подарувати їм щастя!

    

ЯК СВЯТО СТАЛО ОФІЦІЙНИМ 

ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МАТЕРІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ 
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 В Україні в це свято прийнято вітати всіх мам, бабусь і вагітних жінок, які незабаром також стануть 
матусями. На їхню честь влаштовуються святкові вечори,  концерти і урочисті заходи, а також тихі сімейні 
свята.

В Австралії й США існує одна цікава традиція. У це свято прийнято носити на одязі квіточку гвоздики. 
Причому колір гвоздики має важливе значення. Червона квітка говорить про те, що мати жива, а біла — що 
мами вже немає в живих. 

В Австрії День матері нагадує 8 березня: у школах проводять ранки, діти вчать вірші та майструють вироби, 
дарують мамам букетики весняних квітів. А в австрійських ресторанах з'являються спеціальні страви до Дня 
матері. 

В Італії традиційним презентом, який підносять діти своїм мамам, є солодощі. 
А от у Канаді існує звичай готувати для мами сніданок і приносити його в ліжко, даруючи квіти і невеликі 

символічні подарунки. Також матері і бабусі звільняються у цей день від традиційного обов'язку мити посуд — 
це з задоволенням роблять за них діти і онуки. 

У Франції святкують цей день в останню неділю травня. Традиційно матері отримують від дітей торт, який 
схожий на букет квітів. Завершується святкування традиційним сімейним обідом. 

У Великобританії цього дня дякують матерям за всю любов і турботу, яку вони дарують своїм дітям. У цей 
день британці дарують квіти, серед яких троянди, гвоздики і хризантеми є найбільш популярними. Ще у 
Великобританії в цей день існує традиція пекти мигдальний торт. 

День Матері в Мексиці має фіксовану дату і відзначається 10 травня кожного року. У цей день в церкві 
проходять спеціальні меси. Після яких роздають «тамалес» і «atole» (страви з кукурудзяного борошна та 
начинки, що готують в кукурудзяному листі) — традиційну їжу для всіх матерів. Традиція дарувати подарунки з 
цієї нагоди вікова. Діти старшого віку купують дорогі подарунки для своїх матерів, у той час як молодші готують 
якісь вироби своїми руками, підписують вітальні листівки. 

В Японії День матері святкують у другу неділю травня. Місцеві жителі дарують жінкам в цей день гвоздики. 
І, хоча японці завжди славились не найпривітнішим ставленням до жінок, вони розуміють, що центральною 
фігурою традиційної сім'ї завжди була, є і буде жінка. 

Та найбільше, напевно, люблять це свято жителі турецького міста Афйон-Башмакчі — вони святкують його 
52 рази на рік, кожної п'ятниці. Ця традиція виникла не випадково. Раніше дівчата, що вже вийшли заміж і пішли 
з рідного дому, кожної п'ятниці відвідували своїх матерів. Звичай зберігся й до сьогодні. Всі заклади у цей день 
закриті, окрім магазинів, які радо вітають жінок. 

День Матері в Іспанії відзначають взагалі 8 грудня. І має воно скоріше релігійне значення, бо пов'язане із 
вшануванням Матері Марії. Щоб зробити цей день особливим для матерів, діти купують цукерки і квіти . 

Як бачимо, різні країни дотримуються різних традицій святкування Дня матері, мають різні дати, навіть 
місяці, та наміри у всіх однакові — віддати данину матері. 
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Вірші про маму, які можна використати під час проведення заходів до Дня Матері: 

Костенко Л. 

Мати 

Вона була красуня з Катеринівки. 
Було у неї п'ятеро вже вас. 

Купляла вам гостинчика за гривеник,
 топила піч і поралась гаразд. 

Ходила в церкву, звісно, як годиться.
 Галдущики сушила на тину. 
Така була хороша молодиця 

і мала мрію гарну і чудну. 
У ті часи, страшні, аж волохаті, 

коли в степах там хто не воював, – от їй хотілось, 
щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. 

Вона не чула зроду про Растреллі. 
Вона ходила в степ на буряки. 

А от якби не сволок, а на стелі – 
щоб тільки небо, небо і зірки. 

Уранці глянеш – хочеться літати.
 Вночі заснеш у мужа на плечі. 
Де б маляра такого напитати? 

Навколо ж орачі та сіячі. 
Уваживши ту мрію дивовижну, 

приходив небо малювать шуряк. 
Вона сказала: – Перестань, бо вижену.

У тебе, – каже, – небо, як сіряк. 
Якийсь художник у роки голодні 
зробити небо взявся за харчі. 

Були у нього пензлі боговгодні, 
став на осліп, одсунув рогачі. 

У нього й хмари вигинались зміями, 
уже почав і сонце пломінке. 

Вона сказала: – Ні, ви не зумієте.
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Злізайте, – каже. – Небо не таке. 
Вона тим небом у тій хаті марила! 

Вона така була ще молода! 
Та якось так – то не знайшлося маляра. 

Все якось так-то горе, то біда. 
І вицвітали писані тарелі, і плакав батько,

 і пливли роки, – коли над нею не було вже стелі, 
а тільки небо, небо і зірки... 

Олійник Б. 

Наша мати — сивая горлиця… 

Наша мати – сивая горлиця. 
Все до її серденька горнеться: 
Золота бджола – намистиною, 
Небо – празниковою хустиною, 

Сивий дуб – прокуреним прадідом, 
Білочка – мальованим пряником, 
Жура-журавель над криницею – 

Чистою сльозою-водицею, 
А земля – пшеницею ярою,

 А літа – замисленим явором, 
Що із сорок першого журиться: 

«Де ж це, молодице, твій суджений?» 
Місяць – непоколотим золотом, 
А береза – вранішнім солодом, 
Хата – ластівками над стріхою, 

А туман – вдовиною втіхою.
 Крашанкою – сонечко в миснику... 

А вона до всіх до них – піснею.

Епіграфи:

«…жінки – матері нашого народу» (О. Довженко)

«Вклонися їй, скажи привітне слово 
І руки працьовиті поцілуй. 

Навчись її всім серцем поважати 
І берегти від злоби і наруг…» (В. Симоненко)
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«Можна вибрать друга і по духу брата, 
Та не можна рідну матір вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати 
Очі материнські і білява хата.»

(В. Симоненко)

«І ніхто не вміє так чекати,
І ніхто не вміє так прощати,

Як прощають рідні матері…»
(В. Геращенко)

„Вона – любов, вона – печаль і втіха...”

Хід свята
(Святково прикрашений зал. У центрі — образ Божої Матері, навколо рушники, квіти, композиція з калини та 

колосків. На стінах плакати: «Як під сонцем квітам, так з матір'ю дітям», «Без рідної мови, без пісні, без мами збідніє 
земля назавжди», «Серце матері — невичерпне джерело чудес». 

Діти одягнені в українські національні костюми. Звучить запис української народної пісні «Ой зелене жито, 
зелене» у виконанні О. Білозір.

До зали входять мами, бабусі.
У супроводі пісні, що поступово стихає й замовкає, учні з хлібом і сіллю на вишитому рушнику звертаються до 

присутніх.) 

Ведучий. 
Гостей дорогих 
Ми вітаємо щиро, 
Стрічаємо з хлібом, 
Любов'ю та миром. 

Ведуча. Добрий день вам, люди добрі, 
Що зібрались у цій залі, 
Раді з святом вас вітати, 
Щастя і добра бажати. 

Ведучий. Хліб ясниться у кімнаті, 
Сяють очі щирі, 
Щоб жилось по правді,
Щоб жилось у мирі.

СЦЕНАРІЙ СВЯТА МАТЕРІ
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Ведуча. Шановна наша родино! Просимо ласкаво вас на хліб, на сіль, на наше свято урочисте.
(Діти на вишитому рушнику підносять матерям і бабусям хліб-сіль. Звучить пісня «Мати наша— сива горлице», 

сл. Б. Олійника, муз. І. Карабиця)
Ведучий. Мама! Мати! Матуся! Скільки спогадів, тепла і ласки таїть це магічне слово, бо називає людину, чия 

любов не знає меж, чиїми грудьми вигодувано цілий світ. Це перше слово, мовлене нами, на все життя 
залишається дорогим у серці. У хвилини радості й печалі пташкою надій злітає з наших уст, тамує біль.

Ведуча. Рідна мати... Вона—любов, вона—печаль і втіха,
Жива вода на виразки душі.
Поки живе—обереже від лиха,
Завжди підтримає мене.

Ведучий. Рідна мати...
Зоряно й незгасно
Горить у серці повсякчас...
Вона мене виводить на дорогу,
Вона мені просвітлює віки,
Де радість і печаль мого народу
Врослися у вишневії гілки.
(Учні виконують пісню «Мамина вишня», сл. Д. Луценка, муз. А.Пашкевича.)

Ведуча. У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пісня жайворонка, теплий 
весняний вітер приносить Свято матері, яке народилося в далекій Філадельфії завдяки зусиллям молодої 
американки Анни Джарвіс. Вона втратила свою матір. Смерть була раптовою і передчасною. Анна звернулася з 
листами до конгресменів та Президента Америки, у яких запропонувала раз на рік, навесні, вшановувати матір. 
Ідею Анни Джарвіс підхопили у світі.

Ведучий. Вперше в Україні, в Галичині, це свято відзначалося в 1929 році. У цей день люди в національному 
одязі йшли зранку до церкви на богослужіння, а пізніше тисячі дітей під звуки музики, з квітами в руках йшли 
вулицями міст чи сіл до площі, де відбувалося свято. Пісні, вірші, вистави, виставки виробів, квіти, жарти, сміх були 
адресовані матерям.

Ведуча. Після 1939 року це свято було заборонене. Але відновлюється Україна, а разом з нею і ті свята, які 
були дорогими нашому народові. З 1990 року Свято матері повернулося в Україну і святкується у другу неділю 
травня.

Ведучий. Місяць травень — це місяць Небесної Матері Діви Марії, яка для нашого народу є особливо 
шанованою, заступницею скривджених і знедолених, яка благословила у хресний путь свого єдиного Сина — 
Спасителя людства. І сьогоднішнє свято — це свято Божої Матері, матері України і нашої земної матері, яка дала 
нам життя. Адже саме вони є тими чистими джерелами, з котрих людина живиться від першого свого подиху на 
цьому світі до останніх днів життя.

(Звучить «Аве Марія» Шуберта. На фон і музики учениця читає вірш.)

Дівчинка. Ой маю я три матері, та всі три хороші—
Три матері, три квіточки, як три красні рожі.
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Перша мати — Непорочна, ж лілея біла,
Із дитятком-немовлятком, Пречистая Діва.
Друга мати—це найкраща на світі країна,
Земля наша, наша славна ненька—Україна.
Третя мати—що ж про неї гарного сказати?
Це ласкава, люба, мила, рідна моя мати.
Ой маю я три матері, та всі три хороші,
Три матері, як три квітки, як три красні рожі.

Ведуча. Слово «мати»... Вічне й неповторне, як світ. Де б ми не були, що б не робили, та завжди матуся 
освітлює наш шлях своїм ніжним серцем, відданим своїй дитині. Вона завжди поруч — і в дні важкі, і в дні на щастя 
щедрі.

Ведучий. Швидко минають літа —
А в пам'яті все ожива:
І мамина чиста криниця,
І татові щирі слова,
І рідна батьківська хата,
Що в цілому світі одна..

Ведуча. І чуються матусині слова:
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги, За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата
(Звучить пісня «Виростеш ти, сину...», сл.В.Симоненка, муз.П.Майбороди.)

Ведучий. Мати... Матуся... Ненька... З цим словом у нас асоціюється все добре, щире, людське. Це людина, 
перед якою ми будемо завжди в боргу, будемо завжди цілувати їй руки, які пестили нас у дитинстві, чия душа 
завжди іде з нами по життю, підтримує нас у години радості й печалі.

Ведуча. Материнське серце здатне пройматися болем дитини на відстані, журитися долею своїх дітей усе 
життя. Якби могла—сонечко прихилила б.

У народі кажуть: «Як під сонцем квітам, так з матір'ю дітям». Бо ж справді, мати в хаті — це сонечко, що дає 
життя всій родині.

Хлопчик. А хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій Землі безконечній
Веселого дому.
Ведучий. Невгамовний біль втрати найдорожчої у світі людини—матері. Тільки тоді розумієш, що вона для 

тебе означала, коли не стане її на світі. 
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(Інсценізація легенди про маму.)

Автор. Жила собі на світі жінка, і мала вона четверо дітей. Жили з рибальства. Жінка сама ловила рибу та 
годувала дітей. Але якось застудилася та й злягла хвора. Лежить у постелі, а діточок нема чим годувати. Вже 
пересохло в неї в горлі. Мовила тихо:

Мати. Діточки, подайте мені води, бо не дам собі ради, аби підвестись. А пити так хочеться.
Діти. Нема води в хаті.
Мати. Візьміть відра, ідіть до річки та наберіть.
Старший хлопець. Нехай іде сестра, я не маю чобіт.
Мати (до дочки). Піди, доню, принеси мені водиці.
Дочка. У мене немає хустки, хай іде менший.
Мати. Івасику, піди принеси мені водиці.
Івасик. У мене немає в що вдягнутися.
Автор. Так ніхто й не приніс матері води. Пішли діти надвір, граються. А мати в хаті обростає пір'ям. Найменший 

хлопчик саме вбіг у хату, бачить — мати стала зозулею. Став кричати до братів і сестричок.
Хлопчик. Наша мама стала зозулькою, хоче відлетіти від нас. Скоренько біжімо по воду для неї.
Автор. Схопили діти хто що: горнятко, відро. Всі побігли до річки. Набрали води та й кричать.
Діти. Мамо, мамочко, пий воду!
Автор. Та стала мати зозулею й відлітає від хати.
Мати. Пізно, діти. Пізно!
Автор. А малі за нею бігли, бігли, збиваючи нога до крові. І досі в лісах, на полях стелиться мох з червоними 

краплинами: то, кажуть, ті краплини крові, що стікали тоді з ніг дитячих. Так мати назавжди покинула рідних дітей і 
донині літає зозулею.

(Звучить українська народна пісня «Летіла зозуля».)
Ведучий. Немає, друзі, нічого більшого на світі, як любов материнська. Вона ще не пізнана до кінця, хоч 

оспівана у сотнях, а може, й тисячах поетичних творів.

Читець. Дівчину вродливу юнак покохав:
Дорожче від неї у світі не мав.
І клявся, божився, що любить Її
Над сонце, над місяць, над зорі ясні.
«Тебе я кохаю. За тебе умру.
Віддам за кохання і неньку стару».
Та мила його не боялась гріха,
Була, як гадюка, зрадлива, лиха.
Всміхнулась лукаво і каже йому:
«Не вірю, козаче, коханню твому.
Як справді кохаєш, вірний єси,
Мені серце неньки живе принеси».
Юнак мов стерявся: не їв і не спав,
Три дні і три ночі він десь пропадав.
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І стався опівночі лютий злочин.
Мов кат, витяв серце у матері син...
І знову до милої з серцем в руках,
Побіг, і скажений гонив його жах,
Ось-ось добігає, не чуючи ніг...
Та раптом спіткнувся і впав на поріг.
І серденько неньчине кров'ю стекло,
І ніжно від жалю воно прорекло,
Востаннє озвалось до сина в ту мить:
«Мій любий, ти впав... Чи тобі не болить?»

Ведуча. А народна легенда продовжує історію. Заридав син, схопив гаряче материнське серце, уклав його в 
розкраяні груди матері, облив пекучими слізьми. Зрозумів він, що ніхто й ніколи не любив його так, як рідна мати. І 
такою невичерпною була любов материнська, таким всесильним було бажання бачити сина радісним та 
безтурботним, що ожило материнське серце, загоїлася рана. Підвелась мати й пригасла голову сина до грудей 
своїх. І пішли вони удвох степами широкими, і стали двома могилами високими. Тож недаремно в народі кажуть, що 
найсвятіша любов — материнська.

Ведучий. Мати — всьому початок. Мати — берегиня роду, домашнього вогнища Саме вона є тією ниточкою, 
яка єднає всю родину. Вам, любі наші матері, щастя земного, здоров'я доброго, хай горе обминає родини ваші, а 
Матір Божа вас оберігає.

(Учениця читає молитву.)
Дівчинка. Є в мене найкраща на світі матуся.
За неї до тебе, Пречиста, молюся,
Молюся устами, молюся серденьком
До тебе, Небесна Ісусова Ненько.
Благаю у тебе дрібними словами
Опіки і ласки для любої мами.
Пошли їй не скарби, а щастя і долю,
Щоб дні їй минали без смутку, без болю.
Рятуй від недуги матусеньку милу,
Даруй їй здоров'я, рукам подай силу,
Щоб вивела діток у світ та й у люди,
Щоб мною раділа—пишалась усюди.
За це я складаю в молитві долоні
До тебе, Царице, на сонячнім троні.

Ведуча. Низький уклін тобі, кохана,
В цей день великий, люба ненько,
За ті важкі години ранні,
За золоте твоє серденько,
Що все віддало в любім зриві,
Щоб тільки ми були щасливі!
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Ведучий. Дарунків, золота не маєм,
Щоби до ніг тобі зложити,
Однак тут спільно присягаєм,
Що допоки будем жити—
Любов сердець своїх маленьких
Тобі дамо, кохана ненько,
Щоб діти всі цілого світу
Тобі співали «Многая літа».
(Звучить пісня «Многая літа». Діти вручають матерям квіти.)

Зала оформлена відповідно до задуму. Двері до зали відчинені, по обидва боки від них стоять 2 юнаки, 
одягнені у темні костюми.      

Звучить класична музика, із-за сцени читаються слова:
                     Минули вже епохи та віки...
                     Які віки ! Таким би не минати!...
Були часи, коли чоловіки
Вночі жінкам співали серенади.
Минули вже епохи та віки
Безповоротно, може, й безнадійно...
Були ж часи, коли чоловіки
За честь жінок розпочинали війни...
Минули вже епохи та віки...
Невже вони усе-таки минули? 
(Включається запис музичної фонограми пісні "Емануель", і юнаки супроводжують мам до святкової зали і 

запрошують сісти за столи. У залі вимикається світло, горять лише свічі на столах та по краю сцени. З'являється 
промінь світла, який супроводжує вихід ведучого).

Ведучий: Щиро вітаємо вас, любі матусі, чарівні жінки. Про вас сьогодні співає весна, для вас вклоняється все 
царство квітів на землі. (З'являється другий промінь світла, який супроводжує ведучу).

Ведуча: Хай мімозою квітнуть ваші душі і серця. І сьогодні ми хочемо подарувати хвилини радості вам, милим і 
лагідним матусям. (У залі вмикається світло).

Ведучий: Кожна жінка - це романтична особистість. І хто з вас, дорогі жінки, не мріяв побувати на чудовому 
балі у величному палаці...

Ведуча: Коли прекрасні пари кружляли у вальсі, граційно повторювали рухи менуету та весело танцювали 
мазурку, коли дами, красуючись у різнобарвних шовковистих сукнях, уміло тримали у руках віяло. Сьогодні цей 
святковий вечір ми влаштували для вас, наші любі матусі, і пройде він у атмосфері тих романтичних часів. То ж 
насолоджуйтесь, відчуйте себе справжніми світськими дамами.

 (Ведучі заходять за куліси, а на сцені, під звуки вальсу Є.Доги з'являються танцювальні пари і виконують 
перший бальний танець - вальс). Після цього знову виходить ведучий.

МАМИН БАЛ
(свято до Дня Матері)
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Ведучий: Стародавні мелодії і ритми ... Вони зачаровують, кличуть і заспокоюють. А на які мрії, почуття 
надихають вас - серенади? Напевно, спогади про прекрасну епоху любові, вірності, екстравагантності. І зараз ви 
почуєте - серенади. Для цього я запрошую вийти до мене двох мам.

( Виходять 2 мами) 
Шановні дами, просимо  допомогти ось цим 2 кавалерам виконати серенади (Ведучий роздає текст, звучить 

музика, під яку будуть виконуватись серенади). Після номеру юнаки відводять мам за столи. На сцену виходить 
ведуча.

Ведуча: 
Навіщо нам шукати оправдання, 
Коли й найпромовніший мудрець, 
Перед красою мовкне у змішанні, 
Любов не терпить боязких сердець. 
Так..., яке було колись кохання!
Наразі, дорогі матусі, я хочу, щоб наступний номер нашого вечора пробудив у вас спогади про ваше кохання! 

Відчуйте, відшукайте себе в образі наших героїв. Мрійте, переживайте, насолоджуйтесь - сьогодні все для вас!
(Двоє учнів виконують діалог Дон Жуана та Анни. Після інсценізації відразу ж звучить мелодія і танцювальна 

пара виконує танець "Танго").
Ведучий: Романтика, бали. Світські дами, кавалери. Перший поцілунок... Чому я про це згадав. А тому, що 

зараз попрошу вийти на сцену ще дві  мами.
(Мами виходять на сцену, ведучий пояснює завдання)
Ви, шановні, повинні будете впоратись із таким завданням: ось ваші дорослі доньки (виходять дві дівчини у 

вечірніх сукнях), вони поспішають на свій перший бал, а сукні ще не оздоблені . Ось кожній з вас, на таці, штучні 
квіти троянд, ви маєте прикрасити, вірніше доповнити ними сукні своїх дочок.

        (Мами беруться до роботи, в цей час звучить музика із кінофільму "Попелюшка". Після завершення 
дівчата демонструють сукні, а мами займають свої місця в залі).

Ведуча: ( виходить з віялом і робить ним пару рухів).
          -  Цей тендітний аксесуар жіночого туалету заворожував кавалерів, а ніжний загадковий погляд поверх 

віяла кликав і притягував... А ще він став незмінним атрибутом жіночого танцю.
 (Ведуча повільно заходить за куліси, звучить музика з опери "Кармен", троє дівчат виконують "Танець з 

віялом". Після танцю виходять ведучі).
Ведучий: Ну що ж, я впевнений, що сьогодні ви поринули в минуле, згадали ті часи, коли великі паркетні зали 

заливались тисячами свічок, коли заради єдиного погляду чи усмішки прекрасної панні влаштовувались грандіозні 
турніри слави.

Ведуча: Звичайно, це лише політ фантазії, мрій. Та я знаю, що кожна жінка сьогодні відчуває присмак того 
минулого, романтичного відлуння.

Ведучий: Та знову мелодія лине, Всіх полонила вона... Вічна, велика і ніжна, Наче красуня - весна.
Для вас мами, чарівні дами - весняний вальс!
(Юнаки запрошують мам до вальсу, танцюють по черзі з усіма мамами).
ФІНАЛ:
Звучить музика. Всі діти дарують своїм мамам букети квітів і в порядку супроводу проводжають до виходу.
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ДЕНЬ СІМ’Ї. ІСТОРіЯ СВЯТА

День родини

СЦЕНАРІЇ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СІМ'Ї
«Родинне Свято»

 в Україні святкують 8 липня. Це відносно молоде свято – його почали відзначати щорічно з 2012 
року.

Цікаво, що День родини припадає на день Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній шлюб є зразком 
християнського шлюбу.

Указ Президента  "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят" був підписаний 30 
грудня 2011-го. Цю дату відзначають тільки в Україні.

В день сім'ї число заходів, пов'язаних з святом, збільшується з кожним роком. Тепер його відзначають не тільки 
в лекториях і конференц-залах, але і в розважальних центрах, парках і кафе готуються спеціальні розваги і події, 
щоб весело провести день всією сім'єю. 

День сім'ї - свято, яке нагадує кожному з нас, що найголовніше в житті - це наші близькі, і саме для них має, у 
першу чергу залишатися час.

Історія свята День сім'ї починається 20 вересня 1993 року, коли його дату визначили в ООН. Причиною 
створення нового свята було не тільки прагнення відзначити радісні хвилини в колі родичів, але в першу чергу 
звернути увагу громадськості на потреби сучасних родин. Генеральний секретар ООН наголосив, що якщо в 
суспільстві порушуються права навіть однієї сім'ї, це відображається на всіх світових відносинах. 

Сім'я - це відображення суспільства, вона змінюється разом з навколишнім світом. Тому якщо виникають якісь 
складнощі у суспільному ладі, то їх наслідки легко побачити на тенденціях розвитку сімейних відносин. 

Сьогодні стало не модно рано виходити заміж, все більше людей воліють обмежитися вихованням лише однієї 
дитини, а при перших труднощах у стосунках, пари замість спроб зберегти шлюб, поспішають його розірвати. Ці 
тенденції грунтуються тільки на особистому ставленні кожної людини до сім'ї і її цінностей, на них можна вплинути, 
вивчивши всі основи сімейного щастя і благополуччя. Саме з цією метою святкування Дня сім'ї включає численні 
семінари та зустрічі, на яких обговорюються сучасні підвалини сімейного життя і вказуються шляхи виходу зі 
складних ситуацій. 

15 травня — це міжнародний День сім'ї. По всьому світі проходять заходи, основна мета яких - подолати 
труднощі, що стоять на шляху щасливого розвитку сімейних відносин. До числа таких подій входять різні семінари, 
тренінги, зустрічі з успішними сімейними парами, лекції, благодійні акції та концерти. 

Історія дня сім'ї ще коротка, тому особливих традицій, перевірених часом, поки не склалося. Але це свято - 
прекрасний спосіб провести день у колі рідних людей, сходити з дітьми в парк, відвідати батьків, зустрітися з 
братами і сестрами, загалом, зробити все те, на що зазвичай не вистачає часу у шаленому ритмі життя.

Втім, саме для цього і створювалось свято: об'єднати родину, нагадати, що таке справжні, вікові цінності 
споріднення. 

У фойє відкрита  книжково-ілюстративна виставка «Родина єднає коріння святі» з  фонду місцевої бібліотеки, 
фотоальбоми,  світлини односельців. На сцені напис «З родини йде життя людини».

На сцену виходять ведучі.
Ведуча.     Добрий день, дорогі гості!
Ведучий.  Сердечно вітаємо всіх з Днем родини!
Ведуча.   Раді бачити сьогодні усіх хто зібрався у нашій святковій оселі – гостей, батьків і матерів, багатодітні 

сім'ї, родини нашого села, місцевих аматорів, і, звичайно, наших діток!
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Ведучий. Готуючись до цієї зустрічі,  багато нового і цікавого ми дізналися про невідомі сторінки з минулого 
села(міста,області), про наших предків, відомих людей, про історію багатьох родин.

Ведуча.  Приємно відзначити, що на свято прийшли люди, з якими надіємося поріднитись. Вони стануть 
учасниками нашого об'єднання. Адже їх великий життєвий досвід допомагатиме у спільній справі виховання наших 
дітей гідними членами великої української родини.

Ведучий.   Давайте, хоч би на хвилинку,
Забудемо клопоти усі,
І об'єднаємось в міцну родину,
І пригадаємо забуту пісню цю.
Звучить пісня «Смерекова хата» (муз. М. Бакая, вірш П. Дворського)
Ведучий. Наша зустріч цікава тим, що сьогодні відбудеться щира розмова про любов і долю, про 

найважливіше у житті кожної людини – сім'ю, родину. Нам є про що поговорити, є чим поділитися один з одним.
Ведучий. «З родини йде життя людини» – говорить народна мудрість. І це справді так. Як із струмочка 

починається ріка, так і життя починається з родини. Виховання у сім'ї є першоосновою розвитку дитини. Духовний 
вплив батьківського дому на її формування створюється завдяки щирій материнській ніжності, небагатослівній 
любові батька, домашньому теплу, затишку, захисту і сімейній злагоді.

Ведуча.  Наша дорога у життя, у великий світ починається з домівки, з материнського серця, від батьківського 
порогу. Через усе життя ми несемо в душі першу стежину дитинства, яка озивається в нашій пам'яті дзвоном чистих 
криниць, теплими та студеними росами, скрипом хвіртки, хатнім порогом, річкою, ставком, городом, що обсаджені 
вербами.

Ведучий. Усі стежки-дороги, пройдені у житті, перетинаються з першою стежиною. А на ній – одвічний голос 
материнської душі і батьківського серця. З надією і сподіваннями мати завжди  вчила жити по-божому, дарувала 
своїй дитині в дорогу вишиті рушник та сорочку-вишиванку, як обереги, як свою материнську любов, що збереже і 
захистить своїх дітей у далеких дорогах життя.

Ведуча.   Сім'я, родина, батьківщина – це єдині поняття. Людина до глибокої старості пов'язана з тією сім'єю, з 
якої вона вийшла, і все життя пов'язана із землею, де вона народилася і зросла. Куди б не закинула її доля, вона 
завжди подумки із своїм корінням.

Звучить пісня: «Душі криниця» (муз. О. Морозова, вірш  А. Демиденка)
Ведучий. Народне прислів'я говорить: «Жінка для совіту, теща для привіту, а матінка рідна – краща усього 

світу».
Ведучий. Для кожної дитини її мама найкраща, найдорожча, найближча. У народі здавна говорили: «Нема 

цвіту кращого від маківочки, нема роду милішого від матіночки», «Рідної матері слівце – як літнє сонце: бо хоч 
навколо хмарненько, а від маминого слова тепленько», «Який кущ – така й калина, яка мати – така й дитина».

Ведуча.   Бо вона – МАТИ, душа сім'ї, берегиня домашнього вогнища, тепла і затишку, навіть гнів її та 
покарання діють якось особливо: «Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане», «Мати однію 
рукою б'є, а другою гладить».

Ведучий.  Український народ споконвіку шанує матір. Великим гріхом вважалось сказати грубе слово матері 
чи виявити неповагу. «Не соромся старої матері  й латаної сорочки» – вчить народна мудрість.  На матір 
покладався нелегкий обов'язок – виховання дітей. Від людей важко щось приховати, тому говорять: «Яка Марія, 
така й дочка зріє».

Ведуча.   Рідну матір згадують у молитвах. Мати-берегиня стоїть біля витоків нового життя, вона плекає це 
життя і зміцнює. У цьому її Боже призначення і найголовніша сутність на землі.
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Звучить пісня про маму
Ведучий.  Батько – господар дому, він є прикладом у всьому для дітей. Про це говорять народні прислів'я, 

приказки: «Яке дерево – такі в нього і квіточки, які батьки – такі їхні діточки», «Який дуб – такий тин, який батько – 
такий син».

Ведуча.   Від слова «батько» пішли поняття Батьківщина – країна, де ти народився і є її громадянином. Батько, 
мати, діти – це сім'я, родина. Сестри і брати, бабусі і дідусі, мамині і татові – це рідня родини. Родина до родини – це 
народ. Як струмочки зливаються в одну річку, так і родини зливаються в могутній народ.

Вірш «Родовід»
Наш родовід іде від плуга,

Від рала і від лемеша.
До колосків, налитих туго,

Моя прихилена душа.
Мій пращур у Приснов'ї дикім

Був цілини відкривачем.
Всі його подвиги великі
Не починалися мечем.

Не знав він списа і забрала,
І слова чорного «війна»:

Він починавсь увесь із рала,
З простої мудрості зерна.

А мудрість та непереборна,
Як сила кореня й зела,

Людину з днів, лихих і чорних,
До світлочолості вела.

Хоч не одна чужа навала
До нас котилася вночі,

Всепереможна сила рала
Тупила скровлені мечі.

На цій землі конала згуба
Племен жорстоких і країн,
А дух високий зернолюба
Ізнов підводився з руїн.
Таке єство землі і плуга,

Така вже сутність лемеша.
До колосків, налитих туго,
Моя прихилена душа.…

Ведуча.  Дуже часто ми задумуємося над тим, яке то щастя, що є на світі батьківська оселя, де нас люблять, 
завжди так чекають. У кожній родині означений свій спосіб життя, звичаї, сімейні традиції. Є вони і в родинах, які у 
нас в гостях. Тут склалися добрі традиції від своїх предків. І нехай вони – не відомі історичні особи, проте це прості, 
хороші, гідні поваги люди, якими пишається родина. Про них ми сьогодні згадаємо.
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Ведучий.  На свято ми запросили родини…………. – маленькі держави. У кожній з них своя «конституція», свій 
«парламент», свій «президент». А любов у всіх одна, хоч долі таки різні.

Ці «держави» об'єднує найцінніший  скарб – це гарні, талановиті діти, обдаровані члени родини…та цікаві 
історії з їх життя.

Ведуча. Першою представляємо родину учасника нашого  клубу….               Розповідь про родину, надання 
слова голові сім'ї.

Ведучий.  «Батько і мати » … Ця пісня на вірш В. Крищенка, музику О. Злотника буде дарунком для вас, 
родино…

Звучить пісня.
Ведуча. Дорогі друзі! Продовжуємо знайомство з родинами нашого села(міста,області).
 У цій родині ми представляємо  ……..
Виступ представника родини. Виконується музичний номер.
Ведучий. Усім багатодітним родинам представники влади та діти підготували невеликі подарунки і сьогодні ми 

їх вручаємо.
Представник місцевої влади та діти вручають подарунки.
Ведучий.  Запрошуємо на сцену майбутнє України – дітей.
На авансцену виходять діти.
Ведуча.  Дорогі діти, якщо вас скривдили, хто пригорне, поцілує, зрозуміє і втішить? (Відповідають – мама!)
Якщо ви чогось не розумієте, хто це роз'яснить?

(Відповідають – мама, тато, бабуся, дідусь). Діти читають вірші.
Дитина 1.  Вогнище родинне

 На білому світі єдине,
Як і Дніпрова течія.

Домашнє вогнище родинне,
Оселя наша і сім'я.

Дитина 2. Як мені вас не любити,
Рідний батьку, нене,

Та ви ж мене згодували
І дбали про мене

Та ви ж мене згодували
Щирими руками,

 Ой нема то ніде в світі,
Як в батька і мами.

Дитина 3. Батько розуму навчає,
Мати приголубить.

Ніхто мене так на світі,
 Як вони, не любить.

Дай же, Боже, щоб я виріс,
В школі гарно вчився,

Щоб я батькові і неньці
Добре відплатився.
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Помічники Розповісти казку,
Дуже любим нашу маму І погратися із нами,
Ми з маленьким братом. Пісню заспівати….
Завжди мама грає з нами, Берегти й любити маму,
Всіх бадьорить жартом. Вміємо ми з братом.
І смачні готує страви, Сестричка
Й перша на роботі, Ростом невеличка
А відомо, в чім тут справа, І швидка-швиденька –
Лиш мені й Володі. Це моя сестричка,
Бо взяли її турботи Ще вона маленька.
На свої ми плечі, Так, як всі дівчата,
Пізно мама йде з роботи, Все вона з нитками –
Вже на дворі вечір. Учиться в'язати
На поріг лише ступає У своєї мами.
Й усмішки не втрима: Вчора здивувала
Чистотою посуд сяє, Всіх моя сестричка –
Брат підлогу вимив. Братику зв'язала
І усі политі квіти, Білі рукавички!
Й вивчені уроки, Легкі, як пушинки,
І вечерю розігріти Теплі та м'якенькі…
Встигли ми достроку. От вам і сестричка,
Ось чому встига маленьким От вам і маленька!

Ведучий. На жаль, батькам не завжди випадає приділити належну увагу дитині. А їй, як повітря потрібне 
безпосереднє спілкування. Привчати дитину до праці, виховати любов до природи, до людей – це таке ж важливе 
завдання, як і навчити перших кроків. Тому саме бабуся і дідусь є незамінними помічниками і доброзичливими 
вчителями.

Ведуча.  Чимало вихідців із нашого села, що живуть у місті, щоліта поспішають до нас, щоб їх діти відпочили, 
набралися сил, змогли відвідати своєрідні «дідусеві» та «бабусині» університети. Кожне  їх слово сприймається 
дітьми за найбільший авторитет: це і заохотити до праці, поділитися цікавими спогадами, влучними дотепами, 
прислів'ями, приказками, легендами.

Ведучий. Аматори сцени нашого будинку культури підготували для вас музичні вітання.
Виступ 3-4 номерів дитячих  аматорських колективів.
Ведучий. Дорога родино! Усе сказане сьогодні стосується кожного: і сім'ї, і громади, і наших дітей – майбутніх 

громадян рідної держави. Нехай же це свято об'єднає нас усіх у найважливішій справі – вихованні нового 
покоління, у сподіванні радісного завтра!

Ведуча.  Діти! Коли станете дорослими, не забувайте рідний дім, батьків, які робили і роблять усе для того, 
щоб ви виросли справжніми людьми. Любіть рідний край, землю, захищайте її, будьте патріотами нашої рідної 
держави України.

Ведучий. Наші діти – наше майбутнє, вони продовжувачі родинних традицій, родовідної пам'яті. Маємо надію, 
що ви, діти, будете берегти найдрібніші згадки про своїх рідних і передасте цю пам'ять своїм нащадкам. Ніколи не 
переривайте ланцюжок пам'яті, який з'єднує наші покоління. І чим міцнішим буде цей ланцюжок, тим міцніше буде 
наше коріння, тим міцніше стоятиме на своїй землі наш народ, наша Україна.        

Звучить пісня «Родина» муз. О. Злотника, вірш В. Крищенка.
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СЦЕНАРІЙ ЗАХОДУ «ТІЛЬКИ РОДИНА, ЯК ЗІРКА ЄДИНА, ТВІЙ ПОРЯТУНОК, НАДІЙНИЙ ПРИЧАЛ»

Звучить пісня «Родина, родина»

Родина, дорога родина!
Що може бути кращим в світі цім?
Чим більше дорожить людина
За батьківський і материнський дім?

Що може бути кращим за вечерю в домі 
За батьківським міцним столом,
Де в шумнім гомоні і в кожнім слові
Все сповнене любов'ю, а не злом?

Де можна більше зачерпнуть любові?
Де взяти більше доброти?
Як в материнськім ніжнім слові,
Як з батька щедрої руки.

Батьки і діти!-  Діти і батьки!-
Нероздільне і довічне коло!
Ми засіваємо житейське поле
 І не на день майбутній – навіки!

Ведуча:  Нічого немає у світі найдорожчого для людини, ніж її сім'я. Любов рідних людей особливо 
потрібна нам у скруті або хворобі, вона надає сили подолати невдачі й відчай, прихилити до себе долю. А як 
приємно розділити з родиною радість, святкувати перемогу, відчувати, що твої батьки залишаються з тобою.

Звучить пісня «Моя родина»

Ведучий: 15 травня - Всесвітній день родини 
Це свято встановлене в 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН для того, щоб об'єднати родини всього 

світу і привернути увагу громадськості до багатьох проблем сім'ї ООН розглядає сім'ю як основний елемент 
суспільства, тому, вважають в організації, коли зневажаються права однієї сім'ї, під загрозою знаходиться все 
людство. Проголошення міжнародного дня сім'ї стимулювало проведення ряду пропагандистських заходів, 
включаючи національні дні родини. 

Ведуча: Однією з найбільших цінностей людини є любов. Саме в ній відкривається людська особистість, 
радість применшення себе заради того, кого кохаєш, радість продовження себе. Усе це втілилося в такому 
соціальному інституті як родина, сім'я. . 
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Ведучий:  Слово «родина» походить від кореня «род», «рід», що говорить саме за себе. «Сім'я» має 
відношення до «семені» та продовження роду, тобто народження і виховання дітей, яке традиційно вважається 
основним призначенням створення сім'ї. 
 Сім'я була і залишається хранителькою людських цінностей, культури і історичної спадкоємності поколінь, 
чинником стабільності і розвитку. З родини починається життя людини, тут відбувається формування її як 
громадянина. Тому союз сім'ї і держави - необхідна застава процвітання і добробуту його громадян. 
Благополуччя сім'ї завжди залишатиметься мірилом розвитку і прогресу країни. 

Ведуча:  Жодна нація, жодне цивілізоване суспільство не обходилися і не зможуть обійтися без сім'ї.  Сім'я 
– це основа основ і для кожної людини і для кожної держави. В нашій державі теж споконвічно складалися 
традиції, спрямовані на зміцнення сімейних, родинних зв'язків, відповідальності батьків за виховання дітей. 
Адже буде жити сім'я – буде жити й процвітати Україна.

Ведучий:  Кожна людина завжди з великою повагою і душевним трепетом згадує те місце, де промайнуло 
її босоноге дитинство з дивосвітом-казкою у затишній оселі. То - родинне вогнище, маленька батьківщина 
кожної людини, тому що ми маємо дім, в якому живуть мама і тато, бабуся і дідусь, братики і сестрички.

 
Звучить пісня»Батьківська хатина»

Хата для людини є всім: і храмом, і рідним краєм, і батьківщиною, і матір'ю. Яким теплом і лагідним 
родинним затишком, якою добротою та материнською ласкою віє від тебе, рідна хато! З батьківської хати 
розпочинається пізнання світу. Тут ми навчаємося цінувати хліб і сіль, поважати старших, шанувати батька й 
матір, бути терплячими, чесними і роботящими. І куди б ми не пішли від батьківського порогу, ніколи не 
забудемо рідну домівку. Птахи, й ті повертаються з-за далеких морів до своїх гнізд, щовесни вони летять у рідні 
краї, їх кличе голос життя. Там, десь за тисячі верст, на них чекають, нехай напівзруйновані, але рідні гнізда.

На світі білому єдине,
Як  і Дніпрова течія,
Домашнє вогнище родине,
Оселя наша і сімя.

В щасливі і в тяжкі години,
Куди б нам не стелився шлях, 
Не згасне вогнище родине,
В людських запалене серцях.

Рідна казка про гнома,
Рідна стежка і сад…
Всюди добре, а вдома
Краще, кажуть, стократ.
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Ведучий:  Отже, батьківська хата є символічним берегом Дитинства, звідки ми йдемо у широкий світ. 
Люди, які живуть або колись жили чи є вихідцями з батьківської хати, становлять наш родовід, нашу рідню.

Ведуча: Важко виразити словами те особливе, світле, що народжується в нашій душі, коли ми згадуємо 
тепло рідного сімейного гнізда. До глибокої старості залишаються в нас сердечні зв'язки з тією родиною, з якої 
ми вийшли.

Кожна сім'я має своє коріння. Так у нашому суспільстві склалося, що ми знаємо тільки як звуть дідуся, 
бабусю, і, у кращому випадкові, прадідуся з прабабусею. Наші пращури зберігали відомості про свій рід до 
сьомого коліна, пишалися своїм родоводом, намагалися не зганьбити його честі своїми вчинками.

Ведучий: У багатьох родинах із покоління в покоління передаються традиції: в одній сім'ї жінки - чудові 
рукодільниці, в іншій - прекрасні куховарки, у третій - чоловіки мають «золоті руки»: усе полагодять, щось 
змайструють. Недарма кажуть, що кожна сім'я унікальна по-своєму.

Є в кожній родині
Такі господині,
Майстри і майстрині,
Що просто дива!

А руки які!
Золоті, працьовиті!
Їх витвори дивні 
Покажемо вам.

Діти розповідають про вироби своїх рідних

Я на них із ніжністю дивлюся.
Це скарби, коштовності мої.
Сорочку цю бабуся вишила мені, 
Щоб оберігала  завжди.
Цих скарбів у мене є чимало.
І коли до них я доторкнусь,
Рідних рук тепло в них відчуваю.
Сила в них якась магічна є,
Сила ця мене оберігає
Від незгод, енергію дає.

Звучить пісня «Вишиванка»

Ведуча:  Нехай золоті, умілі, невтомні руки ваших рідних  ніколи не болять,нехай тішать ваших рідних і всіх 
нас новими чудовими витворами!
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Адже речі, зроблені власними руками, завжди вважалися оберегами. Вони мають особливу енергетику, яка 
передається тому, хто тримає їх. Напевно ця енергетика – любов, творче натхнення, фантазія, які вкладені в ці 
речі тими, хто їх створив. І вона – вічна.

Ведучий:  Сімейний альбом – це реліквія, цінна річ, яка зберігається в кожній родині, і може розповісти про 
життя наших родин. Час невблаганний, він не стоїть на місці, вчорашній день – це уже історія, Щоб нагадати 
про події минулих днів, люди переглядають світлини. Перша світлина –це весільна, на якій тато з мамою стали 
на шлюбний рушник.

Другою важливою віхою в житті кожної сім'я є народження дитини. Коли з'являється немовля, щасливі 
батьки кожну мить його життя хочуть відобразити у фотокадрах, тому з'являються світлини, діти зовсім малі.

Ведуча:  У кожного з нас є своя родина. Це найдорожчі нам люди, які нас найбільше люблять, жаліють, 
тому що ми для них теж рідні, - це наші батьки. І ми їх також найбільше любимо, ми без них не уявляємо свого 
життя.

Батьки – це вогник, який гріє душу людини, він схожий на полум'я свічки.
Запалюють свічку
Хай палає свічка…Хай палає,
Поєднає нас вона в цей час.
Друзів голоси нехай лунають.
Пісня й слово хай чарують вас!

Ведучий:  Споконвіку батько вважався господарем сім'ї. Його обов'язком було піклуватися про жінку, дітей і 
захищати їх. Батьків приклад, батькове слово, наказ завжди слугували законом для родини. Але у всіх народів у 
всі часи жінка-мати була берегинею, янголом-охоронцем домашнього вогнища. Вона за своєю природою є 
втіленням ласки і доброти. Перше слово, яке дитина вимовляє, - це слово «мама». І недаремно, бо першою 
людиною, яка схиляється над її колискою, є мама.

Звучить пісня «Мамина молитва»

Ведуча: Найбільше люблять дідусів і бабусь онуки, а вони, зокрема, ладні віддати своє життя, аби їхнім 
любим онучатам було легше в житті. Вони найбільше хвилюються, коли онучата хворіють, вони завжди 
пожаліють, бо в їхньому серці стільки жалю і любові до наших малих бешкетників, що вистачило б на весь світ.

Звучить пісня «Дідусь і бабуся»

Ведучий: Шанування батьків - один із найсвятіших обов'язків людини і неоплатних боргів дітей. Батьки нас 
зростили, виховали, навчили добра, леліяли, любили. І як же не відплатити їм шаною, любов'ю, ласкою і 
допомогою? А власне, тільки цього на старість літ і хочуть від нас, дітей, наші батьки. А якщо уваги, піклування 
не відчувають, їм здається, що вони є тягарем, чимось зайвим, непотрібним для своїх дітей.
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Тож намагайтеся бути слухняними, вихованими, турбуйтеся про своїх батьків і не завдавайте їм прикрощів. 
Кожен повинен зрозуміти просту істину: батьки дали нам життя.

Звучить пісня «Батькам»

Ведуча: «Три біди є у людини: смерть, старість і погані діти», - говорить українська мудрість. Старість 
неминуча, смерть невблаганна – перед нею не можна зачинити двері свого дому, а від поганих дітей можна дім 
зберегти, як від вогню, і це залежить не тільки від батьків, а й від дітей.

Підростеш , як колос,
Підеш поміж люди,-
Мами рідний голос
Все з тобою буде.

Батькові турботи…
Сад і ліс, і поле….
Не цурайсь роботи
У житті ніколи.

Не забудь стежину
 В рідний край, до хати
В будь яку годину
Мати буде ждати.

Вертайтесь до батьківського гнізда,
В той край, де народились і зростали.
Якими б ви великими не стали,
Вертайтесь до батьківського гнізда!
Звучить пісня «Материнський поріг»

Ведучий: Наші прадіди уявляли життя людей на землі як велетенське Дерево Роду. Свій маленький 
листочок на цьому Дереві має кожен із нас. Люди завжди берегли пам'ять про своїх прадідів. Так, людина без 
пам'яті своїх предків самотня, їй немає звідки черпати сили для життя. Людина без роду - це листок, відірваний 
від дерева. Як гілка міцно зростається зі стовбуром, що її не відламати, так і родина ніколи не ослабне, поки 
буде споживати соки землі - матінки через мову, звичаї, обряди, свята, пісні, казки, прислів'я, ігри, іграшки, 
родинні реліквії, взаємодопомогу, взаємоповагу, любов.

Звучить пісня « Мій рідний край»

Ведуча: Сім'я, родина і Батьківщина - це назавжди поєднані поняття. Людина до глибокої старості 
пов'язана з тією сім'єю, з якої вона вийшла, і на все життя пов'язана з землею, де народилася, зросла... Куди б 
не закинула доля людину, як би не склалася її доля, вона завжди подумки з Батьківщиною.
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Колись давно існувала легенда про корінь життя.
Коли народжувалася дитина, за давнім українським звичаєм, батьки на її честь садили дерево. 
  

     Легенда

 Зеленим братом для новонародженого Максима став молоденький дубок, що прийнявся навпроти хати. З 
літами обидва змужніли, підросли. Не сиділося Максиму на батьківщині, у пошуках легкого хліба пішов у чужі 
краї і пропав.

Ледь не щодня виходила мати на битий шлях виглядати сина, тільки все даремно, бо забув нащадок 
дорогу до рідної домівки, відцурався, осів у столиці, покинув родину, не хоче навіть про неї згадувати, мовляв, 
усі родичі з села, якось соромно.

А дуб тим часом піднявся, став велетнем з могутніми гілками. Тільки старенька ненька притулиться до 
нього, мов до синочка, сльозу пустить, чує недобре материнське серце. Відчуває біду. Захворів тяжко Максим. 
До лікарів звертався - нічого не допомагає. Тоді подався Максим до ворожки.

Ворожка подивилася на бліде обличчя Максима і сумно похитала головою:
- Загубив ти себе, чоловіче. Єдиний, хто тебе порятує, - твій зелений брат, Дуб-велетень. Уставай 

досвітками і вмивайся щодня росою з його листя. Доки дубові - доти й тобі жити.
Поїхав Максим додому, умився цілющою росою і почав видужувати.
- Заберу я цього дуба, мамо, до себе у місто, - сказав Максим матері.
- Що ти, синку? - Він же всохне, як тільки підрубаєш його коріння, - занепокоїлася мати.
Замислився Максим над своїм Життям і долею. «А я? - запитав себе. - Як існував увесь цей час без своєї 

родини. без батьківщини?»
- Твоя правда, ненько, людина, як і дерево: без коріння жити не може.

«Родина», «рід». Які слова святі!
Вони потрібні кожному в житті,
Бо всі ми з вами гілочки на дереві,
Що вже стоїть віки.
Це дерево - наш славний родовід,
Це батько, мати, прадід твій і дід.

Нехай всі родини, як пишний вінок
Щастям барвистим будуть багаті. 
Бабусю шануймо і дідуся,
Матусю любімо і тата.
Нехай родина дружна уся 
Буде на радість завжди багата!

Хай тішаться внуками бабуся і дід,
Хай тато і мама радіють дитині.
Хай буде, як дуб, могутній наш рід! 
Хай злагода й мир запанують в родині!

Звучить пісня «Кущ калини»
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СІМ’Ї

Наказ дітям

Ведучий:  Прекрасно, коли в сім'ї панує мир і злагода, взаєморозуміння і повага, кохання і вірність, теплота 
і затишок. Нехай наші славні родини примножуються, процвітають, зберігають свої традиції та передають їх від 
роду до роду, від покоління до покоління.

Звучить пісня «Сонечко сміється»

Що треба для повного щастя людині? 
Свобода і мир та ранкова роса. 

А ще небеса мирні, райдужні, сині 
І неповторна безмежна краса.

Хай сонячний зайчик стрибає по хаті,
Хай казку дарує і щире тепло. 

Щоб всі ми були і здорові й багаті 
І щастя веселе у хаті жило

Щоб сонце ласкаве усіх зігрівало. 
А сонячний промінь світився в душі. 

Бо ж , справді, нам треба для щастя чимало— 
Довкілля прекрасне і добрі вірші.

А ще треба сонце—велике й гаряче, 
Без сонечка світла не буде й тепла. 

Без нього найменша травинка заплаче, 
А треба, щоб радість від сонця була

Ми промені сонця—ласкаві й веселі! 
Здоровя і щастя усім несемо. 

Стрибаємо зайчиком в кожній оселі, 
А нічка настане—ми спати йдемо.

Ми—зайчики сонячні з вами на святі, 
Щоб серце раділо й усмішка цвіла. 
Щоб всі ви світились, душею багаті, 

А в серці було –ціле море тепла. 

Для щастя ще потрібна радість і неба блакить
Здоров»я і сила, багато тепла. 

А найголовніше—тато і мама, найкращі у світі 
І пісня чарівна, щоб завжди була.

Звучить пісня «Українська родина»
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ДЕНЬ БАТЬКА. ІСТОРІЯ СВЯТА

ДЕНЬ БАТЬКА

ІСТОРІЯ СВЯТА

 — щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих 
країн. День батька  в Україні та світі відзначають 18 червня – у третю неділю першого літнього місяця. 

В Україні це свято не є офіційним, а лише всенародним, та все одно вашим татам буде приємно отримати 
привітання із Днем батька. День батька бере свій початок у США – саме там у 1909 році виникла ідея свята. 
Сьогодні разом зі Штатами День батька святкують близько 40 країн світу, в тому числі й Україна.

День батька заснувала у Сполучених Штатах Америки жінка на ім'я Сонора Смарт, в заміжжі місіс Додд, яка 
проживала у місті Спокан (штат Вашингтон). Крім неї, в сім'ї було ще п'ятеро дітей. 

Після народження шостого малюка, мати Сонори померла і батько, Вільям Джексон Смарт, взяв на себе всі 
турботи про дітей. Він, звісно, не міг замінити їм матір, однак зробив абсолютно все, щоб його діти не були 
позбавлені турботи, розуміння і любові, яку може дати тільки рідна людина. Згодом діти виросли, кожен пішов 
своїм шляхом, і Сонора вийшла заміж. Коли в 1909-му році Сонора відвідала церковну відправу, присвячену 
Дню матері, вона згадала своє дитинство і подумала про батька, на чиї плечі лягли всі турботи про дітей. Про 
те, як гідно батько впорався з цим нелегким завданням, працюючи на фермі і віддаючи дітям всю свою увагу і 
любов без залишку. Сонора пішла до міської ради Спокана і запропонувала заснувати нове свято – День 
батька. 

Ідею схвалила місцева влада. Було вирішено провести належні святкування в день народження Вільяма 
Смарта – 5-го червня. Проте часу на його підготовку не вистачило, і свято перенесли на 19-те червня. 
Незабаром цю ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-
му році, тоді ж і була визначена загальнонаціональна дата свята – третя неділя червня. Сьогодні найбільш 
активно день батька святкують у США, Великобританії, Нідерландах, Франції, Китаї та в інших країнах.

Існує традиція у День батька приколювати троянду на сторону серця. Ця квітка символізує безкінечну 
любов та повагу до батьків. Якщо тато живий – прикріпляють троянди червоного кольору, якщо вже покинув світ 
– білі.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

{У тексті Порядку слово “Мінсім'ямолодьспорт” у всіх відмінках замінено словом “Мінсоцполітики” згідно з 
Постановою КМ № 319 від 18.04.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з 
багатодітної сім'ї багатодітної сім'ї (далі - посвідчення).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

2. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на 
отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства.

3. Посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад одному з батьків 
відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;
копій свідоцтв про народження дітей;
копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату видачі 

паспорта та місце реєстрації;
копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах;
довідки про склад сім'ї;
фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, 

які навчаються за денною формою навчання);

від 2 березня 2010 р. № 209

ПОРЯДОК
виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї
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довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, 
які навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого 
органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не 
видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

у разі народження або навчання дитини за межами України - копій свідоцтва про народження дитини та довідки 
з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом;

{Абзац дванадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 721 від 27.09.2017}

У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути зроблено перекладачем, 
справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 721 від 27.09.2017}

У разі переміщення багатодітної сім'ї із тимчасово окупованої території України або району проведення 
антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-
територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві 
держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за 
місцем реєстрації після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату видачі та 
місце реєстрації;

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, 
які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, 
які навчаються за денною формою навчання);

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
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{Абзац двадцять другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 721 від 27.09.2017}
у разі навчання дитини за межами України - копії довідки з навчального закладу з перекладом на українську 

мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.
{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 721 від 27.09.2017}
У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, 

справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 721 від 27.09.2017}
{Абзац двадцять п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 721 від 27.09.2017}
{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 319 від 18.04.2012, № 1099 від 23.12.2015}

4. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої 
затверджується Мінсоцполітики.

5. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї.
Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім'ї, копії свідоцтв 
про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу 
(для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 319 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

6. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.
7. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.
8. Посвідчення видаються безоплатно.
9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсоцполітики, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013; в редакції Постанови КМ № 1099 

від 23.12.2015}

10. Посвідчення виготовляється:
батьків багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді);
дитини з багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді).
{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}
{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 395 від 02.06.2010}
11. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.
{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010}
12. Опис посвідчень затверджується Мінсоцполітики.
{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010; в редакції Постанови КМ № 

1099 від 23.12.2015}
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Нормативно–правові акти:
 Сімейний кодекс України

    Закони України: 
    „Про охорону дитинства”; 
    „Про державні нагороди України”

    Укази Президента України 
    від 29.06.2001 № 476 „Про почесні звання України ”;
    від 19.02.2003 № 138 „Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород 
    України”; 
    від 25.12.2007  № 1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „ Мати-
    героїня”
   

Постанови Кабінету Міністрів України

    від 15.05.2013 № 341 „ Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 
    року”;

    від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї”;
 
    від 28.02.2011  № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України 
    „Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми ”.

     Накази:

    Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 29.06.2010 № 1947 „Про затвердження Інструкції 
    про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї”;

    Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.08 № 3337 „Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні” зареєстрований в
    Міністерстві юстиції України від 05.09.2008 № 815/15506.

Закони:

Закон України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 «Сімейний кодекс України»
Закон України № 2402-ІІІ від 26.04.2017 «Про охорону дитинства»
Закон України № 1549-ІІІ від 16.03.2000 «Про державні нагороди» 
Закон України № 2229-VIII від 07.12.2017 «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
Закон України № 2234-VIII від 07.12.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 
стягнення заборгованості зі сплати аліментів»
Закон України № 2227- VIII від 06.12.2017 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально 
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»



ВІДКРИТТЯ І РОЗВИТОК ШКІЛ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ В ВАШОМУ МІСТІ

Кожна пара, що вступає в шлюб, йде під покоління людей, які не вміють і не хочуть побудови щасливих відносин в шлюбі був 
марш Мендельсона з радісним очікуванням будувати відносини. Наслідки розлучення створений курс «Школа подружнього життя», 
щастя в їх майбутній сім'ї. Кожна молода батьків наносять велику травму дитині. В який був уже випробуваний у 3-х областях 
людина і дівчина, чоловік і жінка, які майбутньому він буде відтворювати сценарії України (його пройшли більше 40 000 
полюбили один одного і вирішили пов'язати з життя своїх батьків: йому самому буде чоловік) і показав високі результати.

Дана праця є посібником для тренерів свої життя шлюбними узами, мріють про складно побудувати повноцінні сімейні 
Шкіл подружнього життя. У ньому дано щастя в їх відносинах . відносини.

Однак, близько 90% проблем, з якими Таким чином, батьківські сім'ї, в своїй рекомендаці ї  щодо в ідкриття Шкіл 
звертаються люди до психолога в Україні, переважній більшості, не можуть дати людині подружнього життя в місті (з чого почати, з 
відносяться до сімейній сфері. До 35 років знання, необхідні для створення і розвитку ким співпрацювати, як залучати людей); 
більшість жінок і чоловіків, перш ніж щасливих відносин в сімейному житті, тому рекомендації щодо проведення занять; 
звернутися за допомогою, вже пережили в що самі не мають цих знань. викладено матеріал курсу, що складається з 

Трепетних почуттів по відношенню один своєму житті розлучення, а деякі - не одне. десяти зустрічей.
В Україні зростає кількість розлучень, до одного і бажання бути щасливою парою З усіх питань, пов'язаних з відкриттям 

збільшується число одиноких матерів. За виявляється недостатньо для щастя в Школи подружнього життя в місті, навчання 
статистикою, 61% сімей розпадаються. Деякі шлюбі. Потрібно знати, ЯК це щастя фахівців, а також з придбання навчальних 
пари вважають за краще не реєструвати свої будувати, зберігати і ростити в подружніх посібників звертатися до організаторів курсу 
відносини в органах РАЦС, при цьому стосунках. на сторінці в Фейсбуці:

Наявність або відсутність необхідних https://www.facebook.com/famliv/ проживати спільно, як сім'я. Таких «сімей» 
знань відіб'ється на міцності і задоволеності розпадається 95%.

А також по телефону: 099-948-04-7270% дітей живуть в неповних сім'ях. А подружжя, а також на майбутнє їхніх дітей.
Незважаючи на сумну статистику прихильність дитини, як до матері, так і до 

Олійник Олег Валерійович – керівник р о з л у ч е н ь ,  п о буд у в ат и  с і м ' ю ,  д е  батька є фундаментом для будівництва його 
проекту «Школа подружнього життя» в пануватимуть любов, взаєморозуміння і сімейних відносин в майбутньому.
Донецькій області, Психологи попереджають, що якщо щастя, можливо! Для того, щоб дати 

Голова правління ГО «Моє покоління»тенденція збережеться, то в країні виросте подружжю ефективні інструменти для 

Так як проблема розлучень в Україні тренерів, які повинні пройти спеціальне вчать тому, в чому самі досягли великих 
стоїть досить гостро, а міцна сім'я є основою навчання і в подальшому брати участь в результатів. Якщо тренер сам не має 
міцного суспільства, то рішення задачі по реалізації проекту, пропонується звернути позитивного досвіду сімейного життя, то це 
зміцненню сім'ї через навчання подружжя увагу на наступні критерії: буде відбиватися на довірі до нього аудиторії.

1) Особиста мотивація, сильне бажання Також дуже позитивно сприймається принципам побудови щасливої сім'ї повинні 
брати участь в реалізації проекту «Школа людьми, коли тренер наводить приклади зі взяти на себе не одна організація, і навіть не 
подружнього життя». свого особистого сімейного життя. Це одне управління. 

Ми не рекомендуємо делегувати на Д л я  е ф е к т и в н о ї  р о б о т и  Ш к і л  с т в о р ю є  д о в і рч у  о б с т а н о в к у,  щ о  
навчальний тренінг людини, що не має подружнього життя в місті необхідний позначається на якості навчання.
особистої мотивації. Пристрасть до 3) Уміння працювати з аудиторією.комплексний підхід, коли підключені 

Навіть при наявності сильної мотивації п о ш и р е н н я  с і м е й н и х  ц і н н о с те й  є  одночасно кілька державних структур, кожна 
страх перед аудиторією і невміння з нею платформою для якісного навчання на з яких виконує свою частину.
працювати зроблять лекції нецікавими, і Робота по підготовці до відкриття Школи тренінгу і подальшої реалізації отриманих 
учасники залишать групу, якщо не відразу, то подружнього життя в Вашому місті знань на практиці в своєму місті. Лише 
після відвідин кількох занять. починається з підготовки спеціалістів, які наявність цієї пристрасті допоможе людині 

Уміння тримати увагу, збагатити будуть займатися навчанням сімейних пар, подолати всі труднощі на шляху реалізації 
навчальний матеріал цікавими прикладами, молоді та всіх бажаючих в стаціонарній школі проекту та домогтися успіху.
зробити подачу матеріалу живий і цікавою - 2) Позитивний особистий досвід і в філіях.
це мистецтво, яким повинен володіти лектор. сімейного життя.

Як правило, слухачів курсу цікавить Тому бажано, щоб посилається на тренінг 
питання, як йдуть справи в сім'ї самого кандидат мав позитивний досвід роботи з 

При відборі кандидатів в якості майбутніх лектора. Ми довіряємо більше людям, які аудиторією. 

ВІДБІР КАНДИДАТІВ У ЯКОСТІ 
ТРЕНЕРІВ
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4) Бажано (але не є обов'язковим) на- лекцію на «своїй» території, вони можуть 2) Відділ у справах сім'ї та молоді може 
відмінність педагогічної або психологічної зацікавитися і пройти весь курс. посприяти у виготовленні і розміщенні 
освіти, переважно вищої. реклами Школи подружнього життя із 

Наявність такої освіти передбачає зазначенням номера телефону для запису 
наявність у кандидата знань і навичок, на курс на міських билбордах. 
пов'язаних з викладанням, а також 3) За сприяння відділу у справах сім'ї та 

Керівник Школи подружнього життя в специфічних знань психології людини. молоді можна дати інформацію про відкриття 
Вашому місті  повинен організувати Наявність цих знань полегшить сприйняття, Школи подружнього життя, а в подальшому - 
функціонування Школи: співпраця з а в подальшому, викладання матеріалу про діяльність Школи, її результати і новий 
державними структурами, реклама, Школи подружнього життя. набір по місцевому радіо або телебаченню.
формування груп і т.д. 4) Відповідно до листа, спрямованим 

Для формування груп в стаціонарнії директором департаменту освіти Оксенчук 
школі, ми рекомендуємо співпрацю з трьома Н.В. начальникам управлінь (відділів) освіти 

Школа подружнього життя в Вашому місті структурами: з відділом по справам сім'ї та міських і райгосадміністрацій, керівникам 
може розвиватися в 2-х напрямках: молоді (в Краматорську - Управління з загальноосвітніх навчальних установ від 
стаціонарна школа і філії. гуманітарних питань, до якого увійшов 03.02.2017 (вх.01 / 15-0272), вищеназваним 

У стаціонарній школі люди приходять до вищезгаданий відділ), з відділом освіти та з керівникам пропонується сприяння в 
Вас. Ви інформуєте населення міста про відділом РАГС. реалізації проекту «Школа подружнього 
набір в Школу подружнього життя і формуєте Школи подружнього життя протягом 15 життя».
групу з тих бажаючих, котрі зв'язалися з Вами років розвиваються в Україні за сприяння цих «Сприяння в реалізації проекту» 
і зареєструвалися на курс. Переваги такої трьох держструктур. Їх взаємодія була включає в себе розміщення на території 
школи в тому, що до Вас приходять вже запропонована ще в 2014 році в листі навчальних закладів афіш та поширення 
мотивовані до навчання люди. Мінсоцполітики «За впровадження Програми через вихователів дитсадків та класних 

Для проведення стаціонарної школи Вам підготовки молоді до подружнього життя» на керівників інформаційних буклетів про Школу 
буде потрібно приміщення. Це може бути зал облдержадміністрації (№5771 / 0 / 14-14 / 57 подружнього  життя  серед батьк ів .  
Молодіжного центру, молодіжної платформи, від 05.06.2014). Передбачається залучення батьків пройти 
бібліотеки, зал будь-якої громадської Програма з розвитку Шкіл подружнього курс, який підвищить їх ефективність як 
організації і т.д. Бажано, щоб він був життя в Донецькій області прийнята в рамках подружжя, що неминуче відіб'ється на 
обладнаний відеопроектором і екраном, або Регіональної програми «Молодь та сім'я емоційної атмосфері, в якій росте їхня 
мав технічні можливості для того, щоб Ви Донеччини 2016-2020». дитина.

1) З практики, найбільш ефективним в могли в ньому розмістити такі для Буде незайвим представникам Школи 
якості реклами є інформаційна стаття про презентації, що додається до навчального подружнього життя відвідати батьківські 
відкриття або новий набір в Школу курсу. збори в дитсадках і школах, щоб перш, ніж 

Філіями можуть служити вже існуючі подружнього життя в Вашому місті, будуть роздані буклети батькам, вони могли б 
платформи, де збирається молодь: опублікована на міському сайті виконкому від отримати більше інформації про Школу 
молодіжні платформи для неформального імені відділу у справах сім'ї та молоді. У цій подружнього життя.
спілкування, молодіжні організації, навчальні статті необхідно вказати номер телефону 5 )  І снує  так ож  розпорядження  
заклади (старші класи школи, коледжі, ліцеї, керівника Школи, за яким бажаючі можуть начальника відділу державної реєстрації 
вузи). записатися на курс. актів цивільного стану Жаворонкової О.В. 

А також філіями можуть стати соціальні Цю статтю, як правило, поширюють на щодо розміщення в приміщенні відділів 
центри матери і дитини, благодійні своїх ресурсах (Інтернет і газети) місцеві ЗМІ. РАЦС афіш та поширення буклетів про 
організації, зацікавлені в навчанні своїх Також відділ у справах сім'ї та молоді може Школу подружнього життя через працівників, 
підопічних або співробітників, громадські звернутися до місцевих ЗМІ з проханням про приймаючих заяви про укладення або про 
організації, фонди і т.д. безкоштовне розміщення статті про такий розірвання шлюбу.

Перевага цієї форми навчання в тому, що важливий і потрібний проект, як Школа 6)  Досить ефективним засобом 
Вам не потрібно формувати групу, подружнього життя, на своєму ресурсі. залучення людей в нові групи з часом 
залучивши до неї людей, Ви приходите в уже Зазвичай відділ у справах сім'ї та молоді стануть випускники Вашої школи, які 
сформовану групу. Також деякі люди в цій має свою групу в соціальних мережах і своїх розповідатимуть про курс і рекомендують 
групі не знали про ваше існування, і, передплатників. Незайвим буде помістити його пройти своїм знайомим.
можливо, навіть дізнавшись, ще не інформаційну статтю в цій групі, а також в 
записалися в Школу. Однак, почувши першу інших міських групах в соцмережах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ШКОЛИ 
ПОДРУЖНЬОГО  ЖИТТЯ

СТАЦІОНАРНА ШКОЛА ТА ФІЛІЇ

33ВІДКРИТТЯ І РОЗВИТОК ШКІЛ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ В ВАШОМУ МІСТІ



Буде незайвим виготовлення буклетів ми рекомендуємо взяти в учасників курсу в Згодом, коли ви як Школа подружнього 
про Школу подружнього життя із зазначенням кінці навчання (після 8-9 заняття). Відгук життя придбаєте позитивну репутацію в 
контактного номера телефону для запису на потрібно буде розмістити із фотографією своєму місті, вас будуть запрошувати 
курс, які Ви можете запропонувати для автора відгуку і посиланням на його профіль провести курс або декілька зустрічей з 
поширення серед знайомих учасникам курсу. у соцмережі. певних тем курсу, таким чином будуть 

Особливо ефективно поширення Буде незайвим, якщо учасники курсу спонтанно з'являтися філії.
буклетів учасниками курсу буде під час особисто залишать свої коментарі в групі. Ви У реалізації проекту для молоді з 
проходження ними навчання в Школі, тому також можете приєднатися до вже існуючої в середовища студентів коледжів, ліцеїв та 
що в цей час їх емоції будуть сильно Ф е й с б у ц і  с т о р і н ц і :  вузів допоможе лист на адміністрацію 
«заряджені» враженнями  від курсу. https://www.facebook.com/famliv/. навчального закладу від відділу у справах 

7) Ці буклети Ви також можете Відкриття ФІЛІЙ передбачає, що група сім'ї та молоді. Разом з адміністрацією 
поширювати в місті серед цільової аудиторії. вже є, Вам необхідно лише отримати повинен бути складений графік занять. 
Також Ви можете розміщувати афіші Школи м о ж л и в і с т ь  д л я  ї ї  н а в ч а н н я . У відповідальність адміністрації  
подружнього життя в дозволених для цього в Спочатку Вам доведеться самостійно навчального закладу повинно входити 
місті місцях. проявляти ініціативу, пропонуючи провести забезпечення присутності в аудиторії 

8) Ви зможете створити відкриту групу в курс Школи подружнього життя на відкритих молодих людей і технічне забезпечення 
соціальних мережах або свою сторінку, де Ви молодіжних платформах, на виховних (відеопроектор, екран або можливість їх 
будете розміщувати не тільки інформацію годинах для старшокласників і студентів встановлення в аудиторії вами).
про проведені вами курси, але і відгуки коледжів, ліцеїв і вузів, в різних соціальних 
людей, які пройшли курс навчання. Ці відгуки центрах. 

ЗАНЯТТЯ 1. ВСТУП В КУРС. ОСНОВИ СІМ'Ї

Починаючи з цього розділу посібника, Представлення учасників Школи учасників пройти весь курс.
Коли Ви представилися, нехай кілька пропонується курс Школи подружнього життя Зверніть увагу на презентації: на ньому є 

слів про себе, свою родину і свої очікування для тренерів, які пройшли навчання, з адреса сторінки Школи, на якій можна 
від курсів скажуть учасники курсу. методичними рекомендаціями щодо ознайомитися з відгуками учасників курсів в 

Запропонуйте їм відповісти на декілька проведення самих занять. області, залишити свої відгуки та запитання, 
питань: а також, підписавшись, бути в курсі всіх 

- як вас звати? заходів, які проводять організатори курсів.
- чи Ви в шлюбі і скільки років? Цей курс проходить з 2002 року в Львові, 
- ваші очікування від проходження курсу?Представлення викладача (коуча, з 2008 року - в Києві. З 2014 року курс 
Після представлення добре подякувати тренера) стартував в Донецькій області: на початку 

всім за відвертість і внести коректування в Спочатку Ви представляєтеся самі. року в Донецьку, і в кінці - в Краматорську.
очікування: підкресліть з названого те, що В а ш е  п о д а н н я  м а є  м і с т и т и  т а к і  За весь час існування ШПЖ, курс 
почують учасники курсу, а також теми, які, характеристики, які могли б створити у пройшли вже більше 22 000 пар, які 
можливо, прозвучали в очікуваннях, але вони слухачів курсу довіру особисто до Вас, як до готуються вступити в шлюб, і що знаходяться 
не будуть розглянуті в курсі.фахівця: в шлюбі, а взагалі - близько 45 000 чоловік 

Дуже важливо, щоб з самого початку - Ваше прізвище та ім'я; (2017).
- скільки років в шлюбі і кілька позитивних курсу в учасників були високі, але в той же Спочатку курс призначався для молодих 

слів про Ваш шлюб; час не завищені, а реалістичні очікування від людей, які вирішили вступити в шлюб, щоб 
- чи є діти і кілька позитивних слів про курсу. Для вирішення деяких проблем і дати їм знання, необхідні для побудови 

них; відповідей на деякі питання, що виходять за міцних і щасливих відносин в їхньому шлюбі. 
- якщо Ви маєте досвід в сфері допомоги рамки курсу, необхідні додаткові тренінги, Він проходив у співпраці з органами РАЦС.

сім'ям, кілька слів скажіть про свою семінари або індивідуальні консультації у Але курс виявився ефективним не тільки 
діяльність. фахівця. для цієї категорії людей. У цільову аудиторію 

Ваша презентація себе має показати увійшли багато інших категорій:
слухачам, що Ви, по-перше, самі маєте Подання курсу «Школа подружнього - ті, хто ще ніколи не був закоханий і не 
щасливі відносини в своєму шлюбі, а також, життя» мав досвіду відносин з протилежною статтю;
по-друге, маєте досвід допомоги подружнім Презентація курсу повинна підвищити - ті, хто ще не був у шлюбі;
парам в побудові щасливих відносин. очікування у присутніх і мотивувати 

ЗНАЙОМСТВО
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- ті, хто мав невдалий досвід у своєму що вони будуть щасливі на протязі усього вирішувати конфлікти? Як їм планувати 
шлюбі (закінчився  розлученням); життя. Але, на жаль, очікування через час бюджет? Як їм планувати вагітність, і що під 

- ті, хто вирішив вступити в шлюб розбиваються об суворі рифи реальності. час неї відбувається? Як їм виховувати 
(молодята); дітей? Як їм спілкуватися з батьками один 

- ті, хто перебуває у шлюбі, але має Держкомстат показує, що за історію одного? На жаль, часто НІ!
проблеми в ньому; незалежності України на 100 укладених Думки про те, що «все у нас вийде само 

- ті, хто перебуває в щасливому шлюбі, шлюби припадає 61 розлучення. У східному собою», тут не пройдуть. Статистика про це 
можливо, багато років, але прагне поліпшити регіоні, зокрема в Донецькій області говорить дуже красномовно. Необхідні крім 
свої відносини. спостерігається 70%, а подекуди і 80% великого бажання і ейфорійної впевненості в 

розлучень. сімейне щастя ще й знання, ЯК це щастя 
Курс був рекомендований Державним будується - знання, які хтось повинен був їм 

інститутом сімейної та молодіжної політики З решти 30% пар, які не розлучилися, дати.
Міністерства освіти і науки України (протокол навіть дуже мало щасливих пар - приблизно 
№ 03/13 засідання вченої ради від 4.09.2013) 10% сімейних пар можуть сказати щиро, що Питання: Хто, коли і яким чином дав їм ці 
та включений Міністерством соціальної вони щасливі. Це факт. знання? Хто повинен був дати?
політики в Програму підтримки сім'ї до 2016 

Питання: Чому людина, яка має року (наказ № 906 від 27.12.2013). Відкриття ,  с ім ' я .  Як?  Власним  
внутрішню потребу бути щасливими в сім'ї і Шкіл подружнього життя в кожному місті прикладом. У сім'ї дитина, дивлячись на 
віру в те, що ця потреба буде реалізована, не Донецької області також передбачено стосунки батьків, вчиться прояву любові, 
може реалізувати свою потребу на практиці у Регіональною програмою «Молодь и сім'я спілкуванню, турботі про іншу людину, 
своїй родині?Донеччини 2016-2020 роки» Управління у ніжності, способам вирішувати конфлікти, 

Учасники можуть висловити будь-які справах сім'ї та молоді Донецької ОДА. прощенню, вихованню дітей і т.д. А приклад 
причини, але в кінці важливо привести до може бути різним: як позитивним, так і 

Абсолютно всі учасники курсів після їх основної причини того, що пара не може негативним.
закінчення відзначали, що курс був для них побудувати і зберегти щасливі відносини в Питання: Хто хотів би, щоб ваша сім'я 
дуже цікавим і корисним, ніхто не залишився шлюбі: непідготовленість подружжя до була схожа на сім'ю ваших батьків?
байдужим. Переважна більшість в кінці подружніх стосунків. Як правило, «так» відповідають 

Дійсна причина в тому, що, для того, щоб говорили, що вони отримали важливі і приблизно 10% присутніх в аудиторії. Можна 
стати щасливими, потрібно знати, ЯК необхідні для побудови щасливої сім'ї сказати, що їм просто пощастило народитися 
будується сімейне щастя. А в переважній знання. в сім'ях, які відносяться до тих 10% щасливих 
більшості випадків молодо-дружини цього не сімей в Україні.
знають.

Навіщо потрібен цей курс? Питання: Скільки років людина витрачає Але як бути з іншими 90%? І як бути, якщо 
для того, щоб стати фахівцем в якій-небудь людина, яка виросла в «щасливої родині» 

Починаючи з старших класів більшість сфері? укладе шлюб з людиною з іншої «групи 
юнаків і, особливо, дівчат починають 90%»? Чи знає вона як вирішувати конфліктні 
усвідомлювати, що рано чи пізно перед ними Щоб стати фахівцем в будь-якої професії ситуації, які будуть виникати в їхній родині 
постане питання створення власної сім'ї. необхідно мінімум 16 років (з огляду на через різну культуру відносин в їх сім'ях?

школу). Щоб створити щасливу сім'ю, також Факти говорять про те, що чоловік і жінка 
Питання: Які у вас очікування від вашого потрібна серйозна підготовка. відтворюють у своїх сім'ях той образ дій, який 

сімейного життя? Якою буде ваша сім'я? Питання: Але до чого готуються жених і вони ввібрали в своїх сім'ях: вони так само 
наречена після того, як вони подали заяву в спілкуються, вони також ведуть себе під час 

Зазвичай відповідь, який озвучують ЗАГС? конфліктів, виховують дітей і т.д.
учасники: «щаслива родина». Вони готуються до весілля, але не до На жаль, як ми бачили з статистики, 

подружнього життя. Більшість з них не більша частина батьків, розлучившись, 
Питання: Як довго ви плануєте бути отримали ніяких знань відносно побудови показала дітям поганий приклад. Інша 

щасливим в сімейному житті? сім'ї. Коли свято весілля закінчилося, гості частина сімейних пар, які не розлучилися, 
роз'їжджаються, і залишаються двоє: чоловік також часто не є хорошим прикладом для 

Відповідь: «Все життя». і дружина. дітей у тому, ЯК будувати ЩАСЛИВІ 
Кожна молода пара бажає бути А чи знають ці двоє, ЯК їм жити разом? Чи відносини в родині.

щасливою в своєму шлюбі, і кожна впевнена, знають вони як їм будувати відносини? Як їм 

ВВЕДЕННЯ В КУРС

По-перше
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По-друге, школа і навчальні заклади. Коли будується будинок, існують несучі суть підтримки вогню любові для сімейної 
Саме тут проводять досить багато часу стіни, які зводяться на фундаменті: навіть пари.

І, якщо хтось скаже, що це виглядає дуже молоді люди. якщо будинок невеликий існує мінімум 4 
Питання: Як ви оцінюєте вплив системи романтично і не відповідає дійсності, то це основні сторони. Так і в будинку під назвою 

офіційної освіти в цьому напрямку? буде неправдою. Існує досить багато «Сім'я» існують 4 основи, на які спираються 
Розкажіть про існуючу картину і сімейних пар, які щасливі у своєму сімейному відносини в родині. Поговоримо про них. 

перспективи сімейної освіти в навчальних Питання: Чому Ви будете виходити заміж житті, тому що їх відносини відображають 
закладах України, в т.ч. і через Школу або одружуватися? Чому Ви зробите сутність жертовної любові по відношенню 
подружнього життя. пропозицію про заму-дружність або один до одного.

У 15-16 років діти вже щось знають про Якщо хтось скаже, що любов проходить, відповісте «так» на цю пропозицію?
стосунки статей. Але що вони знають? Хто Які б відповіді на це питання не звучали, тому що має тому приклади зі свого життя 
вплинув на їх знання? в кінці Ви повинні підвести слухачів до або з життя кого-небудь, то це теж не буде 

ЗМІ і навколишнє середовище. Який наступної ПРАВИЛЬНОЇ відповіді: «Хлопець і правдою. Є різниця між любов'ю і 
буде результат таких отриманих знань? дівчина, чоловік і жінка повинні любити один закоханістю. Закоханість може пройти, але 
Навколишні однолітки і ЗМІ представлені в одного». любов - ніколи. 
основному тими ж людьми, яких не вчили в Будь-яка інша підстава крім любові (мати 
сім'ї, в церкві і в школі ЯК будувати щасливі Перед тим, як створювати сім'ю, важливо дітей, підтримку, звільнитися від самотності і 
сімейні стосунки. задати собі і один одному питання, на який т.п.) не є підставою для побудови 

Результатом такої «освіти» стане важливо також чесно відповісти: «А чи довгострокових і щасливих відносин. 
збільшення відсотка розлучень і нещасливих Отже, ЛЮБОВ є достатньою причиною любимо ми один одного цієї жертовної 
сімей. І віра в те, що «мене це не торкнеться», для створення сім'ї. любов'ю?»
тут не працює. Необхідно мати знання, які Більшість людей одружуються і виходять 

Якщо, наприклад, після місяця сімейного потрібно буде застосовувати в своєму житті. заміж, тому що, як вони кажуть один одному, 
Програма «Школа подружнього життя чоловік або дружина потрапляє в вони люблять один одного. Але багато хто з 

життя» дає знання, необхідні для побудови аварію і стає інвалідом, то тільки той, хто по-них, як ми вже бачили, розлучаються після.
щасливої сім'ї. Питання: «Що таке любов?» справжньому любить, буде продовжувати 

Але і отримані тут знання повинні стати В и с л у х а в ш и  р і з н і  в і д п о в і д і  і  кожен день перебувати поруч, роблячи все 
переконаннями. А це відбувається тоді, коли прокоментувавши їх, зробіть наступний від нього залежне, щоб робити, наскільки 
знання застосовуються на практиці, і висновок: «Любити - це бажати жити заради тільки можливо, щасливим свого чоловіка 
набувається досвід: знання працюють і добра і щастя іншої людини і підтверджувати або дружину.
дають позитивний результат. це кожен день своїми словами і справами». Якщо ви не можете стверджувати 

Тобто, я знаю що робити, я роблю це, я Любов у своїй суті є жертовною. подібне, то в цьому також немає нічого 
бачу, як це працює, я здобуваю досвід, я А це означає, що, якщо я сьогодні говорю, страшного. У такому рішенні людина не 
переконаний, що саме так і треба поступати, і що люблю тебе, то я тим самим стверджую затверджується в той же час, як тільки 
я продовжую так поступати. те, що я хочу, я готовий і я буду жити заради побачив людину і закохався. Є різниця між 

В  Ук р а ї н і  7 5 %  с і м е й н и х  п а р  тебе. Я буду робити все, щоб ти була закоханістю і любов'ю. Із закоханості має 
розлучаються в перші п'ять років спільного щаслива в житті. Я готовий для цього робити зрости любов, якщо ми хочемо мати щасливу 
життя. За статистикою 70% дітей живуть в вчинки кожен день і навіть кілька разів в день. сім'ю.
неповних сім'ях. У пар, які пройшли цю І, якщо буде потрібно, то я готовий заради Отже, любов є першою основою сім'ї.
програму, цей відсоток становить менше 1%. тебе віддати навіть своє життя. Це мій 
Очевидно, що це (1%) були ті пари, які не свідомий вибір, мені неймовірно приємно 
з р о б и л и  от р и м а н і  з н а н н я  с в о ї м и  бачити тебе щасливою. І буду робити все для 

Другий основою є довіра. Якщо немає переконаннями, почавши систематично твого щастя.
довіри, то не буде відкритості. Якщо не буде застосовувати їх на практиці в своєму Якщо ви так любите один одного, то 
відкритості, то не буде і близькості. А, якщо сімейному житті. немає меж для такої любові і для щастя, яке 
немає близькості, то такі відносини не Таким чином ми можемо бачити досить вона може принести в відносини сімейної 
зроблять нас щасливими. Адже ми високу ефективність курсу «Школа пари. Кожен день така пара буде вливати в їх 
створюємо сім'ю з людиною, з якою хочемо подружнього життя» для створення міцних і загальну чашу свою любов. І, чим більше 
стати одним цілим. щасливих відносин між подружжям. вони будуть вливати в цю чашу любов, тим 

більше ця любов буде розливатися для них, 
Як виникає і зростає наша довіра? роблячи їх більш і більш щасливими. В цьому 
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Кожен з нас має різну базову здатність заслуговує на довіру іншого. Як? м а є  с в о ї  н е г а т и в н і  н а с л і д к и .
На довіру людини по відношенню до нас довіряти. Це відбувається тому, що ми по- Тому потрібно намагатися говорити один 

крім вищесказаного впливає наша здатність різному формувались в наших батьківських одному правду, але робити це мудро, з 
проявляти розуміння і прийняття людині в сім'ях. Ті, у кого батьківська сім'я була любов'ю.
будь-яких ситуаціях. Важливо цінувати ту Іноді нам доводиться зізнатися в чомусь люблячою, що приймає, підтримуючою, 
довіру, яку нам надав наш коханий. Коли він неприємному для нас? З одного боку, це доброю і лагідною, базова здатність довіряти 
ділиться з нами чимось таємним, може бути зробити важливо, тому що, коли таємне оточуючим вище, тому що сім'я, де 
навіть незручним для нього самого, тоді стане явним, а ми це приховували і були ф о р м у в а л о с я  ї х н є  с т а вл е н н я  д о  
важливо не висміяти, відкинути, не викриті, таким чином, у брехні, тоді це буде навколишнього світу, була безпечним містом.

А також ми все з часом набуваємо відштовхнути його. Навпаки, нам важливо удар по довірі. З іншого боку, партнер 
негативний досвід у відносинах з іншими, прийняти його і висловити розуміння і участь. повинен бути здатний понести те, що Ви 
коли хтось нас зраджує, що може Коли людина відчуває себе прийнятим збираєтеся йому відкрити.

Наші відносини починаються не з того, позначатися на нашій здатності знову таким, яким він є, тоді він зможе сміливіше 
що ми розповідаємо про свої слабкості. довіряти іншим людям. Особливо буде важко довіряти і відкриватися.

А також те, що робить нас людиною, Навпаки, спочатку ми намагаємося показати довіряти тоді, коли ми тримаємо образу і не 
заслуговує довіру - ця наша вірність і свої найкращі якості і заховати свої гірші.пробачили кривдникові, який зруйнував нашу 
чесність. Вірність і чесність є третьою і Але з часом, коли довіра вже буде більш-довіру. 

Але довіра в сім'ї є надзвичайно четвертою основами сім'ї. менш сформована, потрібно буде також 
важливою складової - однієї з опор сім'ї. Як відкривати і те, що заховано глибоко в нас - 
ми будуємо довірчі відносини? Чому ми знайомити коханого з нашими «скелетами у 
починаємо довіряти один одному? шафі». І тоді разом ви зможете допомогти 

Я готовий бути вірним тобі завжди при На нашу здатність довіряти будь-кому, один одному позбутися цих скелетів. 
будь-яких життєвих обставин.крім батьківської  сім'ї впливає поведінка цієї 

Коли дитина народжується або стає людини: ми довіряємо, коли бачимо, що на 
інвалідом, мати не кидає дитину, тому що 1) Не поспішайте викласти матеріал людину можна покластися, він надійний, 
вона любить свою дитину. І її любов уроку. Людям подобається, коли питають їх тому що ми бачили його в різних ситуаціях, як 
проявляється в її вірності і посвяченні йому. думку. Почніть з створення інтриги: задайте в наших відносинах, так і в відносинах цієї 

Але діти - це не те саме, що і Ваш чоловік. учасникам питання про те, що вони думають людини з іншими людьми. 
Діти з часом залишать Вашу сім'ю і створять А також на нашу здатність довіряти надає з того чи іншого питання, яке Ви збираєтеся 
свою. Можливо, вони будуть на великій впливання відвертість людини: навіть якщо висвітлювати на занятті. Їх жива участь 
в і д с т а н і  з  В а м и  г е о г р а ф і ч н о .«особливих» ситуацій не виникало, то ми все допоможе їм більше відкритися для 
Але під одним дахом будете продовжувати одно можемо рости в довірі, коли людина сприйняття матеріалу, а також вони краще 
жити до кінця свого життя Ви зі своїм відвертий з нами. Відвертість, яка будує його засвоять.
чоловіком або дружиною. 2) Подумайте, які приклади, що довіру, проявляється:

Залишатися вірним при будь-яких 1) коли діляться подіями, які відбувалися, ілюструють наведені  в уроці істини, Ви могли 
обставинах - це опора щасливого шлюбу, що відбуваються в житті; б привести зі свого особистого життя або зі 
п і д т р и м у є  та к ож  о п о ру  « д о в і р и » .2) коли відкривають свої мрії, бажання; свого досвіду допомоги сім'ям.
Вірним бути не завжди просто. Але вірність - 3) коли відкривають свої почуття: Намагайтеся приводити досить багато 
це одна з основ сім'ї. Видали цю основу, і вся ділитися своїми переживаннями, почуттями - прикладів на кожному з уроків. Це сприятиме 
будова під назвою «сім'я» впаде.це рівень відносин, властивий дуже близьким як кращому засвоєнню матеріалу уроку, так і 

друзям. створенню відкритої довірчої атмосфери.
Коли людина з нами чесна і відверта, 3) У кінці кожного уроку залишайте час, 

наша довіра зростає. коли учасники курсу можуть задати питання 
Чесність з нашого боку також необхідна, Закоханій парі треба вчитися крок за по пройденій темі.

якщо ми хочемо, щоб нам довіряли. Якщо нас кроком відкривати себе один одному: 4) Закінчуйте урок «зворотним зв'язком»: 
викрили у брехні, то довіра до нас говорячи про події, які Вам не байдужі і про попросіть кожного учасника сказати кілька 
руйнується, а, як ми вже говорили, без довіри своє відношення до них, про свої бажання та слів про те, що було важливим особисто для 
не буде відкритості, а значить - і близькості, а мрії, а також про свої почуття, переживання, них в цьому уроці, з чим вони йдуть.
значить і насолоди, щастя у відносинах.страхи і т.д. Це сприятиме закріпленню уроку, 

Стереотип «менше знає, краще спить», Також для того, щоб людина довіряла створення довірчої атмосфери в групі, 
не є вірним в сім'ї. Все таємне стає явним і Вам, важливо самому бути людиною, що 

ВІРНІСТЬ

П р а к т и ч н і  р е к о м е н д а ц і ї  д о  
проведення уроку:
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знань в очах слухачів, їх мотивацію і виконання якого Ви обговоріть на початку процесу змін, в який втягується група в 
відкритість до подальшого навчання. наступного заняття. Це допомагає кожному процесі навчання.

5) Іноді давайте домашнє завдання, учаснику групи відчути себе частиною 

Поділіться прикладом зі свого життя: як разу. В одних випадках ці почуття слабшають почуття, тільки лише схожого на нього? 
ви закохалися в свою (свого) дружину протягом місяця - двох, так і не встигнувши Розглянемо кілька головних ознак, які 
(чоловіка): опишіть свій стан закоханості ... розгорітися по-справжньому, в інших можуть відрізняють закоханість від любові:

Питання: Як ви вважаєте, можливо тривати довше. Але, так чи інакше, максимум 
По-перше, закоханість - це дар. Людина закохатися в людину з першого погляду? через три-чотири роки пристрасть 

ніколи не планує закохатися в когось, це вичерпується, і закоханість повинна 
Відповідь: Так. Більш того, саме так трапляється поза волею. Актом своєї волі звільнити місце усвідомленої, продиктованої 

найчастіше і відбувається. Але полюбити людині закохатися не вдасться.розумом і волею справжньою подружньої 
людину з першого погляду неможливо. любові.

У повсякденному житті люди часто По-друге, закоханість на відміну від 
плутають ці на перший погляд схожі стани: любові не потребує ніяких зусиль. Що б не К ол и  п оч у т т я  м і ж  з а к о х а н и м и  
закоханість і любов. Вони називають робила людина в цьому стані, йому слабшають, і їм уже доводиться докладати 
закоханість любов'ю, а коли пристрасть нескладно це робити. Закохані не шкодують зусилля, щоб показати свою любов один до 
проходить, то вони з подивом відзначають: грошей на подарунки, часу на розмови і на одного, коли стають більш помітними 
«Любов пройшла! Напевно, це не та людина, зустрічі один з одним. Робота, навчання та недосконалості один одного, тоді вони 
з яким я хотів би прожити все своє життя ». інші обов'язки втрачають своє значення в цей починають думати, що любов пройшла, що 

Рано чи пізно це переживає кожна пара: період. Закоханим легко робити один для вони помилилися у виборі. Багато хто 
закохані переживають розчарування. При одного речі, які в інших життєвих обставинах починає виношувати думку про те, що ці 
цьому кожен причину своїх розчарувань вони вважали б нерозумними.відносини потрібно, швидше за все, 
намагається знайти в своєму партнері, припинити.

Закоханість дуже близька до ейфорії. відчуваючи себе обдуреним. Це одна з А наступного разу, думають вони, у 
К о л и  л ю д и  з а к о х у ю т ь с я ,  ї х  с в і т  головних помилок в сімейному житті. Чому кожного з них вийде краще, і вони зможуть 
переповнюється яскравими фарбами і так відбувається? знайти свою справжню любов. Але в 

Суть в тому, що період закоханості з враженнями: обидва наповнені життям, більшості випадків так не відбувається.
любов'ю має дуже мало спільного. Він привабливі, цікаві. Вони ще не володіють Вирушаючи на подібні пошуки, людина, 
обов'язково пройде - це лише питання часу. один іншим, тому енергія кожного з них швидше за все, знову переживе повні 

Згідно з дослідженнями багатьох вчених, спрямована на те, щоб віддавати іншому, трепету почуття. Але, не розібравшись з 
яки займаються вивченням біологічної стимулювати його, щоб оволодіти.причиною своєї невдачі першого разу, він 
природи любові, серед них антрополог Хелен Закоханим завжди є про що поговорити, знову назве закоханість любов'ю. Згодом він 
Фішер (США), вчений еволюціоніст Сергій вони не знають, як переживуть ніч або знову підійде впритул до тієї стіни 
Савельєв (Росія),  Хеорхіна Флорес робочий день, коли вони на відстані; варто їм відчуження, від якої він ще зовсім недавно 
(Великобритан ія ,  Мексик а) ,  пер іод лише взятися за руки або обійняти один тікав. Але в цей раз біль, розчарування, страх 
закоханості може продовжуватися від одного, як тремтіння пробігає по їх тілу. У самотності будуть тиснути на людину з 
декількох хвилин до чотирьох років. період закоханості ми готові піти на все більшою силою.

У ділянках нашого мозку, що відповідає заради іншої половинки. Від нашого егоїзму 
за емоції (мигдалина, таламус, гіпоталамус, не залишається і сліду.Так чи інакше, але в багатьох випадках 
гіппокампус), виникають певні хімічні рано чи пізно колись закохані говорять: 

Але потрібно розуміти, 1) що людині в сполуки, що дають нам відчуття закоханості. «Любов пройшла», «Він мене не розуміє», «Я 
цьому стані нескладно робити неординарні Людина в цей час зосереджений тільки на її вже зовсім не люблю», «Що я могла в ньому 
вчинки, тому що пристрасть підтримується об'єкті своєї закоханості. Але фізіологічно це знайти?» І т.п.
інстинктивно, для її підтримки не потрібно не може тривати більше 4-х років. Це не означає, що почуття цих людей 

Це свідчить про те, що ті інтенсивні ніяких зусиль, і 2) що це обов'язково були нещирими. Просто вони були закохані, 
почуття і емоції, які переживають двоє в відбудеться через час.  але так і не змогли полюбити один одного.
період своєї закоханості, охолонуть одного Як відрізнити глибоке почуття любові від 

ЗАНЯТТЯ 2 . ЛЮБОВ І ЗАКОХАНІСТЬ. МОВИ ЛЮБОВІ       
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№ Ознаки Коротка характеристика

Любові Закоханості

1 Час Згодом любов міцніє. Любов росте поступово у 
взаєминах партнерів.

Закоханість може з'явитися несподівано, раптом. 
Згодом охолоджується і зменшується.

2 Знання людини Любов проростає з оцінки всіх відомих якостей 
іншої людини. Вона ґрунтується на взаєминах, 
турботі, знанні характеру іншої людини, а не на 
першому враженні

Закоханість може виникнути на підставі одного або 
декількох якостей: чому нам сподобалася людина. 
Для того, щоб добре пізнати один одного у 
закоханих ще не було часу

3 Центр уваги Любов зосереджена на іншу людину, вона виходить 
за межі себе, вона щедро ділиться.

Закоханість зосереджується на собі: «Як би мені 
краще виглядати?», «Що я відчуваю?», А не «Як 
допомогти іншому почуватися себе добре?»

4 Посвячення одній 
людині

Справжня любов присвячена тільки одній єдиній 
людині.

Закоханий може бути закоханий в двох і більше 
людей одночасно.

5 Впевненість Людина, яка любить, відчуває себе впевнено і 
довіряє тому, кого любить, тому що досить добре 
його знає.

У закоханої людини впевненість зазвичай 
безпідставна. Вона не може тверезо оцінити 
відносини і, швидше за все видає бажане за дійсне. 
Або ж впевненості взагалі немає, що може 
проявляться в ревнощів.

6 Робота, навчання У людини, яка любить, зберігається інтерес до 
навчання й роботи. У нього присутні цілі в житті, до 
яких він прагне крім проведення часу з коханою.

Закоханий чоловік може залишити всі захоплення, 
втратити апетит і інтерес до повсякденного життя. 
Він готовий здійснювати різні необдумані вчинки.

7 Вирішення проблем Люди, які люблять один одного, відкрито визнають 
свої проблеми в їх відносинах і намагаються їх 
вирішувати. Якщо є перешкоди для їхнього шлюбу, 
то ці перепони уважно розглядаються або 
усуваються, або згладжуються.

«У нас немає ніяких проблем!» Цей вислів - 
яскравий приклад закоханості. У таких випадках 
проблеми часто ігноруються або зафарбовуються в 
рожевий колір. Закоханість дає парі почуття того, 
що вони вже досягли кінцевого пункту в розвитку 
своїх відносин. Єдине їхнє бажання - там 
залишитися.

8 Відстань Любов зазвичай постійна. Відстань тільки зміцнює 
її.

Закоханість часто проходить або послаблюється, 
якщо виникає аспект відстані.

9 Фізична 
привабливість і 

контакт

Якщо люди люблять один одного, фізична 
привабливість становить відносно невелику, хоча й 
важливу частину в забезпеченні їхніх стосунків. Але 
ця частина значно більше, якщо люди закохані.Для 
людей, які люблять, фізичний контакт, безперечно, 
приємний сам по собі, але крім цього, він 
висловлює почуття у відносинах. 

При закоханості фізичний контакт - це самоціль. Це дія, яка 
приносить задоволення і позбавлена будь-якого іншого 
сенсу. Закохані вважають фізичний потяг головним 
доказом любові. Головна мета спільного проведення часу - 
приємні переживання.Між закоханими встановлюються 
відносини, які залежать від фізичних почуттів, як від вітру. 
Закохані помилково вважають, що потяг - це найкращий 
спосіб перевірити наявність любові. Насправді, якщо нас 
до когось тягне, то це зовсім не означає, що ми любимо цю 
людину. Якщо протягом дня хтось побачить кілька 
привабливих людей, то цей механізм може спрацювати 
кілька разів. Але це не любов, а закоханість. 



Отже, закоханість - це прекрасний стан, обіцяти любити один одного вічно. Почуття любові для одного, зовсім не обов'язково 
але його головна небезпека полягає в тому, приходить і йде. Як я можу знати, що воно буде сприйнято як вираження любові іншою 
що цей стан має небагато спільного з залишиться навіки, якщо моя дія не містить людиною.

Американський християнський психолог любов'ю, і обов'язково пройде. Це лише усвідомленого вибору і рішення ». Е. Фромм 
Гаррі Чепмен написав про це книгу «П'ять питання часу. «Мистецтво любити».

Якщо пара вирішила одружитися на З закоханості має зрости любов. І, коли мов любові».
Виділяють 5 основних мов любові. Ми підставі тільки лише правої колонки, то любов практикується постійно, то вона буде 

зазвичай висловлюємо любов до іншої важливо розуміти, що це стан тимчасовий, наповнювати наші почуття тими ж емоціями, 
людини «нашої» мовою любові. Але вона він пройде, і відносини перейдуть в іншу які ми відчуваємо при закоханості.

Закоханість робитиме щось для іншого, «говорить» на своїй мові любові. І, якщо Ви фазу.
Необхідно бути готовими до цього поки є ці почуття. скажете: «Я тебе люблю», - своєю мовою, то 

Любов буде продовжувати робити, навіть переходу.  В нормальному випадку не факт, що він зрозуміє, що ви його любите. 
якщо в даний момент часу ці почуття не закоханість повинна перейти в фазу любові Він зрозуміє, коли ви скажете це на його мові.
відчуваються.  між двома людьми. А станеться це чи ні - 

І дії любові будуть будити ці почуття на залежить від двох: чи будуть вони, коли 
більш глибокому рівні в серцях обох е м о ц і ї  п оч и н а ют ь  вт р ач ат и  с в о ю  

· Словапартнерів.інтенсивність, докладати зусиль, щоб робити 
· ЧасЯкщо подружжя починає практикувати людину поруч щасливою? 
· Дотикитаку любов, якість відносин в родині Що ж тоді означає любити іншу людину?
· Подарункипоступово зростає. Крок за кроком кожен з Любити - означає діяти. Основним 
· Практична допомогаподружжя робить свої відносини більш критерієм в любові є те, що людина робить. 
Кожен з нас «говорить» і розуміє, що його яскравими, теплими; вони стають міцнішими Наші дії по відношенню до іншої людини, які 

люблять, коли хтось «говорить» з ним на його і надійнішими, більш досконалими. При говорять йому, що ми його любимо, будуть 
мові любові. Причому у людини може бути такому розумінні любові, вона ніколи не наливати в сімейну чашу любові любов з 
кілька мов, але одна з них є основною.перестане і існує до тих пір, поки триває нашого боку.
Наприклад, дружина може очікувати прояв «Любов до кого-небудь - це не просто життя людини.
любові з боку чоловіка на мові дотиків або в Проблема іноді виникає в тому, що люди сильне  почуття ,  це  р ішуч ість ,  це  
словах, а він може говорити їй про свою не знають, ЯК висловити любов своєму усвідомлений вибір, це обіцянка. Якби любов 
любов на мові практичної допомоги, турботи.подружжю. Вони, немов говорять на різних була тільки почуттям, то не було б підстави 

мовах. Насправді те, що буде вираження 

5 МОВ ЛЮБОВІ - ЦЕ: 
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10 Ніжність Людина, яка любить, починає проявляти ніжні почуття на 
більш пізньому етапі відносин. Спочатку люблячі люди 
пізнають один одного.
Така ніжність випливає з глибини пізнання коханої людини.

У разі закоханості ніжність зазвичай проявляється значно 
раніше, іноді з самого початку. Ніжність, що не з'єднується 
з іншими аспектами любові (розуміння, дружба, 
жертовність, відданість), а є лише засобом вираження 
фізичного потягу, швидко вичерпається.

11 Сталість Любов зазвичай буває міцною. Для того, щоб перевірити 
сталість, зовсім необов'язково починати жити разом. 
Досить з'ясувати, які у людини відносини з іншими людьми, 
наскільки вони постійні. Як ця людина звертається з 
батьками, друзями, братами і сестрами і т.д.

Закоханість з'являється і зникає непередбачувано

12 Вміння чекати Людям, які люблять один одного, звичайно, не все одно, 
якщо їх весілля відкладається. Вони не бажають чекати, 
якщо тільки це не диктується мудрістю. Однак вони не 
відчувають непереборного бажання мати все і відразу.

Закохані люди часто хочуть володіти один одним якомога 
швидше. Будь-яка затримка для них нестерпна, вона 
сприймається, як негативний результат, а не як підготовка 
до шлюбу. 



Звідси може виникнути нерозуміння і потрібно буде спеціально планувати.
Деякі інші поради, як визначити який у конфлікт: дружина, коли чоловік буде їй 

Третя мова кохання – це «Дотики»: вас мова кохання:допомагати в чомусь, дбаючи, але при цьому 
 не буде висловлювати ніжності в словах або 
· Дотик Що вас найбільше ранить в стосунках з дотиках, буде відчувати себе нещасною і 
· Обійми  іншими людьми, які дії або слова?нелюбимою.. 
· Погладжування 
· Поцілунки Наприклад, якщо вас найбільше ранить А чоловік, проявляючи до неї любов на 
· Масаж і т.д. критика, то, можливо, ваша мова кохання - це «своєї» мові практичної допомоги та через 

слова.відсутність з боку дружини реакції «щастя», 
Четверта мова любові – «Подарунки».буде також відчувати себе пораненим, тому 
Важливо дарувати те, що сподобається Що ви найчастіше вимагали або що всі його зусилля знецінюються і не 

коханій людині, а не те, що стане в нагоді в очікували від іншої людини?отримують належної  відплати.
господарстві.

Наприклад, якщо ви часто просили разом Рішення виникаючої напруги лежить в 
П'ята мова кохання – «Практична сходити в кіно, з'їздити на пікнік, піти до друзів тому, щоб усвідомити, ЯКА мова кохання 

допомога»: і т.д., то, можливо, ваша мова кохання - це властива дружині, навчити цій мові свого 
час.чоловіка, а також навчитися виражати любов 

Помити посуд, прибрати в квартирі, 
своєму чоловіку на його мові любові.

допомогти приготувати їсти, допомогти Яким чином ви висловлюєте увагу і 
забрати дитину зі школи і т.д. любов до людей?

Запропонуйте більш детально вивчити Наприклад, Ви купуєте подарунки, може 
мови любові, прочитавши книгу Г.Чепмена бути, якісь невеликі дрібнички, сюрпризи, Це слова підбадьорення: «У тебе це 
«Мови любові», яка доступна, як в книжкових солодощі, або щось більш дороге, але Вам вийде, ти такий розумний!»
магазинах, так і в електронних варіантах, подобається робити людям подарунки. Тоді, 
вільних для скачування в Інтернеті. можливо, у вас мова кохання - подарунки.Слова схвалення, похвала: «Ти все 

добре зробив або сказав, молодець!»
Хоча, іноді молода людина може робити 

подарунки не тому, що у нього ця мова Це компліменти: «Ти так чудово 
Щоб ефективно виражати любов своїй любові, але тому що в родині, де він ріс, тато виглядаєш сьогодні, тобі так личить це 

половинці, а також допомогти їй ефективно часто робив подарунки мамі і дітям. І тепер ця плаття».
виражати любов вам, необхідно визначити: молода людина просто наслідує батька, але 
«Які у вас мови любові?» Для цього потрібно у нього може бути зовсім інша мова любові.Це також захоплення: «Вау! Я втратив 
розподілити їх по мірі важливості, де перше - дар мови, коли побачив тебе в цьому 
те, без чого ви будете абсолютно нещасним, Так чи інакше, важливо приділити час, костюмі! Ти просто супер!"
а останнє - ви зможете без цього прожити. щоб визначити ваші мови любові, і потім Нарешті, слова подяки: «Спасибі тобі за 

висловлювати любов на зрозумілій партнеру смачну вечерю».
- Що мені найбільше скаже про те, що мові.

людина до мене небайдужа, любить мене: а) Друга мова любові - це «Час».
він говорить мені про це словами; б) він  «Любовь не шукає свого». Мета любові 
проводить зі мною багато часу; в) обіймає Час, який ми проводимо, і який повинен не в тому, щоб отримувати те, що Ви хочете, а 
мене; г) дарує подарунки; д) завжди готовий сказати про нашу любов, має бути: в тому, щоб робити що-небудь на благо того, 
прийти на допомогу, допомагає мені у · якісним; кого Ви любите. Тобто він все робить, щоб їй 
всьому.· інтимним (в спілкуванні) було добре, а вона все робить, щоб йому 

· під час спілкування важливо було добре.
- Без чого я не повірю, що людина мене відключити все, що може заважати йому: 

любить? Я не повірю в його любов, коли: а) телевізор, мобільні телефони, Інтернет і т.д. У цьому сутність любові, яка буде 
він не говорить мені про любов; б) коли він не Цей час не потрібно планувати, коли у підтримувати вогонь у відносинах, і зростати, 
проводить зі мною досить часу; в) не вас період закоханост і ,  але,  коли скріплюючи серця двох, а також, яка ніколи 
проявляє до мене ніжність; р) не дарує мені починається сімейні будні, тоді з'являється не згасне.
подарунки; д) не допомагає мені.багато інших важливих справ, тому цей час 

ЩО ОЗНАЧАЄ ГОВОРИТИ НА МОВІ 
ЛЮБОВІ «СЛОВА»? 

ПРАКТИЧНА ВПРАВА:
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Питання до пар: формується емоційний фон сімейного життя. близькості і зміцненню відносин між 
- Хто з присутніх пар ще не сварився? І якщо я, наприклад, вважаю якісь речі подружжям.
- Як Ви вирішуєте конфліктні ситуації у За даними опитування щодо причин абсолютно нормальними, то це зовсім не 

взаєминах з партнером? конфліктів, проведеного Державним означає, що моя дружина або мій чоловік 
- Чи обговорювали ви між собою свій інститутом розвитку сім'ї та молоді, з точки буде вважати так само. Те, що подобається 

спосіб поведінки в таких обставинах? зору більшості подружжя причини конфліктів одному, зовсім не обов'язково має 
Ніхто з нас не досконалий, тому в шлюбі знаходяться в площині:подобатися іншому.

бувають моменти, які призводять до 1) зовнішніх чинників;Наведіть приклади зі свого життя: у чому 
серйозного напруження у взаєминах. Але 2) особистісних якостей партнера.ви різні зі своїм чоловіком.
благополучна не та сім'я, у якій немає Тобто, люди бачать причину конфліктів Ми р ізн і ,  і  у  нас можуть бути 
конфліктів, а та, яка готова їх вирішувати. І не всередині себе (я щось не роблю або суперечності. Але благополучна не та сім'я, 
тут вкрай важливо, яким способом ми це роблю не так), а зовні - вона або в обставинах яка уникає проблем, але та, яка шукає 
робимо. (грошей не вистачає, графік роботи не оптимальні шляхи і способи вирішення 

Початок сімейного життя для молодих дозволяє проводити більше часу в сім'ї) або в труднощів. Поговоримо безпосередньо про 
людей, як правило, пов'язане з масою нових і іншій людині (вона або він робить те, що мене конфлікти.
досить неприємних випробувань, про які дратує або не робить чогось, що я очікую, і Конфлікт (від лат. conflictus) – зіткнення, 
б ільшість  нав іть  не  здогадується. мене це дратує).боротьба. Відсутність згоди між двома і 
Відбувається зближення двох найбільших, Такі висновки свідчать, перш за все, про більше людьми.
глибоких і складних людських світів: Вашого і неготовність людини брати на себе Питання: Конфлікт - це добро чи зло?
Вашого чоловіка (дружини). Це різні світи. У б ільшост і  випадк ів  подружжя відповідальність за рішення конфлікту (я не 

Ви, швидше за все, маєте різні сприймають конфлікт як проблему, хоча можу змінити обставини або ти повинен / 
темпераменти. Виховуючись в різних сім'ях, потрібно розуміти, що конфлікт - це одна із повинна змінитися).
ви отримали різні зразки того, як в родині 1) В результаті неготовність взяти складових будь-якої спільноти, де є двоє або 
відбувається спілкування, як влаштовується відповідальність за ситуацію, подружжя або більше людей - будь то сім'я, будь то 
побут (хто складає список продуктів, хто їх відмовляються бачити конфліктну ситуацію - студентська група, будь то робочий колектив. 
купує, хто готує з них, хто прибирає в квартирі вони просто «ковтають» невдоволення, не Тому конфлікт повинен розглядатися як 
- це робиться спільно або щось робить хтось кажучи про те, що їм не подобається. Тоді цілком природний фрагмент подружнього 
один). к о н ф л і к т и  н а г р о м а д ж у ю т ь с я ,  життя.

Ви можете мати різні зразки для Конфлікт слід навчитися сприймати як нашаровуються один на інший, і рано чи пізно 
спільного відпочинку: хтось любить активний двигун розвитку взаємин в шлюбі. Він перероджуються в величезний конфлікт, 
і екстремальний відпочинок, а хтось звик мотивує подружжя піднімати ті чи інші причину якого складно зрозуміти. Просто 
відпочивати розмірено і з комфортом. проблемні питання, що або розвиває з'являється відчуження. 

Ви можете мати різний погляд на те, 2) В іншому випадку, коли людина не відносини, виводячи їх на абсолютно новий 
скільки у вас буде дітей і коли вони готова брати на себе відповідальність за рівень, або руйнує їх. Завдяки конфлікту в 
з'являться, як ви будете їх виховувати. вирішення конфлікту, подружжя не мовчать, родині можуть з'явитися нові цілі, норми 

Один, можливо, звик їсти калорійну їжу, а, навпаки, постійно звинувачують і поведінки, традиції, цінності.
інший - малокалорійну. Наприклад: дружині постійно не критикують один одного, вимагаючи змін від 

Один з вас, можливо, любить, щоб всі вистачає якісно проведеного часу з коханою, іншого. 
речі були на своїх місцях, інший - навпаки, Але при цьому вони не чують в цих його присутност і  вдома вечорами,  
ставить їх, куди доведеться, а потім довго звинуваченнях один одного. Вони не чують спілкування та іншого. Як наслідок, на цьому 
шукає. заклик партнера до них особисто, до того, що ґрунті постійно виникають конфлікти. Для 

Один робить все швидко, інший - більш потрібно змінити щось «мені» особисто, чоловіка така ситуація є хорошим приводом 
повільно, але, можливо, якісніше. Один звик щось змінити в собі або в своїй поведінці, для перегляду розпорядку робочого дня і 
вставати або лягати спати рано, інший - пізно. щоб прибрати загрозу, яка виникла для нашої виділення часу для членів сім'ї.

І таких відмінностей може бути дуже В результаті може з'явитися нова родині, наших відносин, нашої любові.
багато. І це абсолютно нормально. Інакше і Важливо навчитися розмовляти, а не традиція, наприклад, їздити в ліс на вихідні 
бути не може, оскільки кожен з нас - «ковтати», але приходити до згоди без або гуляти в місті разом з дружиною, 
індивідуальність. суперечок і сварок. Сварки є і причиною і відвідати кафе йди ходити разом в басейн. А 

Але ми повинні зрозуміти, що з цього проявом нещасних відносин в сім'ї.такі  традиції  сприятимуть розвитку 

ЗАНЯТТЯ 3. КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ. МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ 
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Тільки 8% тих, хто вважає себе постійно зайнятий роботою: мало того, що він щоб забезпечити нас (комплімент). Але мені 
щасливим у шлюбі, часто конфліктує зі своїм працює по 10 годин на день, він приносить так не вистачає часу з тобою, я сумую і 
партнером. Вони легко спалахують і можуть також роботу ще й додому, і продовжує нею відчуваю себе самотньою (не звинувачення і 
швидко остигати. Більшість же сімейних пар займатися вдома. А у вихідні дні йому критика, а відкриття своїх побажань і 
сварки роблять нещасними. постійно телефонують з роботи, і він не може почуттів). Якби ти міг під час нашого 

зосередитися на спілкуванні з дружиною. вихідного відключати свій телефон, і ми 
Як ми можемо вирішувати конфлікт без Варіант 1. «Ти любиш роботу більше, ніж могли б бути ТІЛЬКИ удвох (побажання, 

сварок? мене! Тобі немає діла до нашої родини! Якщо спрямоване на дію, а не критика і оцінка), то 
тобі немає діла до мене, то і мені немає діла ми з кожним вихідним ставали б ближче і 

Принцип гамбургера: до тебе! Іди і спи зі своєю роботою! » рідніше, як це було, коли ми з тобою тільки 
Питання: Як ви думаєте, яку реакцію зустрічалися (погляд в майбутнє, мотивація 

· Комплімент викличе у чоловіка подібне звернення? д о  д і ї ) .
· Побажання, спрямоване на дію, а Протест, бажання захищатися. Він скаже, 

не на людину (не критика, не оцінка) що він думає про сім'ю, намагається Питання: Які ж основні причини 
· Картина майбутнього - мотивація заробляти більше, щоб купувати їй те, що конфліктів, як ви думаєте?

до дії. вона хоче. І в егоїзмі звинуватить її.
Варіант 2. «Дорогий, я так ціную твою Причини конфліктів:

Наприклад, дружина незадоволена, що турботу про мене, що ти так багато працюєш, 
чоловік проводить мало часу з нею, тому що 
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Опитані пари називали по кілька причин У випадках, коли у подружжя виникають допомогою діалогу.
Особливості побудови подружнього по яких між ними виникають конфлікти. якісь приємні почуття, то нескладно ними 

діалогу.Наприклад, хтось відповів, що конфліктує ділитися. Навпаки, подружжя отримує 
Під діалогом ми розуміємо спільну, через те, що не може стримувати емоції, а задоволення від таких розмов. Зате, коли 

тривалу і спокійну розмова, спрямовану на також не вміє прощати і збирає образи, що в виникає якась неприємна або конфліктна 
підтримку єдності і любові в сім'ї, а також на результаті позначається на інтимних ситуація, то зазвичай ніякого бажання 
зміну всього того, що перешкоджає розвитку відносинах. На схемі видно найпоширеніші ділитися думками про неї немає.
відносин.Але дуже важливо навчитися говорити причини конфліктів в сім'ях.

Подружній діалог - це ключ до щасливих Причини для конфліктів можуть бути між собою про такі ситуації. Часто це боляче і 
подружніх стосунків. Отже, що означає різними. За деякими з них подружжя вимагає від нас деяких зусиль. Ми можемо 
спільний розмова?конфліктують частіше, ніж по іншим. боятися нерозуміння нас, відкидання, 

По-перше, це бути разом. Бути поруч - не Поговоримо не про причини конфліктів, а про посилення конфлікту і т.д. Але якщо ми не 
означає бути разом. Двоє людей, які пліч-о-наші негативні почуття, які ми переживаємо в будемо прикладати зусилля, щоб поділитися 
пліч сидять в одній кімнаті, не обов'язково конфліктній ситуації і про те, як нам ними своїми негативними почуттями, то це і буде 
знаходяться разом.ділитися в подружньому діалозі. однією з причин виникнення між нами 

Бути разом - значить нероздільно конфліктів. 
дарувати увагу один одному. Якщо,  інформативний, Як наслідок, у нас дуже скоро з'являться 
наприклад, батько грає в м'яч зі своїм рівень думок, рівень почуттів. Самий причини, щоб сказати: він або вона мене не 
маленьким дитиною, не займаючись більше інтимний рівень спілкування - це, коли ми розуміє. Чому? Тому що я раз, другий, третій 
ніякими іншими справами, можна говорити ділимося своїми почуттями. Дуже часто не под ілилася з і  своїм чолов іком 
про те, що вони разом. І дитині це подружжя не вміє говорити про свої почуття неприємними відчуттями, і, як результат, він 
подобається. Але як тільки батько один з одним і не знає, як вести подружній мене вже не розуміє. Тому що він часто не 
паралельно починає розмовляти по діалог. Насправді, потрібно вчитися, як знає, що своєю власною поведінкою або 
телефону або займатися іншими справами, ділитися почуттями. сказаними якимось тоном словами поранив 
то емоційний зв'язок втрачається, і вони вже Почуття відіграють велику в подружніх дружину.
не разом, а просто поруч.стосунках. Коли ми говоримо про наші Дружині потрібно про ці неприємні 

Схожа ситуація складається і щодо почуття, то багато дізнаємося про самих відчуття говорити своєму чоловікові. Якщо 
подружжя. Так, наприклад, присутність себе. Коли ми починаємо ділитися своїми цього не робити, а чекати, що він сам 
третьої людини в приміщенні, де розмовляє почуттями з нашим партнером, то ми здогадається і попросить вибачення, то, як 
пара, телефонні дзвінки, і навіть включений починаємо глибше пізнавати один одного.  правило, цього не станеться.
телевізор відбиратимуть їх увагу один від Це пізнання призводить до розуміння: я Часто ми будемо просто здивовані тим, 
одного і знижують цінність такої розмови. починаю розуміти особливості характеру що ранить нашого партнера в нашій 
Тому важливо зосередитися один на одному своєї дружини або свого чоловіка, її / його поведінці. Але ця інформація від чоловіка 
під час розмови.реакцію на ті чи інші події, зокрема, і на мою нам дуже потрібна, тому що в подальшому 

По-друге, говорити повинні двоє: іноді ми поведінку. ми можемо виправити свої вчинки, щоб вони 
думаємо, що причина конфлікту в поведінці І якщо я буду чути, що в разі якихось моїх не викликали у нашій половинки неприємних 
нашого партнера, але, якщо ми будемо здатні дій або жестів у мого чоловіка або моєї відчуттів.
його вислухати, то може виявитися, що його дружини виникають неприємні відчуття, то Якщо ж про ці неприємні відчуття не 
негативну поведінку спровоковано деякими цілком логічно, що я, люблячи свого говорити, то до одного неприємного почуття 
нашими діями, і просити прощення партнера, докладу зусиль для того, щоб через час додасться ще одне, а згодом - 
доведеться, по-перше, нам.змінити свою поведінку чи вчинки, які десятки неприємних відчуттів.

Що  значить  тривала  розмова?  викликають такі негативні емоції. Але мені Як результат, виникає конфлікт. Щоб 
Дослідження свідчать про те, що в сучасній дуже важливо про них знати. уникнути такої ситуації, потрібно осмислене 
європейській родині якісному спілкуванню Тому коли ми ділимося своїми почуттями співпраця двох - чоловіка і дружини.
один з одним (коли вимкнений телевізор, між собою, то починаємо краще розуміти 
телефон, комп'ютер) в середньому о д и н  о д н о г о  і  с т а є м о  б л и ж ч е .
відводиться до 10 хвилин на добу.Більшість конфліктних ситуацій в шлюбі 

Розуміючи, що почуття мають величезне Але це надзвичайно мало для розмови, народжуються з нерозуміння наших почуттів. 
значення в побудові гармонійних стосунків у щоб його можна було назвати подружнім Тому важливо вчитися говорити між собою 
сім'ї, виникає питання: як подружжя може діалогом. Потрібно намагатися кожну про свої почуття. Саме вчитися, тому що така 
дізнатися про почуття один одного? Тільки за загальну бесіду робити довше. практика не приходить відразу.

Рівні спілкування:

ПОДРУЖНІЙ ДІАЛОГ
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Адже діалог, крім розвитку і підтримки собою, то це незабаром приведе до тіла, мова нашої поведінки, яка не 
подружніх відносин, - це ефективний спосіб непорозумінь в сім'ї, віддалення один від виражається словами.

Як стверджують психологи, науковці, які вирішення різних проблем, конфліктних одного.
В результаті подружжя житиме просто за проводять відповідні дослідження в цій ситуацій, подолання сімейних труднощів.

Ваш подружній діалог не повинен звичкою, не маючи спільних інтересів і сфері, словесне спілкування тільки на 20% 
обмежуватися десятьма хвилинами. Є захоплень, цінностей і тем для спілкування. дає потрібний результат. При цьому 80% 

Подружній діалог є спокійним. Не менш багато напрямків, які подружжя може якості відносин припадає на вплив 
значущим з  роз глянутих  аспек т і в  розглядати удвох. Наприклад, можна разом невербального спілкування. Йдеться про те, 
подружнього діалогу є атмосфера, в якій аналізувати стан справ на роботі у кожного; що мова нашого тіла має вирішальний вплив 
спілкується пара. Вкрай важливо пам'ятати, разом приймати рішення щодо шляхів на результат бесіди.
що забезпечення спокою в процесі діалогу Тому вчіться звертати увагу не тільки на подолання тих чи інших труднощів; разом 
приносить якісний результат. те, ЩО Ви говорите і в якому тоні. Звертайте ставити цілі і розробляти плани, які 

Не дивлячись ні на які труднощі, увагу, також на те, ЩО ВИ передає не стосуються вашого відпустки, виховання 
подружжя повинні знаходити в собі сили не вербально: які ваші жести, міміка, поза і т.д.дітей, стосунків з друзями, родичами, 
скидати своє роздратування і емоції один на У житті буде мільйон ситуацій, які будуть батьками і т.д.
одного. Якщо дві людини хочуть побудувати загрожувати вашому шлюбу. Але ви повинні Цим питанням необхідно приділяти 
щасливу сім'ю, вони повинні навчитися знати, що завжди можете сісти, спокійно і увагу, обговорювати їх. Тоді всі аспекти 
ніколи не вирішувати питання в стані уважно, з любов'ю і трепетом один до одного нашого життя будуть розвиватися не 
роздратування або гніву. Іноді потрібно поговорити про ті моменти, які хвилюють стихійно, а в тому напрямку, який ми 
охолонути в різних кімнатах, щоб діалог міг кожного з вас.визначаємо.

Ви повинні знати, що ваша бесіда, ваш Щоб зберегти результативний подружній стати спокійним.
Тут ще слід акцентувати увагу на подружній діалог впорається з будь-якими діалог, необхідно докладати зусилля. 

важливост і  і  вплив невербального труднощами і випробуваннями. Більш того Подружній діалог не є статичною, його 
спілкування на подружні  стосунки.  він збагатить ваші взаємини, поєднуючи вас і необхідно розвивати. Якщо подружжя 
Невербальне спілкування - це мова жестів, запобігаючи появі бар'єрів і стін між вами.  припинять приділяти увагу спілкуванням між 

ЗАНЯТТЯ 4. КРОКИ ДО ПІЗНАННЯ І ЗБЛИЖЕННЯ

У молодших класах, зазвичай хлопчики зрости в любов. Закоханість - це коли двоє може стати розрив відносин.
Але, як відомо, безболісних розривів не більше дружать з хлопчиками, а дівчатка - з не можуть жити один без одного, а любов - 

буває. Все це супроводжується болем, яка дівчатками. Але через час ситуація це коли двоє вміють жити один з одним.
Люди закохуються, і починається залишає рани, часто дуже глибокі, які, змінюється, і хлопчики більший інтерес 

романтичний період їх відносин. Кожен можливо, і мають здатність з часом починають відчувати до дівчаток і навпаки. 
намагається здивувати один одного, «гоїтися», але в деяких життєвих обставинах Через деякий час молоді люди одного разу 
створити позитивне враження про себе, щоб відкриваються і кровоточать.починають думати, що рано чи пізно вони 

Таким чином, після розриву відносин, досягти наступного етапу у відносинах - будуть мати свою сім'ю. Починаються пошуки 
випробувавши біль, людина починає все весілля.того єдиного або тією єдиною.

Кожен з них має свої очікування і надії спочатку. Стартує новий етап пошуку, і все Спілкуючись в компанії, людина, яка ще 
щодо того, якими будуть їхні стосунки в зазвичай закінчується так само, як і в не має пари, але хоче її знайти, намагається 
подальшому, якою буде їхня сім'я. Але, як перший, другий, третій раз, а саме - розривом розгледіти і дізнатися «його» або «її». І 
правило, спочатку побудови відносин ці відносин. Нам болять, потім ми робимо одного разу ми закохуємося, і якщо 
очікування і надії не вимовляються вголос, боляче, потім знову нам приносять біль, і так закохуються і в нас, починається наступний 
можливо навіть і не усвідомлюються, і, далі.етап - період побачень і зустрічей, 

Відбуваються постійні удари, які болючі відповідно, не обговорюються.« ц у к е р к о в о - б у к е т н и й »  п е р і о д .
Тому очікування не виправдовуються, для людини. Хтось, потрапляючи в таку При цьому, якщо пара не розуміє різниці між 

приходить розчарування, і хтось із них ситуацію, впадає в депресію, хтось - починає любов'ю і закоханістю, то неодмінно зустріне 
починає думати і говорити, що, напевно, вживати алкоголь, хтось - стає циніком.істотні проблеми.

Люди знайомляться,  в ідчувають поруч не та людина, яку він собі уявляв або Пам'ятайте, що закоханість - це не 
симпатію один до одного, починають про яке  мр іяв .  У  такому випадку  любов, як і любов - не закоханість? Для 
зустрічатися. Одне з найважливіших завдань розвивається конфлікт, наслідком якого побудови міцних відносин закоханість має 
в цей період - взаємне пізнання.
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Як ми себе ведемо в різних ситуаціях, які «Мила, мені байдуже твоє щастя і добро, я вони починають усвідомлювати недоліки 
риси нашого характеру, які наші звички, які спиртне на тебе не поміняю». іншого, тоді потрібно задати собі питання: 

Саме таким за своєю суттю є відповідь наші навички, що ми вміємо, які наші сильні і «Чи прийнятно це для мене? Чи зможу я з 
хлопця. І коли він вперто стоїть на своїй слабкі сторони - все це і багато іншого ми цим жити все своє життя?»
позиції, то яка перспектива розвитку Недоліки, якщо людина не хоче над ними повинні дізнаватися в процесі побудови 
відносин у такої пари? У дівчини є всі шанси працювати відразу, в шлюбі навряд чи будуть відносин.

Ідеальних людей немає. Всі ми маємо незабаром жити своє життя з алкоголіком, усунені: після одруження люди, як правило, 
недоліки характеру. І проблема не в тому, що який перетворить її життя на пекло, і якщо у не стають краще - вони намагаються бути 
вони є, а в тому, наскільки ми готові них будуть діти, то, скоріше за все, це буде краще до шлюбу, щоб сподобатися і 
змінюватися. У дошлюбний період важливо фізичної загрозою для всієї родини. завоювати увагу і любов один одного.

А якщо дівчина почує позитивну Втім, варто усвідомлювати, що не всі усвідомити свою здатність змінюватися.
Наприклад, зустрічаючись три місяці, відповідь на своє зауваження? Наприклад: недоліки людської особистості можуть і 

дівчина бачить, як її хлопець зловживає «Мила, мені соромно. Я вже кілька разів хотів повинні бути змінені. Є такі, про яких потрібно 
алкоголем. А хлопець, відповідно, зауважує, сам почати цю розмову. Я розумію, що знати і враховувати в життя, приймаючи 
що його дівчина грубить своїм батькам. підводжу тебе, я сам себе підводжу. Ти мені людину такою, якою вона є.

Питання: що потрібно робити і як бути в Наприклад, вам відомо, що ваш не байдужа, я хочу зробити твоє життя 
такій ситуації? майбутній чоловік або дружина недостатньо щасливим і розумію, що моє ставлення до 

Цілком очевидно, що не можна мовчати організований в побудові своїх щоденних алкоголю цьому не сприятиме. Вже з 
про ці проблеми, оскільки є всі перспективи, планів і завдань, або не завжди може сьогоднішнього дня я почну змінюватися, я 
що хлопець в недалекому майбутньому відстояти свою думку, або хтось із вас не вірю, у мене вийде, і у нас все буде в 
стане алкоголіком, а дівчина рано чи пізно пунктуальний, неуважний, повільний.порядку».
почне грубити своєму хлопцеві, незалежно Також важливим фактором, що визначає Це позитивну відповідь. Але кожній 
від того, зловживає він алкоголем чи ні. У відносини майбутнього подружжя є пізнання дівчині в такому випадку потрібен час. Час, 
відносинах з батьками визначається її того сімейної середовища, в якому вони щоб переконатися, чи виконає обіцянку її 
сутність, і незабаром ця сутність почне виросли. Батьківська сім'я - це те хлопець, або пройде тиждень, і він знову 
проявлятися у відносинах з людиною, з яким середовище, в якому формуються перші нап'ється. Якщо пройде місяць, другий, 
вона їх будує. уявлення дитини про роль чоловіка і третій, і він буде дотримуватися своєї 

В першу чергу, будь-яку проблему слід дружини, про їхні стосунки.обіцянки, то це позитивний напрямок для 
озвучити і обговорити. Ви вже знаєте, як Коли ми дізнаємося про сімейне змін.
зробити  «гамбургер» .  Зробите  Ви  оточення майбутнього чоловіка або 
«гамбургер» або поговоріть якось інакше, Саме вміння змінюватися заради майбутньої дружини, ми можемо порівняти 
важливо, щоб Вас зрозуміли правильно: Ви добра і щастя один одного необхідно наші батьківські сім'ї: наскільки вони схожі, в 
стурбовані якоюсь рисою характеру коханої виявити і побачити ще до весілля. чому відрізняються.

Ми можемо спостерігати за тим, які людини і вважаєте її неприйнятною, згубної 
Важливо спостерігати і аналізувати відносини існують між батьками, братами і для ваших відносин.

поведінку один одного в різних життєвих На цей вислів буде реакція. Яка? Будь- сестрами, як члени сім'ї надають один 
ситуаціях (побутових, родинних, в яка, варіантів тисячі, але, скільки б їх не було, одному повагу і любов, як проводять вільний 
суспільстві, з друзями, в подорожах, в всі вони матимуть два напрямки. час, як ділять обов'язки.

Реакція буде або позитивної, або непередбачених обставин). Можливість Перераховані моменти дуже важливі, 
негативної. І, коли дівчина у відповідь на своє бачити людину в різних обставинах дає нам оскільки дають можливість проаналізувати 
цілком заслужене зауваження чує негативну можливість глибше і повніше її дізнатися. А можливі варіанти розвитку відносин у вашій 
репліку (наприклад: «Послухай, ти мені не саме це і є основним завданням періоду майбутній родині, обговорити їх ще до 
мама, поки що навіть і не дружина, і не вчи пізнання. весілля.

Наприклад, хто «завідує» грошима? мене жити. Я такий, як є, проблем не бачу, все 
В процесі розвитку відносин важливо Скільки буде дітей у вас (якщо хтось з нормально, звикай »), то, що тоді? Що буде 

максимально осмислити для себе багатодітної, а інший з родини з 1 дитиною)? відбуватися потім?
переваги і недоліки один одного.Дівчина хоче донести своєму хлопцеві Хто першим встає і «приносить каву в 

думку про те, що заради її добра і щастя, в ліжко»? Як ми будемо відпочивати?
Коли двоє закохані, тоді вони не Це важливий аспект у взаємному кінці кінців, для їх щасливого спільного життя, 

звертають увагу на недоліки один одного. пізнанні. Ми виховуємось в різних сім'ях, в було б добре, якби він змінив своє ставлення 
Коли наступає інша фаза в їхніх стосунках, і різних традиціях, і у кожного з нас до алкоголю. І що вона чує у відповідь? 
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можуть бути власні уявлення про те, як хочуть вкласти в свій кар'єрний ріст. Але чи Наскільки людина, у якої в пріоритетах 
повинне виглядати сімейне життя. Важливо згоден на це їх партнер? А що, якщо у нього діти і сім'я вище, ніж друзі, буде готова 
обговорити різні боки майбутнього спільного діти стоять вище за пріоритетом, ніж прийняти той факт, наприклад, що свій 
життя (облаштування будинку, народження кар'єрний ріст? вільний час її друга половина з друзями в 

Наступна група - матеріальні цінності дітей і їх виховання, відносини з батьками, пріоритетах прагне більше розділити ні з 
(гроші, майно).планування вільного часу і так далі) ще до сім'єю, а з друзями?

Нарешті, остання група цінностей - весілля.
Для кого-то заробити більше грошей і Укладаючи шлюб, ми очікуємо реалізації цінність досягнень. Хтось підкорює Еверест. 

мати майно - це засіб для досягнення деяких своїх потреб. Важливо ще в цей Люди цієї групи цінностей вже мають свої 
більшого щастя для їх сім'ї. А для кого-то - дошлюбний період усвідомити і обговорити, «Еверести». Це люди змагань, якими керує 
це є самоціллю, способом а що власне я очікую від тебе, а ти чекаєш від дух змагання. 
самоствердження. І для досягнення цієї Якщо цінності досягнень з'єднані з мене в шлюбі; і які у мене можливості 
мети вони можуть принести в жертву навіть сімейними цінностями, наприклад, «стати відповідати твоїм очікуванням, а в тебе які 
свою сім'ю. щасливою родиною: прикладом для інших можливості відповідати моїм очікуванням від 

Наступна група цінностей - духовні сімей» або «виростити успішних дітей», то ці тебе в шлюбі?
цінності (мораль, культура, духовність, цінності можуть служити зміцненню сім'ї. 
ставлення до релігії). Для когось зробити А, якщо це, наприклад, «перемогти в 
аборт - це операція, подібна видаленню конкурсі», на що будуть йти чималі ресурси з 
апендикса: видалити з тіла жінки групу сім'ї, то одна сім'я буде підтримувати ці 

Цінності – це те, що для нас є цінним, клітин, які завдають клопоту. А для когось цінності, а інша - ні.
значимим. Це пріоритети в нашому житті. Ми Буде добре з'ясувати наші цінності. Що зробити аборт - це гріх вбивства. 
приймаємо рішення і робимо вчинки, Д л я  к о го с ь  п од ру ж н я  з р а д а  є  ми поставимо на 1-е, а що на 2-е, на 3-е місце 
виходячи з наших цінностей. Ми вкладаємо в неприйнятною ні в якій ситуації, а для когось і т.д.
те, що для нас є цінним, час, сили, емоції, По-перше, це нормально, що наші секс на стороні - це прекрасний спосіб внести 
гроші. цінності можуть не збігатися, адже кожен з різноманітність в своє сексуальне життя. 

ЯКІ ІСНУЮТЬ ЦІННОСТІ? нас ріс і виховувався в різних умовах і Така людина не бачить нічого гідного осуду в 
обставинах. По-друге, якщо цінності тому, щоб мати сексуальні відносини за 

Наприклад, цінність особистого в житті відрізняються (і якщо - істотно), то це вплине межами сім'ї, а можливо і одночасно з 
(сім'я, чоловік, діти, відносини з батьками, на відносини.декількома партнерами. 
хобі та захоплення). Питання: Хто обговорював між собою Хтось ходить до церкви у свята або 

Навіть, якщо розглядати цінності однієї свої ціннісні орієнтири?взагалі не вірить в Бога, а для кого-то Бог, 
групи, різні люди розставлять їх у різній Як  п ідк азує  досв ід ,  таких  пар  Біблія, церква є чимось значущим і 
послідовності. Наприклад, хтось поставить знаходиться трохи, і це свідчить про визначальним курс його життя.
дітей попереду чоловіка, а хтось - дружину наявність проблеми.Ще одна група цінностей - це цінність 
попереду дітей. А хтось поставить батьків на Наприклад, при виконанні цього престижу, влади і авторитету. Люди, 
перше місце, а свою сім'ю - на друге. Хтось завдання однією парою дівчина поставила рухомі цими цінностями можуть відмовитися 
свій похід в гори ніколи не проміняє на друзів на 13-е місце, а хлопець - на 2-е.від високооплачуваної роботи, щоб мати 
спільну відпустку з сім'єю, якщо співпадуть Коли ведучий це побачив, то запитав пару: владу і визнання. Заради визнання і похвали 
дати обох подій. «Чи відомо вам, що у вас проблеми?». Вони з боку людей, такі люди можуть багато в чому 

А ця різниця, якщо вона має місце у відповіли: «У нас немає проблем. - Хіба ви не пожертвувати інтересами своєї сім'ї. 
подружжя, неминуче буде причиною вважаєте проблемою те, що незабаром після Наприклад, вони можуть взяти в кредит 
виникнення конфліктних ситуацій. весілля ваш чоловік не часто буде вдома більш престижну машину, ввівши в той же час 

Наступна група цінностей - це цінність після роботи. Вас це влаштовує?". Наречену сім'ю в фінансовий стрес на роки.
сфери праці (робота, кар'єра, професія). це не влаштовувало, але саме так воно і Група цінностей - дружба і друзі. Мати 

Той, хто на перше місце поставить буде, якщо друзі в ієрархії цінностей друзів - це чудово. Вони не тільки можуть 
роботу, буде конфліктувати з тим, хто на займають друге місце, бо кожен з нас готовий робити наше життя цікавішим, а й успішніше, 
перше місце поставить сім'ю. Деякі люди витрачати час на свої пріоритети.коли приходять до нас на допомогу в наші 
вирішують заради кар'єри відкладати Тому перед весіллям парі необхідно важкі часи. Але розвиток дружби потребують 
вагітність на довгий час, а деякі взагалі знайти час, щоб сісти і з'ясувати які у кожного нашого часу і сил. А на наш час і сили також 
вирішують не мати дітей, тому що їх цінності і сформувати спільні претендують чоловік/дружина і наші діти. 
наявність забере у них ті сили і час, які вони 

ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА СВІТОГЛЯДНІ 
ОРІЄНТИРИ
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цінності. Як? Обговоривши і домовившись: ти, я і діти (або може навіть без дітей). А я один одному є дуже важливим для побудови 
чи можу я принести в жертву щось заради хочу, щоб наші відносини включали також і сімейних відносин. Але важливо це вміння 
нашого спільного блага? друзів ... Як ми можемо вирішити це питання? виявити ще до весілля.

Наприклад, якщо у мене «друзі» на 2-му Як варіант - домовитися 1 раз в тиждень Практична вправа: запропонуйте 
місці, а у тебе - на 13-му, то для мене важливо (в 2 тижні - наскільки ми можемо поступитися учасникам групи визначити свої життєві 
час від часу бачитися з друзями, а не тільки один одному) ми будемо запрошувати до цінності.

Домашнє завдання: обговоріть зі своїм бути обмеженим рамками своєї квартири і себе когось в гості (ходити в гості). З твого 
чоловіком/дружиною ваші життєві цінності і сім'ї. боку - це жертва (ти хотіла б, щоб ми були 

Ти хочеш, щоб я з роботи приходив без критики, але, навпаки, поважаючи ТІЛЬКИ удвох), і з мого боку - це жертва (я 
додому, а з дому тільки на роботу, все вихідні цінності один одного, постарайтеся хотів би, щоб ми бачилися з іншими людьми 
ми проводили тільки вдвох, нікуди не ходили «домовитися» там, де ваші життєві цінності 3-4 рази в тиждень).
в гості, нікого не запрошували в гості: тільки Уміння домовлятися і поступатися сильно відрізняються.

ЗАНЯТТЯ 5. ЗРІЛІСТЬ У ПОДРУЖНІХ ВІДНОСИНАХ

        Минулого разу ми говорили про важливість взаємного пізнання до весілля. Цей процес взаємного пізнання займає певний час.
Питання: Як Ви думаєте, скільки часу має тривати цей дошлюбний період для взаємного пізнання від знайомства до весілля?
Ми вважаємо, цей період повинен бути не менше року, і все ж кожен це визначає для себе сам.

Залежність задоволеності сімейним життям від тривалості дошлюбного періоду

Хоча з наведеної таблиці видно, що реагувати у взаєминах відповідно до того, Юридична зрілість - це вік, починаючи 
більший відсоток задоволених своїми наскільки вона зріла або незріла, як з якого громадяни мають право офіційно 
відносинами в шлюбі пар знаходиться серед особистість. одру ж уватися .  Юридична  зр іл і с ть  

Є дорослі, які ведуть себе, як діти, бо тих, які мали дошлюбний період від 3 років і визначається законодавством. Шлюбний вік 
незрілі, як особистість. Такі «дорослі», більше, це, тим не менш, не є абсолютним в Україні - 18 років для чоловіків і дівчат. При 
навіть, якщо будуть мати дошлюбний період показником, що впливає на ступінь досягненні 18-річчя громадянин України стає 
більше 3-х років, після весілля навряд чи задоволеності в шлюбі. юридично зрілим.

Серед досліджуваних пар є також пари, будуть задоволені своїми відносинами в 
Сексуальна зрілість не обмежується які щасливі при мінімальному пізнанні шлюбі. Тому більшу увагу потрібно звернути 

здатністю жити статевим життям. Вона (32,1%). І, навпаки, є пари, які нещасні при на аспекти зрілості у взаєминах.
Отже, поговоримо про зрілість. У включає в себе знання фізіології чоловічого і великому періоді знайомства до весілля 

зрілості, в контексті відносин і створення жіночого організму, розуміння власних (12,6%).
родини, можна виділити кілька аспектів: особливостей, таких питань, як сексуальна Вирішальним є не стільки фактор часу, 

грамотність скільки зрілість людини, тому що вона буде 
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Дошлюбний період Рівень задоволеності

Низький Середній Високий

Менш 3-х місяців 39,3% 28,6% 32,1%

3–11 місяців 42,9% 23,8% 33,3%

1–3 роки 28,6% 31,8% 39,3%

3–5 роки 12,6% 30,6% 56,8%

Більше 5 років 17,2% 27,6% 55,2%



(необхідні знання про фізіологічні та на найяскравіших моментах, які вони кількістю ВІЛ-інфікованих, а Донецька 
психологічні особливості чоловіків і жінок в переживали з різними сексуальними область займає в цьому відношенні 1 місце в 
сексуальних відносинах, знання про партнерами. А ті, хто такого «досвіду» не Україні.

У ХХІ столітті молода людина чує з усіх контрацепцію, вагітності і т.д.), а також мав, не матимуть таких завищених очікувань, 
боків: «Живи, як хочеш, з ким хочеш, все можливість мати статеві акти і народжувати а будуть разом здобувати сексуальний 
навколо існують для тебе». І, на жаль, майже дітей. спільний досвід;

Питання: На ваш погляд, коли краще - рівень розлучень серед пар, у яких були ніхто не говорить молоді про наслідки того чи 
починати сексуальні стосунки до або після інтимні стосунки до весілля, більш ніж на 50% іншого способу життя.

Фізична зрілість - це здатність і вміння весілля? Обґрунтуйте. вище, ніж серед тих, які утримувалися до 
Залежно від складу аудиторії Ви почуєте людини брати на себе функції і завдання, які весілля. Так стверджують дослідники 

різні варіанти відповідей. Як правило, в передбачає подружнє життя (наприклад, університету Каліфорнії;
аудиторії, де більшість складають люди - згідно з дослідженнями, проведеними прибирання в квартирі, дрібний ремонт, 
середнього і старшого віку і молодше 17 університетом Південної Кароліни, серед п л а н у в а н н я  і  п о к у п к а  п р од у к т і в ,  
років, більша частина буде вважати, що пар, які мали статеві стосунки до шлюбу, не приготування їжі та інше).

Економічна зрілість - це можливість краще починати сексуальні стосунки після тільки більше розлучень, а й значно більше 
утримувати свою власну сім'ю, тобто, весілля. подружніх зрад. Ті, хто вступає в статевий 

В аудиторії від 17 до 45 років більшість забезпечувати її фінансово. Наприклад, зв'язок до шлюбу, усупереч поширеній думці, 
буде вважати, що сексуальні відносини якщо одружуються два студента - це значить, що «нагулявшись» до шлюбу, не будеш 
краще починати до весілля. Їх основними що незалежно від якості їх відносин, «гуляти» в шлюбі, в дійсності набагато 
аргументами будуть: «потрібно пізнати один ймовірно, їх фінансова зрілість дорівнює частіше виявляються невірними в своєму 
одного: а раптом ми не підходимо один нулю. Така пара є в економічному відношенні шлюбі;
одному, як сексуальні партнери», «краще - якщо хлопець і дівчина вступають в абсолютно незрілої.

Втім, така сім'я все одно буде придбати різноманітний сексуальний досвід, інтимні стосунки, то після цього майже 
функціонувати, використовуючи інші щоб вміти краще задовольняти партнера в завжди відбувається розрив відносин. За 
джерела фінансування. Як правило, це - шлюбі», «потрібно нагулятися », щоб не було даними Держкомстату, як уже було сказано, в 
допомога батьків. У такому випадку пара спокуси «ходити на сторону» в шлюбі». Україні відсоток розлучень серед пар, які 

І, хоча більшість молодих людей в повинна розуміти, що вона фінансово уклали шлюб, досягає 61%. Серед пар, які не 
Україні переконані, що інтимні стосунки до залежна, і, таким чином, у неї немає своєї зареєстрували свої відносини в органах 
весілля, статеве співжиття з різними автономії. А це означає, в свою чергу, що, як РАЦС, але при цьому живуть, як сім'я, а, 
партнерами - це варіант норми, їх аргументи кажуть в народі: «Хто платить, той і замовляє отже, мають сексуальні щодо до шлюбу, 
насправді не мають нічого спільного з музику». Виникає справедливе запитання: чи відсоток розриву відносин досягає 95%. Т.ч. 
дійсністю. усвідомлюють молоді люди цю дійсність (що секс до весілля майже завжди означає 

Різні наукові дослідження це яскраво батьки будуть втручатися в їхні стосунки), і, розрив відносин;
ілюструють. Зокрема: - інкубаційний період венеричних що вкрай важливо, чи готові вони до неї?

- ті, хто утримується від статевих Психологічна зрілість характеризує захворювань, а також СНІДу, може становити 
стосунків до шлюбу, відчувають значно людину як особистість в його реакціях і до десяти і більше років. Це означає, що, 
вищий рівень сексуального задоволення в вчинках. Психологічно зріла людина довіряє якщо у Вас статеві відносини з ким-то, хто до 
шлюбі. Люди, які дуже задоволені своїм собі і іншим; має розвинене почуття власної вас мав секс з кимось іншим, то Ви можете і 
статевим життям, - це чоловік і жінка, які цінності; здатний реально себе оцінити (не не помітити ніяких симптомів ні у нього, ні у 
рішучо не схвалюють секс до шлюбу. Їх додає собі переваг, але і не применшує їх); себе. Але через 10 років можна виявити у 
рівень задоволення інтимними стосунками в поважає себе та інших; відкритий для інших; себе ВІЛ-інфекцію або генітальний герпес. 
шлюбі, за даними науково-дослідницької помічає потреби іншої людини, вважається з При цьому протягом 10 років подружнього 
групи в США (в Україні немає подібних іншими; вміє допомагати; знає про свої життя можна залишатися вірним своєму 
досліджень), на 31% вище. недоліки і намагається їх виправити.чоловікові.

Всупереч думці, що «придбаний до На противагу таким рисам психологічно У цьому житті за все потрібно платити. І 
шлюбу сексуальний досвід допоможе мати зрілої людини є люди, які з песимізмом часто платити високу ціну, яка вимірюється 
більше задоволення в шлюбі», цей «досвід», сприймають життя; несміливі; болісно вт р ат о ю  зд о р о в ' я ,  п с и х ол о г і ч н и м  
навпаки, знижує задоволення. Причина в реагують на думку інших про себе; руйнуванням людини або навіть смертю в ще 
тому, що у тих, хто «набув досвіду» будуть надзвичайно сконцентровані на власну досить молодому віці. До слова, Україна 
підвищені очікування від чоловіка, засновані зовнішність; критично ставляться знаходиться на першому місці в Європі за 
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до інших; вибирають стратегію захисту в почуття, реакції, в загалом, - за своє життя. У беззахисності.
Незріла людина сприймаєте партнера як поведінці і розмовах; стають залежними від такої людини, коли щось не виходить, часто 

опору, необхідну для того, щоб відчувати інших; не вміють прийняти похвалу і винен хтось інший. Він перекладає 
себе повноцінно, а не як людину, у якого є похвалити інших; бояться самотності; не відповідальність за своє життя, а також за 
власні уявлення, потреби і бажання, які також довіряють іншим; негативно говорять про свій настрій і благополуччя на когось іншого: 
важливо враховувати і задовольняти.себе; відносяться до інших як до ворогів, в шлюбі - на чоловіка/дружину.

Т.ч., живучи з незрілим людиною, ви конкурентів, суперників; не довіряють собі, 
3) НЕРЕШУЧІСТЬбудете нести відповідальність і за свій гарний не вірять в свої власні сили і здібності.

настрій, і за його. Будете відповідати за те, 
Як дитині завжди потрібна підказка мами, щоб пам'ятати про свої обов'язки і 

так і незрілій людині. Вона нерішуча. Бути нагадувати йому про його.
рішучим - це не означає, що ми не повинні Він не виконує обіцянки, які дає. Він не 
радитися один з одним. Але це означає, що 1) БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. виконує свої обов'язки. Він - як мале дитя, 
ми повинні деякі рішення приймати якого потрібно контролювати, постійно 

Діти, якщо їх не навчити, не вміють брати самостійно і нести відповідальність за наше нагадувати, переконувати, що потрібно 
на себе відповідальність, і їх ентузіазм по рішення. Якщо прийняте нами рішення зробити те чи інше.
«взяття відповідальності на себе» залежить виявилося помилковим, то зріла людина не 
від їх настрою і від обставин. Дорослі здатні буде звинувачувати в цьому партнера.2) ЕГОЦЕНТРІЗМ
брати на себе відповідальність незалежно Незрілій людині важко приймати 
від свого настрою і від обставин. Зрілі Дитина не думає про почуття мами. Він рішення, тому що вона не впевнена, що вони 
дорослі мають поняття про почуття зосереджений на своїх почуттях і хоче правильні, вона боїться, що у неї не вийде 
обов'язку. завжди відчувати себе добре, весело. Тому, подолати можливі перешкоди, з якими вона 

Наведіть приклади зі свого життя, як Ваші навіть якщо мама втомилася або захворіла, зіткнеться, прийнявши якесь рішення, вона 
батьки привчали Вас або Ви привчали своїх він буде вимагати, щоб вона щось зробила, залежна від думки інших - «а що скажуть інші, 
дітей до відповідальності: прибирання щоб йому було весело. якщо я поступлю так »...
іграшок в кімнаті, навчання, вирішення Егоцентричний чоловік зосереджений на Зрілу людину характеризує уміння 
соціальних питань ... собі. Він не думає, що відчуває в будь-якої самостійно приймати рішення і, що особливо 

Ц е  в і д п о в і д а л ь н і с т ь  с т уд е н та :  ситуації його чоловік, він зосереджений на важливо, готовність нести відповідальність 
відвідувати лекції, готуватися до іспитів і своїх почуттях. І, якщо ці почуття негативні, то за кожне прийняте рішення.
здавати їх, а якщо потрібно - перездавати. він буде прагнути їх змінити будь-якими 

Це відповідальність дорослої людини: ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ (ВАШ шляхами. Він хоче завжди відчувати себе 
знайти роботу для себе, кожен день ходити ПАРТНЕР) НЕЗРІЛИЙ?добре, і, якщо потрібно, то і за рахунок 
на роботу, виконувати роботу добре. іншого.

1) УСВІДОМЛЕННЯЦе відповідальність батьків: годувати і Зрілий чоловік зосереджений на щасті 
одягати дітей, піклуватися про їх здоров'я, іншої людини, свого чоловіка/дружини, а 

Важливо визнати факт психологічної забезпечити їм захист і безпеку, розвивати їх і незрілий - на своєму щасті, навіть за рахунок 
незрілості: я не беру відповідальність, боюся допомогти вчитися. блага свого чоловіка/дружини.
відповідальності, я нерішучій, я звинувачую в Існує відповідальність подружжя один Часто для того, щоб йому було краще, він 
своїх помилках інших, я зосереджений на перед одним: любити, піклуватися один про використовує маніпуляції: довге мовчання, 
своїх почуттях, я маніпулюю...одного, підтримувати один одного, ставитися або навпаки, скандали; а також залякування, 

один до одного з розумінням, залишатися шантаж. Маніпулюючи, людина буде 
2) РОБОТА НАД СОБОЮ; ДОПОМОГА вірним,  роблячи помилки,  просити прагнути нав'язати партнеру почуття 

ПАРТНЕРАвибачення, прощати і т.д. провини і будь-якими способами змусити 
Незріла людина вважає, що він нічого його робити те, що вона хоче, не зважаючи на 

Поставте перед собою мету працювати нікому не винен. Він може з небажанням почуття, бажання, потреби і можливості 
над ознаками незрілості в своєму характері: зробити щось, що від нього вимагає чоловік. партнера.
брати відповідальність за певні сфери Але в ін  не бажає брати на себе Незр іла  людина будує  залежн і  
сімейного життя,не перекладаючи її на відповідальність сам. відносини. В любові ми належимо один 
іншого; приймати рішення самостійно; не Незріла людина не бере відповідальність одному і залежимо один від одного. Але при 
звинувачувати партнера в своєму поганому так, як це може робити зріла людина. Він не цьому ми відчуваємо себе повноцінними, як 
настрої ...бере відповідальність за свої вчинки. Тим особистості, і один без одного. В залежності 

більше не бере відповідальність за свої людину відхоплює почуття неповноцінності і 

ОЗНАКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
НЕЗРІЛОСТІ:
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Попросіть, щоб Ваш партнер підказував називається «філео». «Філео» - це любов- ніколи не використовує цю інформацію проти 
Вам, коли Ви виявляєте ознаки незрілості і дружба, взаємна любов, яка об'єднує і нього.

- Навіть коли все всередині рветься підбадьорював Вас. передбачає щось спільне. Любов, яка 
нанести зустрічний удар, ця любов вибирає приділяє увагу домашнім справам і 

3) ДОПОМОГА ПСИХОЛОГА інший шлях. Така любов повинна бути вашим захопленням, іграм та іншим видам 
вибором.діяльності, які подобаються обом друзям. Це 

Іноді для того, щоб прийшли зміни у І, наостанок, духовна зрілість - це спільні прогулянки вечорами або походи в 
ставленні психологічної зрілості недостатньо здатність мислити і діяти у відповідність з магазин, це бути поруч і говорити один з 
усвідомлення, роботи над собою і тактовної джерелом своєї віри, з принципами, які одним про щось важливе або неважливе, це 
допомоги партнера. Необхідна допомога постають перед нами згори. Ми чинимо так, ділитися своїми думками, почуттями, мріями.
фахівця. Незрілість - це проблема як вважаємо за правильне, моральним, «Ерос» буває між коханцями, а «філео» - 
дорослішання: корінням часто незрілість йде незалежно від того, що ми при цьому між кращими друзями. Це надзвичайно 
в дитинство. І людині потрібно вирости з того відчуваємо і як складаються обставини.важливий аспект любові. Подружжя повинні 
психологічного віку, в якому вона пережила Духовність - це не вміння читати вірші і не тільки мати ерос, але і філео - стати 
емоційну травму і, як кажуть психологи, в любов до театрів або музеїв. А наявність у найближчими друзями.
якому «застрягла». людини моральних принципів, які засновані У віці від 6 до 12 років для дитини 

Психологічно зріла людина здатна на заповідях Божих, показує на духовну важливе значення набувають дружні 
любити іншу людину жертовною любов'ю. зрілість. Духовна зрілість - це здатність у стосунки. Батькам на цьому етапі важливо 

У грецькій мові є чотири слова, які виборі своїх реакцій, слів і вчинків вчити дітей дружити і допомагати їм стати 
переводяться як «любов». Ми розглянемо наслідувати джерела своєї віри. Якщо ми добрими друзями. А у дітей з'являється 
три з них: «ерос», «філе» і «агапе». говоримо про християнську культуру, то розуміння того, що близький друг або подруга 

Слово «ерос» означає фізичну любов. духовна зрілість - це здатність чинити з - це особлива людина в їхньому житті. 
Вона базується на фізичній привабливості і ближніми так, як це робив Ісус Христос. А Він Власне, на цьому етапі ми вчимося тому, що в 
задоволеності. Ця любов - обов'язкова завжди діяв по любові, найкращим чином.нашому житті одного разу з'явиться особлива 
складова успішного шлюбу. Але шлюб не Отже, ми розглянули головні компоненти людина, яка для нас стане унікальним і 
може триматися тільки на еросі. Необхідно подружньої зрілості. Досягнення кожного єдиним - нашим чоловіком або дружиною.
розуміти, що любов - це щось більше, і що виду зрілості відбувається поступово і не 
ерос - лише частина її. Період 12-16 років - це період першої одночасно. Оптимально, коли на момент 

Цікаво, що любов фізична розвивається закоханості. Підлітки схильні ідеалізувати укладення шлюбу, молоді є зрілими у всіх 
в дитині в період від моменту зачаття до 6 об'єкти любові, приписувати їм багато аспектах. Адже подружня зрілість - одне з 
років. У дитини ще в утробі матері невластивих рис (це притаманне першого найбільш важливих умов успішного 
формується нервова система, і від любові і періоду закоханості). Дуже важливо, щоб сімейного життя!
дбайливого ставлення чоловіка до дружини У висновку можна поділитися батьки допомогли підліткові зрозуміти 
залежить нормальний психічний розвиток невеликою історією.різницю між закоханістю і любов'ю.
дитини в утробі матері. І якщо шлюб батьків від початку «Один чоловік, проживши 12 років в шлюбі, 

Новонароджена дитина сприймає любов заснований на любові, і  ця любов нарешті усвідомив те, про що ми тут 
як близькість. Якщо новонародженому зберігається і поглиблюється протягом сьогодні говорили. Вирушаючи на 
говорити, що його люблять, він не буде усього їхнього життя, то, починаючи з 17 відпочинок зі своєю сім'єю, він дав собі 
сприймати цю інформацію. Йому потрібна в років, дитина-підліток вже готовий її обіцянку: «На протязі наступних двох тижнів 
такому віці фізична близькість, для нього віддавати. На цьому етапі людина починає я постараюся бути люблячим чоловіком і 
вона дуже важлива, вона йому просто усвідомлювати, що любов реалізує себе батьком. Люблячим на всі 100%, без будь-
життєво необхідна. Саме фізична близькість через справи, дії, а не тільки через слова. яких «якщо» і «але».
дає дитині відчуття захищеності, безпеки, Ця ідея прийшла до нього після Починається етап дієвої любові.
емоційного комфорту. Третій вид любові - це «агапе». Це усвідомлення слів, що любов - це дії, які ми 

Коли маленьким дітям страшно або надприродна любов. Це любов віддана, виявляємо до об'єкту нашої любові 
боляче, то вони прагнуть пригорнутися до жертовна. незалежно від того, що ми відчуваємо в 
мами або до тата. Чому? Тому що фізичний - Любов «агапе» дає іншій людині те, чого даний момент часу. Людина може зробити 
контакт, близькість рідної людини дає їм вона найбільше потребує, тоді, коли він вибір на користь любові.
відчуття безпеки, комфорту і спокою. І саме найменше це заслуговує. Йому довелося зізнатися самому собі, 
таким способом діти опановують першим - Така любов прощає образи і не згадує що з дружиною він поводився як егоїст, 
компонентом зрілої любові - близькістю. минулого.

Другий вид любові на грецькому - Вона знає про іншу людину все, але 
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і що їх відносини стали тяжкі через його хотів, але замість звичайної відмови нього сумними очима. «Що трапилося?» - 
черствість. Він «діставав» її по дрібницях. подумав: «Вона весь тиждень була одна з з а п и т а в  в і н .
Його дратувала її повільність, вона постійно дітьми, і тепер їй хочеться погуляти зі мною». Вона відповіла, і в її голосі чулася 
спізнювалася, і це його виводило з себе. Він Тому він зробив вибір. Йому не хотілось стурбованість: «Ти знаєш щось, чого не знаю 
завжди вважав, що телевізор повинен бути цього робити, але вони пішли гуляти до річки, я?» «Ти про що?» - запитав чоловік. 
включений на його програмі, адже вона поки діти запускали повітряного змія. «Пам'ятаєш, місяць назад я проходила 

Так тривало два тижні. За весь цей час важливіше. Він викидав вчорашню газету, обстеження, - відповіла дружина. - Може 
він жодного разу не подзвонив на роботу в хоча знав, що дружина хотіла її почитати, але бути, лікар сказав тобі щось про моє 
офіс, керівником якого був. Більш того, вони його дратувало, що газета валяється здоров'я? Ти так чудово поводишся зі мною. 
навіть з'їздили в музей. Він терпіти не міг посеред кімнати, і багато-багато інших Я що, скоро помру?»
музеї, але у нього було відмінний настрій, і в У повітрі повисла німа пауза, а потім він дрібниць.

У ці два тижні все повинно було результаті йому навіть сподобалося. засміявся: «Кохана! - Він обійняв її за плечі. - 
Під час відпочинку він постійно відчував з м і н и т и с я .  В і н  в и р і ш и в  п р о ве с т и  Мила моя, ти не вмираєш. Це я тільки 

себе легко і щасливо. Він просто зробив вибір експеримент. Коли він побачив дружину біля починаю жити!»
любити свою дружину. Це був вибір, а не Щасливі відносини в шлюбі можливі. дверей, він поцілував її і сказав: «Новий 
почуття. Але, роблячи вибір віддавати Вони можуть з часом не згасати, а розквітати. сарафан тобі дуже личить». Вона відповіла: 
любов, він сам відчував себе щасливим. А Це можливо, якщо вони будуть засновані на «О, милий, ти це помітив!». Вона була 
вже як щаслива була його дружина! любові, яка не шукає свого, але, будучи приємно здивована, напевно, навіть трохи 

Але в кінці їх перебування на річці, зрілою, прагне краще пізнати свого партнера, збентежена. 
відбулося одне непорозуміння. В останню ніч Після довгої дороги йому захотілося сісти щоб робити щось, що зробить його ще більш 
на дачі вони з дружиною зібралися лягати в крісло і відпочити, але вона запитала: «Не щасливим.
спати, як раптом дружина подивилася на хотів би ти прогулятися берегом?». Він не 

ЗАНЯТТЯ 6. ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ПОДРУЖЖЯ

ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ПОДРУЖЖЯ - ВСІМ «чоловікам». Ніжність - це атмосфера, в якій вона 
розкривається. Якщо цієї атмосфери не 

На другій зустрічі ми розглядали 5 мов Всі потреби важливі, і задоволення 4-х буде, то жінка буде почувати себе самотньою 
любові і говорили, що чоловік і жінка можуть потреб з 5-ти не можуть компенсувати і нелюбимої, навіть при наявності чоловіка, 
говорити один одному про свою любов на тій ігнорування партнера в заповненні його 5-й який «приносить гроші в сім'ю».
мові, яка зрозуміла їм, але може бути не потреби. Іншими словами, якщо одна з 
зрозумілий їх партнеру. В результаті, якими б потреб буде не задоволена чоловіком в Як висловити ніжність своїй дружині:
не були старання одного з подружжя зробити шлюбі, то відносини між подружжям і безпека 

a) Більшість жінок любить, коли їх і н ш о г о  щ а с л и в и м ,  в о н и  б у д у т ь  самого шлюбу будуть перебувати під 
обіймають. Вони обіймають один одного, неефективними, тому що партнер не буде загрозою.
обіймають дітей, тварин, родичів. Обійми - це От же,  поговоримо про  потреби відчувати себе коханим. 
один із способів, як висловити дружині подружжя, почавши з прекрасної половини.

У подружжя не тільки можуть бути, і, ніжність.
Основні потреби дружини.швидше за все, будуть різні мови любові, але 

Дотики є не тільки одним з мов любові. вони також відрізняються один від одного 
1. Потреба в ніжностітим, що один з них - чоловік, а інша - жінка.

b) Листівка, романтична записка, смс, 
Для більшості жінок ніжність символізує лист на електронну пошту, повідомлення з На цьому занятті ми спробуємо ці загадки 

безпеку, захищеність, комфорт, схвалення. різними романтичними смайликами в трохи розгадати. Ми поговоримо про основні 
Це те, без чого не може вижити жінка. Мессенжері і т.д. - ще один спосіб, сказати потреби чоловіка та жінки в їхньому шлюбі.
Подібно до того, як для того, щоб розкрився дружині, що ви про неї думаєте протягом дня, Американський християнський психолог 
квітка, необхідні певні умови (достатня її любите - висловити свою ніжністьУілард Харлі виділяє 5 основних потреб 
кількість тепла, світла, вологи і т.д.), так і для c) Даруйте дружині квітичоловіка і дружини. Ми поговоримо про 10 

d)  Даруйте дружин і  романтичн і  того, щоб дружина розкрилася, необхідно потреб, які притаманні і чоловікові і жінці в тій 
подарункистворити певну атмосферу.чи іншій мірі. Але 5 «жіночих» потреб 

притаманні ВСІМ дружинам, а 5 «чоловічих» 
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e) Запрошуйте дружину в кафе, на a) говорите про те, що цікаво дружині. Це не означає, що на дружину потрібно 
прогулянку в парк, на природу Коли ви приходите додому з роботи, перекладати всі свої проблеми. Але в той же 

f) Надавайте дружині різні знаки уваги вислухайте її - як пройшов її день; час, якщо до дружини ставитися як до 
(відкрити двері, подати руку, підтримати, психічно неврівноваженої суті, боячись 

b) слухайте з інтересом, приділяєте їй відсунути стілець, подати пальто…). відкрити їй свої переживання, то таке 
Ставтеся до дружини, як до королеви, і безроздільну увагу. Якщо ви змушені ставлення до неї сформує поруч з чоловіком 

вона стане нею для вас. перервати спілкування, то ввічливо, з саме таку жінку.
Секс і ніжність тісно взаємопов'язані. вибаченням скажіть їй про це: «Дорога, я 

Наскільки чоловік наситить дружину ніжністю повинен зараз зробити важливий дзвінок, 4. Фінансова підтримка.
протягом дня, настільки вона буде готова Чарльз Шедд -  християнський будь ласка, вибач мене, ми через 5 хвилин 
наситити його сексуально в кінці дня. письменник, - радячи своєму синові, продовжимо нашу розмову»;

написав: «Кожна жінка хоче добре одягатися 
2. Потреба в спілкуванні c) цікавтеся її думками і почуттями; і чарівно виглядати. Їй подобаються спідниці, 

d) НЕ висміюйте її, будьте поблажливі; блузки, светри, штани, шорти, фартухи, сукні, 
Людина - істота соціальна. Особливо e) Не критикуйте, навпаки, хваліть; нічні сорочки, халати, пальто (зимові, 

це стосується жінок. В історії можна знайти f) Не згадуйте колишніх образ; весняні, напівпальто, куртки і всякі інші види 
g) Чи не перебивайте! Але і не мовчіть! багато прикладів чоловіків-самітників. Але чи верхнього одягу), піжами, шарфики, шалі, 

Висловлюйте свою думку:чули Ви що-небудь про жінок-самітниць? туфлі, домашні тапочки, сандалі , човники, 
 давайте їй поради, коли вона С к ул ь п то р  н е в и п а д к о во  зо б р аз и в  капелюшки, капелюхи, строгі ділові костюми, 

попросить: для чоловіка мета спілкування - замисленого на самоті чоловіка, а не жінку. неформальний молодіжний одяг і так далі до 
п р и й н я т и  р і ш е н н я ,  д ат и  п о р а д у ;Дівчина робить вибір на користь когось нескінченності. Плюс до всього цього їй 
для жінки мета спілкування - саме із хлопців, тому що він цікавіше інших. І цей подобаються різні додаткові дрібниці, які 
спілкування, самовираження, емоційне інтерес, як правило, викликаний не модно носити зверху, знизу і з усіх боків» 
розвантаження і ТІЛЬКИ ІНОДІ - почути зовнішньою красою, а тим, що з ним було (Ч.Шедд. Листи до Пилипа).
пораду і прийняти рішення;цікавіше, ніж з іншими спілкуватися.

 не намагайтеся нав'язати свій образ І цю фінансову підтримку чоловікові 
І чоловіки під час побачень дуже думок. Ви різні, тому вам не обов'язково в а ж л и в о  з а б е з п е ч и т и .

балакучі: вони дотепні, веселі, жваво бачити все однаково.
цікавляться її думкою, страхами, виявляють 5. Посвячення сім'ї. Хороший батько

3. Щирість і відвертість чоловіка, щоб участь і т.д. Загалом, він прагне справити 
вона могла повністю покластися на ньоговраження, і якщо вона вибирає його, то йому Чоловікові важливо помічати, що тече 

Ц е  в и п л и ва є  з  2 - й  п от р еб и .  це вдалося. Але після весілля часто побут, кран, що перегоріла лампочка і т.д. Для 
Спілкування має відбуватися на інтимному діти, вирішення повсякденних проблем, а дружини важливо «гніздо», її будинок, і вона 
рівні: дружині важливо знати, що про-також гаджети, Інтернет і ТБ забирають час очікує, що чоловік буде з нею разом в тому, 
виходить у чоловіка в душі: про що він думає, спілкування. що для неї важливо, тобто, що він буде 
що відчуває, про що переживає, чого боїться і вкладати свої сили, увагу, емоції, свою душу 
т.д. Тоді вона може стати поруч з ним і бути Психологи кажуть, що якщо чоловік і в їх «гніздо », в їх будинок.
його помічницею.жінка спілкуються менше 15 годин на 

тиждень, то вони будуть емоційно Психологи також говорять, що батько 
Уіллард Харлі каже, що чоловіки віддалятися один від одного, і їх шлюб буде робить глибокий вплив на виховання дитини. 

приходять до нього на консультацію і платять під загрозою. Йому потрібно грати з дитиною, пестити його 
великі гроші за поради, які їх власні дружини (хлопчика в ранньому дитинстві, дівчинку в 
давали їм безкоштовно.У спілкуванні з жінкою добре пам'ятати підлітковому віці - це сприяє формуванню 

Якщо дружина бачить, що в душі деякі правила. Це стосується не тільки мужності у хлопчика і жіночності (впевненості 
чоловіка щось відбувається, і він не ділиться спілкування з жінкою, але взагалі  в собі як в жінці) у дівчинки).
цім з нею, то у неї будуть виникати питання: спілкування, але особливо це важливо 
«Чому він не ділиться зі мною? Може бути я пам'ятати в спілкуванні з жінкою, тому що Я к що  ч ол о в і к  н е  з а й м а є т ь с я  
дурна? Або, можливо, я в чомусь винна? Або, спілкування для них є дуже важливим. вихованням дітей, він втрачає повагу своєї 
напевно, у нього є з ким ділитися?» Вона в дружини.

Правила: цьому випадку втрачає відчуття безпеки.
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Почніть заняття з обговорення довіра неповна, то, відповідно, неповної буде це потрібно робити і говорити), і це може 
«домашнього завдання»: що вдалося і відкритість, і, як результат, не буде бажаної поранити його, іноді дуже глибоко, а іноді не 
зробити для свого партнера протягом тижня, близькості. дуже. 

Питання: Від чого залежить підтримка Тоді, якщо ми з цим не розбираємося, для задоволення його потреб; що вийшло 
повної довіри, про формування якого ми вже практично кожен день створюється список легко, в чому були труднощі; якою була 
частково говорили на першій зустрічі? н е в и р і ш е н и х  п р о б л е м  і  о б р а з .реакція партнера, як змінилися відносини.

1) наскільки людина взагалі сприймає Хтось побачить швидкі результати, Цей список збільшується день у день, з 
навколишній світ, як заслуговує на довіру: хтось - не побачить значних змін в своїх місяця в місяць, з року в рік. Якщо ці питання 
світ для нього доброзичливий або ворожий;відносинах, а хтось, можливо, побачить вчасно не вирішувати, то виростає гора 

2) вчинки людини, які будують нашу ускладнення в стосунках. Це залежить від образ. Згодом вже складно пригадати деталі 
довіру.різних чинників: наскільки емоційно теплими кожної образи, але в серці людини 

А якщо людина робить вчинок, або холодними були стосунки між залишається багато хворобливого осаду, 
болючий для нас і порушує нашу довіру, що подружжям, наскільки їхні  потреби який гасить душевну і фізичну близькість у 
тоді?задовольнялися в сім'ї до цього тижня, коли відносинах.

Кожен з нас в житті робить неправильні Гнів не можна зберігати в собі, тому що виконувалося домашнє завдання; наскільки 
вчинки, кожен без винятку. Своїми з часом цей гнів перетвориться на ненависть.майстерно і від усього серця подружжя 
неправильними вчинками ми раним тих, хто Наслідки невирішених проблем з намагалися діяти і т.д.
поруч з нами: рідних і близьких. Таке болем і гнівом впливають на людину в усіх Можливо, що деякі  ді ї ,  могли 
відбувається і буде відбуватися з усіма сферах. У людини може порушуватися його активізувати душевні рани, нанесені 
подружніми парами. фізичне здоров'я: порушується сон, партнером, який довгий час ігнорував 

Це трапляється не тому, що ми цього втрачається апетит, з'являються головні болі, потреби своєї другої половини...
хочемо, а тому, що ми не досконалі, і маємо Прокоментуйте і дайте рекомендації підвищується тиск, з'являється гастрит, 
негативні риси характеру. Цієї дійсності відповідно того, про що розкажуть слухачі виразка і т.д.
уникнути неможливо, і вона має пряме курсу. Завірте учасників групи в тому, що 
відношення до довіри. Емоційна сфера людини:  в ін ефект неминуче проявиться, якщо отримані 

Питання: Що відчуває людина, яку переживає стрес, депресію, його самооцінка знання про потреби чоловіка втілювати в 
образили? знижується, з'являється замкнутість. життя від усього серця щодня з терпінням.

Як правило, біль і гнів. Якщо почуття Змінюється настрій і поведінку людини, йому Я к щ о  х т о с ь  м а в  х в о р о бл и в і  
болю стосується людини, яку образили в а ж к о  р о з с л а б и т и с я ,  з н и ж у є т ь с я  переживання ,  виконуючи домашнє  
(мене образили - мені боляче), то почуття сексуальний потяг, людина стає дратівливою завдання, то, можливо, необхідно усвідомити 
гніву стосується того, хто образив (ти мене і може спалахувати «як сірник» на свої помилки, вибачитись і простити, щоб 
образив - я розгніваний на тебе). «порожньому місці», іноді з'являється відновити втрачену близькість.

Не проблема в тому, що ми гніваємось, Питання вибачення має надзвичайно бажання піти від реальності за допомогою 
а в тому, що людина робить зі своїм гнівом. У глибокий вплив на життя людини.  алкоголю або роботи, або всі емоцій і енергія 
цьому випадку можливі кілька варіантів Непрощення руйнує людину зсередини і віддається дітям і ін.
розвитку подій: Т.ч. перші два варіанти, коли людина часто навіть може призводити до раптової 

1-й - гнів приглушується і ховається ображений, мають масу негативних смерті.
всередині людини;На цій темі мова піде про те, як наслідків.

2-й - гнів звертається на людину, яка проявляється непрощення, які його наслідки, 
заподіяла біль, що часто призводить до ще Більш того, у багатьох людей ці що означає пробачити, і які наслідки 
більшого ускладнення конфлікту; наслідки стають причиною розлучень. Але вибачення, а також як пробачити, коли 

3-й - відбувається діалог, і людина, яка ще гірше те, що часто люди несуть цю біль, здається, що пробачити неможливо.
гнівається, знаходить відповідні рішення. невирішені проблеми і образи в свої наступні Кожна пара, яка створює сім'ю, жадає 

Якщо з гнівом і болем вчасно не шлюби. І це одна з причин, чому повторні повної близькості між собою. Повна 
розібратися, то це призведе до цілого шлюби є менш успішними, ніж перші: люди близькість можлива тоді, коли в стосунках 
спектру негативних наслідків. Уявіть собі, що реагують зі старої образи на нового чоловіка і дружини є абсолютна відкритість 
часто у відносинах з нашою коханою партнера. Психологи називають це один перед одним. Відкритість, в свою чергу, 
людиною ми щось робимо, щось говоримо перенесенням.можлива за умови повної довіри в парі. Якщо 
(або навпаки, не робимо і не говоримо, коли 

ЗАНЯТТЯ 7. ВАЖЛИВІСТЬ ПРОЩЕННЯ В ПОДРУЖНІХ СТОСУНКАХ
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Нам важливо знати, як же зберігається і щоб поговорити про це. І тоді ми можемо просити вибачення 
Б) Якщо Вас образив ваш чоловік або відновлюється близькість в шлюбі. один у одного. Я прошу вибачення за себе, а 

Як ми вже сказали, неправильні вчинки дружина, ви берете ініціативу на себе, щоб він (вона) - за себе. При цьому відбувається 
болять. Якщо не буде зцілення цього болю, поговорити про це. зцілення відносин. Цей процес зцілення 

І, коли обидва в парі будуть так чинити, душевних ран, то невідворотно буде важливий для будь-якого шлюбу і це потрібно 
не чекаючи дій від іншого, то все буде пропадати довіра. В результаті, у пари не робити регулярно - просити один в одного 
вирішуватися швидко. Ми повинні бути готові буде відкритості, і вона ніколи не досягне пробачення. 
говорити один з одним про те, коли нас бажаної повної близькості. Таким чином, 
ранять (серйозно чи в дрібницях), а для кого- 3) Пробачити.руйнується вся ця конструкція.

Що потрібно робити, щоб цього не то це складно.
Прощення має величезну силу Часто ми хочемо зберегти мир за всяку відбувалося? Потрібно навчитися зцілювати 

приносити шлюбу зцілення. Воно коштує ціну або боїмося, що нас відкинуть. Більшість рани, які ми заподіяли один одному. Як? Це 
дорого, і часто це означає залишити жалість людей не сприймають конфронтацію, але ми можливо тільки за допомогою вибачення. Всі 
д о  с а м о г о  с е б е  і  с в о є  б а ж а н н я  повинні бути здатними сказати своєму інш і  можлив і  вар іанти  ( забудемо,  
справедливост і ,  бажання покарати партнерові про свої образи і обговорити це.переживемо, не звертатимемо уваги, 

У той же час, ми повинні бачити кривдника. Кожен раз, коли ми прощаємо, це помстимося) - недієві, неефективні і 
різницю між роздратуванням, викликаним чогось варте.ускладнюють ситуацію.

У вибачення є різні ступені складності. відмінністю між нами і ситуаціями, коли нас Потрібно говорити, розбиратися, 
Пробачити когось за непунктуальність - це не ображають. Так, наприклад, відмінності між виносити на світло свої образи, вчитися 
те ж саме, що пробачити за подружню зраду. нами: «ти все робиш повільно» - різні говорити і слухати і розуміти, просити 
Але прощення зцілює відносини.темпераменти ;  «ти  так  довго  все  вибачення і прощати, щоб відновлювати 

Прощення, перш за все, це вибір, а не розповідаєш, давай по суті» - чоловік і жінка довіру, відкритість і близькість один з одним.
почуття. Часто людина чекає, що щось Нам потрібно навчитися прощати, але по-різному дивляться на спілкування. 
станеться, перш, ніж він зможе пробачити, як це робити на практиці? Як знайти досить Ситуації, коли нас ображають - нас поранив 
чекає, що у нього виникнуть «правильні» сил в різних життєвих обставинах, щоб конкретний вчинок або конкретні слова.
почуття, і тоді можна буде пробачити.До наших відмінностей ми повинні пробачити? Поговоримо про це.

Або він очікує, що настане правосуддя, навчитися ставитися з розумінням і 
і з кривдником трапиться щось погане, і тоді Прощення - це процес нескладний, терпінням, приймаючи один одного такими, 
він пробачить.але вимагає чимало сміливості. якими ми є. А вчинки і слова, які нам болять, 

Деякі спочатку хочуть відплатити, Загалом, він складається з трьох обговорювати, щоб запобігти їх повторне 
помститися, хочуть, щоб інша людина була основних кроків. прояв.
покарана, тоді, можливо, вони захочуть Нам важливо як говорити, так і слухати: 
пробачити.1) Нам потрібно з'ясувати, чим можливо, дії нашого чоловіка, які поранили 

Часто людина говорить: «Я не можу викликана наша рана, і поговорити про це. нас, були спровоковані якимись нашими 
пробачити», - але насправді вона просто не діями, які поранили нашого чоловіка, і в 

Іноді наша болюча реакція - це не знає, як це зробити.чомусь потрібно визнати помилку, попросити 
Прощення - це усвідомлений вибір, реакція на вчинок нашого чоловіка, а реакція вибачення і змінитися нам самим.

який дозволяє нашій жалості до себе, нашої старої рани, заподіяної нам раніше, 
бажанням відплатити тією ж монетою, гніву і можливо, в дитинстві чи в інших відносинах. 2) Потрібно попросити вибачення.
обурення.Коли Ви усвідомлюєте, що саме Вас 

Пробачити на практиці означає забути А це означає, необхідність взяти на поранило, тоді Ви можете пояснити це 
проступок.себе відповідальність: я повинен визнати те, своєму партнерові. 

Отже, пробачити на практиці, означає Часто нам не подобається дивитися що я зробив неправильно: без «але…» і «а ти 
наступне:болю в обличчя, тому що, наприклад, ми ...».

1) Не згадувати про проступок ніколи Коли ми, перш за все, беремо на себе можемо боятися, що наш партнер нас не 
кривдникові;відповідальність і визнаємо свою провину, а прийме, або відреагує в гніві. Але це потрібно 

2) Не згадувати про проступок в також вибачаємось за те, що своїми діями зробити, розв'язати проблему, - це пріоритет. 
розмовах з іншими людьми;завдали болю партнерові, тоді можна Для пар дуже корисно взяти собі за правило 

3) Не згадувати про проступок в своїх говорити про свої мотиви (чому Ви так такий спосіб поведінки у відносинах:
власних думках, коли ми залишаємося А) Якщо Ви образили свого чоловіка поступили, що Ви мали на увазі), а також про 
наодинці з самим собою.або дружину, ви берете ініціативу на себе, свої почуття (що ранило особисто Вас).
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ВІДНОСИНИ З БАТЬКАМИ - По-друге, вони дбали про нас: батьківської сім'ї.
годували, лікували, виховували, навчали і т.д. 

Питання побудови та підтримки Буде краще, якщо нова сім'я відразу Може бути, нам не все подобається в тому, як 
молодою сім'єю відносин з батьками буде жити окремо. Це виключить можливість вони це робили. Може бути, нам хотілося б 
надзвичайно важливе. Адже багато батькам контролювати молоду сім'ю кожну бачити більше прояви турботи з їхнього боку 
розлучень в перші п'ять років сімейного хвилину. А це хочете Ви цього чи не хочете, у чомусь. Але вони дали нам те, що могли. 
життя викликані некоректним втручанням відбувається, якщо під одним дахом живуть Якби вони про нас не вважали за потрібне, ми 
батьків в життя молодого подружжя і дві сім'ї. У батьків з'являється спокуса б не вижили взагалі. Ми б померли після 
н е з д а т н і с т ю  м о л о д и х  п р а в и л ь н о  підказувати і радити молодій сім'ї в різних народження. Або виховувалися б у дитячому 
вибудовувати кордони між сім'єю молодих і сферах що є правильним, а що ні. будинку. Це друга причина для того, щоб 
батьківськими сім'ями. поважати наших батьків.

Добре, якщо це буде робитися в 
Як відомо, значна частина молодих вигляді порад, але найчастіше це може - По-третє, у Всесвіті діє принцип: «Що 

сімей не має можливості відразу ж після робитися в грубій формі вторгнення. І це стає людина посіє, те саме й пожне». Як ми 
весілля жити окремо від своїх батьків. Тому причиною конфліктів у родині.ставимося сьогодні до наших батьків, так 
молода сім'я змушена проживати в чиїйсь через час наші діти будуть ставитися до нас. 

Також добре, якщо молода сім'я буде родині (з батьками чоловіка або дружини). Якщо ми хочемо шанобливого ставлення від 
економічно незалежна, тобто батьки не В такому випадку взаємини між тими, наших майбутніх дітей завтра, то нам 
будуть оплачувати молоду сім'ю. На жаль, хто живе в одному будинку, повинні бути дуже потрібно розвивати шанобливе ставлення до 
часто і питання з окремим проживанням, і виваженими і ,  в ідпов ідним чином наших батьків сьогодні. Це третя причина для 
питання з матеріальною незалежністю для регламентованими і організованими. того, щоб поважати наших батьків.
багатьох молодих сімей є дуже складним на 

1. ПОВАГА ДО БАТЬКІВ (СВОЇХ перших порах їх сімейного життя. Вони - По-четверте, якщо розглядати 
 І СВОГО ЧОЛОВІКА/ДРУЖИНИ) змушені жити у батьків когось із подружжя, а багатовікову культуру нашої країни, 

також жити за рахунок батьків.засновану на християнських цінностях, то 
Повага до батьків здавна притаманна повага до батьків було вкрай важливою. 

культурі будь-якого народу. У деяких релігіях Але в такому випадку важливо Наприклад, в козацькій родині, молоді не 
неповажне ставлення до батьків каралося розуміти, що «хто платить, той і замовляє могли одружуватися без благословення 
смертю. Так, наприклад, в Законі Мойсея музику». Тобто батьки, які містять молоду батьків. У роки козацтва розлучень 
написано: «Хто злорічить на батька чи матір, сім'ю матеріально, отримують моральне практично не було. 
хай смертю помре». право керувати молодою сім'єю. А це - 

серйозна проблема. Потрібно ставити Що означає шанувати?
Батьки бувають різні. Як і всі люди, вони кордони. З повагою, з вдячністю, але 

мають свої недосконалості в характері, Це любити, бути вдячними, поки ми ставити.
роблять помилки, можуть здійснювати неповнолітні намагатися бути їм слухняними, 
негідні вчинки. Але ми є такими ж. Наші Нарешті, те, що повинні зробити якщо тільки вони не вчать нас поганого, і 
батьки роблять свої помилки, а ми - свої. І молоді - послабити емоційну прихильність до навіть, коли виросли, то варто прислухатися 
обов'язок дітей до батьків - почитати їх, батьків і розвивати емоційну прихильність до їхніх порад, не дивитися зверхньо. Це 
ставитися до них з повагою. один до одного. Це здається дуже простим і також не судити їх вчинки, не зневажати. А 

природним в період закоханості, коли все в також дбати про них в старості.
Які причини для поваги батьків? рожевому світлі і об'єкт закоханості повністю 

2. СЕПАРАЦІЯ ВІД поглинає людину.
- По-перше, вони дали нам життя. Не БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ'Ї

будь їх, не було б і нас. Може нам не все Але це може бути непростим, коли 
подобається в тому, як вони нас виховували, Створюючи сім'ю, Ви виходите з виникають проблеми у взаєминах з 
що вони нам дали, коли ми росли в їхній батьківської сім'ї в Вашу власну. І партнером. Молода дружина або чоловік 
родині, але наша мама не зробила аборт, і ми благополуччя Вашої родини буде багато в можуть почати скаржитися на свого чоловіка 
з'явилися на світ. Це перша причина для того, чому залежати від того, наскільки ви змогли або дружину своїм батькам.
щоб поважати наших батьків. сепаруватися або відокремитися від вашої 

ЗАНЯТТЯ 8. ВІДНОСИНИ З БАТЬКАМИ. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ
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І добре, якщо батьки дадуть мудру Формування та ведення сімейного бюджету. Для цього потрібно заповнити 
пораду. Але найчастіше буває, що батьки бюджету. таблицю, яка складається з трьох колонок за 

Перед початком бесіди запитаєте налаштовують своє чадо на війну і дають ступенем важливості :  «Необхідно», 
слухачів: «Як Ви витрачаєте (думаєте немудрі поради, які, врешті-решт, призводять «Важливо» і «Бажано». У таблиці наведено 
витрачати) Ваші гроші в сім'ї? Які до розлучення. орієнтовний перелік можливих витрат.

А б о  в о н и  с а м і  в и р і ш у ю т ь  пріоритети?». Визначте пріоритети в тому, що для 
Практичне завдання:«розібратися» з кривдником свого дитя. А це вас: Н - необхідно, В - важливо, Б - бажано, 
Для початку кожен з пари, окремо один часто лише посилює конфлікт. Тому проставивши відповідну букву (Н, В або Б) 

від одного, повинен представити своє подружжю важливо вчитися вирішувати навпроти назви статті витрат.
бачення щомісячних витрат сімейного конфлікти самим. 

1) Перепишіть статті за пріоритетами. 3) Для оптимізації сімейного бюджету зробити відповідні коригування в таблиці 
Поставте суму біля кожної статті. В кожна сім'я повинна хоча б протягом трьох загального сімейного бюджету, згідно з яким 
результаті цієї роботи у кожного вийде деяка місяців щодня детально фіксувати всі доходи буде видно, скільки в середньому «стоїть» 
теоретична сума щомісячного сімейного і витрати сім'ї. Щомісяця підводити підсумки життя сімейної пари в місяць.

Якщо ми хочемо досягати не тільки бюджету. дохідної та видаткової частини бюджету.
2) Спробуйте сформувати спільне 4) Після завершення тримісячного того, що «необхідно» і «потрібно», а й того, 

бачення бюджету доходів і витрат. Для цього періоду необхідно знову заповнити таблицю, що «бажано», то нам потрібно побачити 
обговоріть індивідуальні бюджети і розпишіть грунтуючись на фактичних витратах наскільки повинна бути збільшена сума 
загальний щомісячний сімейний бюджет. протягом трьох місяців. Потім можна буде нашого бюджету.
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Місячні витрати

Статті витрат Н, В, Б     Статті витрат Н, В, Б

Житло 
- оренда
- електроенергія 
- газ
- опалення 
- вода
- телефон
- квартплата
Харчування 
- основні продукти харчування
- кишенькові гроші на харчування
- кафе, бари, ресторани
- пікніки
Транспорт 
- витрати на проїзд
- пальне
- технічне обслуговування
- ремонт/заміна частин
- покращення
Страхування
- автомобіль
- житло
- здоров'я
Боргові зобов'язання 
- борги людям
- кредити в банку
 Діти 
- школа
- дитячий садок

Відпочинок 
- поїздки
- відпустка
- ресторан
- спорт
- клуби
- кінотеатри
- театри
Медичні витрати
- лікарі
- ліки
- процедури
- оздоровлення
Різне
- одяг
- взуття
- косметика, гігієна
- пральня, хімчистка
- подарунки
- нова побутова техніка
- електроніка
- мобільний зв'язок
- Інтернет
- заощадження
- меблі
- ремонт
- перукарня
- косметолог
- навчання
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ДЛЯ НОТАТОК62



Методичний посібник «Щ
"Школа подружнього життя» 
адміністрації, громадська організація «Моє покоління».

Краматорськ, 2017 р. -  64 с.

Укладачі:

Олег Олейник - к

Валентина Карпенко  - головний спеціаліст відділу у справах сім ї, молоді та гендерної рівності 
управління у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації;

Марина Кожан  - головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності управління у 
справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації;

Олександ Шеремет, керівник творчого об’єднання комунального позашкільного навчального закладу 
«Донецький обласний дитячо-молодіжний центр».

Редактори:

Лілія Золкіна, начальник управління у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної 
адміністрації.

Дизайн і верстка:
Олександр Шеремет

одо проведення заходів до Дня матері, Дня сім'ї та впровадження проекту 
- Управління у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної 

’

ерівник проекту «Школа подружнього життя» в Донецькій області, голова правління 
ГО «Моє покоління»;

Кількість екземплярів - 200 шт.

Видання розповсюджується безкоштовно.
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