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«Психологія сім’ї та гендерна психологія» 

Лекція для 32 влпс групи 

Розділ I. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

1.1. Сімейна система: визначення, функції, структура. 

З давніх-давен сім'я була і залишається середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного 

розвитку людини. Вона виступає основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного 

захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних та загальнолюдських цінностей. 

Найменшим соціальним осередком суспільства, є сім’я, яка виступає моделлю конкретного історичного 

періоду розвитку суспільства та відображає його моральні і духовні суперечності. Це проміжна ланка між 

особистістю і суспільством, тому вона постійно відчуває на собі (безпосередньо або опосередковано) ті зміни, 

що відбуваються у суспільстві і, відповідно, через своїх членів, впливає на його розвиток. 

 

Сім’я – найважливіша форма організації особистісного побуту, заснована на подружньому союзі (шлюбі) та 

родинних зв’язках, тобто стосунках між чоловіком та дружиною, батьком і дітьми, братами і сестрами та 

іншими родичами, які живуть разом і ведуть спільне господарство (Н. Соловйов). 

 

Сім’я – це суспільство в мініатюрі, від цілісності якого залежить безпека всього великого людського 

суспільства (А. Адлер). 

 

Сім’я – це не просто сума членів цієї сім’ї, це, передусім, визначена сукупність взаємовідносин між усіма її 

членами (Людвіг Ван Берталанфі). 

Також сім’ю визначають як малу соціальну групу суспільства, що виконує ряд серйозних функцій, важливих 

як для членів сім’ї, так і для суспільства в цілому. 

 

Сімейні стосунки – це складний феномен, складна психічна реальність, яка включає в себе міфологічні та 

сучасні рівні свідомості, індивідуальні та колективні уявлення.  

Поняття “сімейних стосунків” як факт приналежності індивіда деякому надіндивідуальному сімейному 

цілому охоплює суб’єктивний час, особистісну життєдіяльність, національну культуру і традиції.  

 

Структура сім'ї - це її склад, кількість членів, а також сукупність їх взаємин. Аналіз структури сім'ї дає 

можливість відповісти на запитання яким чином реалізуються функції родини: хто в родині здійснює, хто 

виконавець, як розподілені між членами сім'ї права та обов'язки.  

З точки зору структури, можна виділити сім'ї, де керівництво зосереджено в руках одного члена сім'ї 

(авторитарна система відносин), а також сім'ї, де очевидно виражено рівну участь всіх членів в керівництві 

(демократична система відносин). Велику значення в структурі сім'ї має емоційна близькість, згуртованість, 

зовнішні та внутрішні кордони, ролева структура її динамічність, гнучкість сімейних ролей. Підструктури: 

діади і тріади, які мають свою ієрархію. Дисфункція системи викликається крайніми варіантами: ригідні і 

хаотичні рамки. З точки зору системного підходу - система повинна бути збалансованою, не повинно бути 

аутсайдерів, коаліція систем через покоління, перевернутої ієрархії, не повинно бути прихованих систем. 

Сім'я являє собою диференційоване ціле, підсистеми якої складають окремі члени сім'ї або кілька членів. 

Кожна підсистема має специфічні функції і пред'являє специфічні вимоги до своїх членів. Природно, що 

необхідна певна ступінь свободи і автономії кожної підсистеми для формування інтерперсональної 

компетенції її членів. 

В.Сатір використовує поняття система для розкриття змісту структури сім'ї і всього розмаїття зв'язків, взаємин 

усередині сім'ї. Будь-яка система складається з декількох окремих частин, кожна з яких дуже важлива для 

досягнення певного результату. Вона вступає у взаємодію з іншою частиною, впливає на подальші частини. 



Система організована відповідно до деяким порядком і послідовністю, які визначають її функції, реакції і 

взаємини. Вона життєздатна лише тоді, коли всі компоненти є в наявності. 

 

Ефективна сімейна система включає наступні компоненти: 

1. Мета - визначає для чого насамперед призначена дана система. Мета сім'ї - виховання молодого покоління 

і подальший розвиток всіх її членів і т.д. 

2. Основні елементи - члени сім'ї, дорослі і діти, чоловіки і жінка. 

3. Порядок функціонування елементів за системи - це ті правила і норми по яких живе сім'я. Порядок 

проявляється в зв'язках, спілкуванні між її членами і в особливостях їх самооцінки. 

4. Енергія сім'ї - необхідна для нормального функціонування всіх її членів. У родині цю енергетику дають їжа, 

повітря, вода, активність, а також життєві позиції членів сім'ї в їх поєднанні один з одним. 

5. Взаємодія із зовнішнім світом - пов'язане із ставленням до змін, що відбуваються в житті. 

 

Функції та рольова структура сім’ї 

 У сім’ї найбільш природно задовольняються важливі особистісні потреби людини. Саме тут людина набуває 

необхідних соціальних навичок, опановує базові стереотипи поведінки та культурні норми, реалізує свої 

емоційні переваги, отримує психологічну підтримку й захист, які виникають під час контакту із зовнішнім 

світом (О. Здравомислова).  

Психологічні функції сім’ї пов’язані з розвитком її структурної організації, особливості сімейного устрою 

впливають на характер взаємодії її членів між собою та із зовнішнім оточенням (Фрімен, 2001р.).  

 

Функція – це життєдіяльність сім’ї, пов’язана із задоволенням визначених потреб її членів. Виконання 

функцій сім’ї має значення не тільки для її членів та родичів але й для суспільства в цілому (Е. Ейдемілер та 

ін..,2003).  

 

Дослідники виділяють два основні аспекти сімейного функціонування:  

актуальні функціональні обов’язки, які можуть бути делеговані членам сім’ї соціальним оточенням, та 

поведінкові феномени й процеси, які проявляються в сім’ї через міжособистісні взаємостосунки.  

Загальноприйнятої класифікації сімейних функцій на сьогоднішній день не існує, однак вчені визначають 

наявність  взаємозалежності та взаємодоповнюваності.  

 

До функцій сім’ї  відносять:  

 

I.Функція сексуальної гармонії (статевого регулювання) - відповідає за сексуальне благополуччя подружніх 

відносин та впорядковуються природні статеві потреби людей, які набувають форму подружніх 

взаємостосунків. 

II.Господарсько-побутову (господарсько-економічну) - забезпечення матеріального побутового благополуччя 

членів сім'ї, організація спільного побуту і господарства. Підтримка одними членами родини інших: 

неповнолітніх, старіючих, непрацездатних; пов’язана з харчуванням сім’ї, придбанням та утриманням 

домашнього майна, одягу, благоустрою помешкання, створенням домашнього затишку, організацією життя й 

побуту сім’ї, формуванням й витрачанням домашнього бюджету. У сфері господарських справ формуються 

внутрішньосімейні взаємостосунки, зміст яких визначається господарською діяльністю. У цих умовах 

можливо пізнати мотиваційні та вольові компоненти кожного члена сім’ї, а також визначити можливі 

конфліктогенні області взаємостосунків, а також варіанти їх налагодження;  



III.Репродуктивну - біологічне відтворення й збереження потомства, продовження роду; проблема 

народжуваності пов’язана з протиріччям між фактором стабілізації сім’ї та умов життєзабезпечення дітей, з 

деформацією взаємостосунків між подружжям тощо; 

IV.Батьківсько-виховну функцію - виховання і догляд за дітьми. Сім'я формує особистість дитини, робить 

систематичний виховний вплив на кожного її члена протягом усього життя; вона включає самовиховання 

подружжя, взаємовиховання. Сімейне виховання на відміну від суспільного більш емоційне; для достатнього 

впливу на укріплення й розвиток її членів сім’я повинна опановувати культуру шлюбно-сімейних 

взаємостосунків. У свою чергу, емоційність пов’язана з тим, що вона є посередником батьківської любові до 

дітей, яка викликає відповідні почуття дітей до батьків;  

V.Психотерапевтичну функцію або емоційної підтримки – відновлення фізичних і психічних сил, установка 

на емоційно-терапевтичну форму сім'ї, психологічний захист кожного члену сім’ї, його емоційна стабілізація. 

Вона вважається відносно новою, хоча завжди була притаманна сім’ї, набуває особливої актуальності з 

поширенням в сучасних умовах партнерської сім’ї та зростаючою кількістю стресогенних факторів у світі;  

VI.Соціальну (рекреативну) функцію - включає зовнішню соціальну активність, професійну діяльність, 

громадську, будь-яку іншу діяльність поза сім'єю. Функція організації дозвілля - підтримка родини як цілісної 

системи; зміст і форми проведення дозвілля залежать від рівня культури, національних традицій, 

індивідуальних схильностей та інтересів, віку членів родини, її доходів, спрямована на підтримку фізичного 

стану родини, піклування про благополуччя кожного;  функцію соціального контролю - відповідальність 

членів родини за поведінку її членів у суспільстві, їхню діяльність, основу, що орієнтує, встановлює цінності 

й елементи культури, визнані в усьому суспільстві або в соціальних групах;  

VII.Регенеративну (від лат regeneratio - відродження) або соціально-статусну, пов’язану з наслідуванням 

статусу, прізвища,  майна, соціального положення;  

VIII.Функція інтелектуального спілкування - духовна близькість, емоційний контакт, спільні погляди і життєві 

цінності. Головне призначення функції інтелектуального спілкування - забезпечення взаєморозуміння як 

найбільш міцної основи сім'ї. Таке взаєморозуміння неможливе без наявності особливої психологічної 

близькості між подружжям, яка змінюється з роками і стає міцною основою подружнього і сімейного 

довголіття. 

Найбільш важливою особливістю сімейних функцій є їх комплексність, яка заснована на взаємодії родичів і 

дозволяє поєднати й задовольнити потреби людини в сім’ї. Звичайно,  потреба може бути задоволена й поза 

сім’єю, але це вимагає від людини додаткових енергетичних затрат для встановлення додаткових соціальних 

контактів з іншими соціальними інститутами та людьми.    

Г. Навайтіс визначає основні групи сімейних потреб:  

• створення й підтримка матеріальних умов життєдіяльності сім’ї;  

• пов’язані з материнством потреби у любові та опіці; 

 • потреба у психологічній та фізичній близькості;  

•  потреба у сімейному спілкуванні.  

 

Порушення функцій сім’ї – це такі особливості життєдіяльності сім’ї, які утруднюють або перешкоджають  

виконанню її функцій. Звідси виділяють два основні типи сім’ї: нормально функціонуюча (або гармонійна) 

сім’я та дисфункціональна сім’я.  

Нормально функціонуюча сім’я – сім’я, що відповідально й диференційовано виконує свої функції, внаслідок 

чого задовольняє потреби в зростанні й змінах як сім’ї в цілому, так і кожного члена сім’ї (Е. Ейдемілер). 

Ознаками такої сім’ї є толерантність, повага один до одного, чесність, бажання бути разом, схожість інтересів 



і цінностей, цьому сприяє вміння членів сім’ї вести переговори за усіма аспектами спільного життя 

(А. Обозова).  

Дисфункціональна сім’я – сім’я, яка нездатна задовольняти потреби своїх членів в особистісному та 

духовному зростанні. У таких сім’ях, згідно системному підходу, закон гомеостазу сильніший ніж чинність 

закону розвитку.  

У таких сім’ях найчастіше зустрічаються наступні проблеми (Е. Ейдемілер):  

• помилковий вибір партнера – очікування, що чоловік або дружина будуть нагадувати  матір або батька; 

незакінчені стосунки з батьківською сім’єю – подружжя замість того, щоб домовлятися один з одним при 

вирішенні проблем, звертаються за порадою до батьків;  

 • втрата ілюзій – подружжя вступають до шлюбу заради кохання, але очікуваного щастя не мають. Потреба 

в опіці і домінуванні виявлялася важливішою за реальні сексуальні стосунки;  

• переживання розгубленості – подружжя починають розмірковувати „Навіщо ми живемо разом?”, „Тому що 

хочемо, або мусимо?”  

• подружня зрада й загроза розлучення – найчастіший привід звернення до психолога, психотерапевта. Адже 

причина зрад та розлучень є невиконання або неналежне виконання сім’єю своїх функцій; 

• цивільний шлюб як спроба уникнення відповідальності – юридичної, фінансової тощо.   

Деякі дослідники поняття «функції сім’ї» співвідносять з поняттями «сімейна роль» та «структура сім’ї». 

Функції сім’ї визначають як основний зміст сукупності соціальних ролей у сім’ї (О. Васильєва, А. Харчев, 

М. Маяковський та ін. ).  Разом із тим, такоє, виділяють сімейні ролі на основі добору функцій сім’ї як малої 

групи та зосереджують увагу на взаємостосунках між членами сім’ї з приводу розподілу ролей, а також 

функціональнорольовій структурі сім’ї.    

Роль – це соціальна функція особистості, що відповідає прийнятим нормам, засіб поведінки людей в 

залежності від їх статусу чи положення в суспільстві,  в системі міжособистісних стосунків. Якщо функції 

сім’ї визначають зміст сімейних ролей, то для рольової структури характерним є розподіл ролей, тобто які 

обов’язки виконує кожний член сім’ї та на яких принципах побудовані рольові стосунки. Процес виникнення 

рольової структури сім’ї є показником її становлення як соціальної спільноти, адаптації подружжя один до 

одного та створення спільного стилю життя. Як вже зазначалось, у традиційній сім’ї  ролі подружжя 

закріплюються у відповідності з їх статтю: жінка виконує роль матері й господарки, чоловік відповідає за 

матеріальне забезпечення й сексуальні стосунки. В егалітарній сім’ї  ролі розподіляються порівну.  

Ю. Альошина виділяє наступні основні ролі в сім’ї:  

• відповідальний за матеріальне забезпечення сім’ї;  

• господар-господарка;  

• відповідальний за догляд немовляти;  

• сексуальний партнер;  

• організатор розваг; 

 • організатор сімейної субкультури (сімейні традиції); 

 • відповідальний за підтримку родинних зв’язків;  

• «психотерапевт» сім’ї.   



Проблема вибору та прийняття того чи іншого рольового зразку невідокремлена від формування 

взаємостосунків між членами сім’ї. Таким чином, розгляд функцій сім’ї та подружніх ролей призводять до 

розуміння того, що сімейні взаємостосунки не можуть складатися зразу, вони трансформуються і являються 

індикатором змін протягом розвитку сім’ї.    

 

На основі ретельно проведених досліджень Д.Валлерстайн встановила психологічні завдання шлюбу:  

1. Відокремити себе емоційно від сім'ї свого дитинства з тим, щоб можна було в повній мірі вкласти сили і 

почуття в свій сімейний союз, але, в той же час, переоцінити можливі точки дотику з обома батьківськими 

сім'ями. В другому шлюбі в цю задачу входить опір уподобанням до минулих партнерам, так само як і 

позбавлення від привидів першого шлюбу. 

2. Дане завдання близько пов'язане з першим завданням - це завдання створення спільності, заснованої на 

взаємній ідентифікації, яку поділяє близькості і широкому свідомості, що належать обом партнерам, 

одночасно з цим - встановлення меж, що захищають автономію кожного партнера. Центральною проблемою 

сучасного шлюбу є постійна напруженість при збереженні балансу між спільністю і автономією партнерів.  

3. Створення повноцінних, які приносять радість сексуальних відносин і захист їх від вторгнень з боку 

зобов'язань, пов'язаних з виконанням домашніх і інших робіт. 

4. Об'єднання зусиль, пов'язаних з тяжкими зобов'язаннями в зв'язку з народженням дитини, здатність 

"тримати удар" при драматичному появі малюка в сім'ї, при цьому захист прав особистості і близькості 

подружньої пари. 

5. Уміння протистояти і перемагати неминучі кризи життя, підтримувати міць сімейних уз перед обличчям 

несприятливих обставин. 

6. Створення безпечного простору всередині сім'ї для вираження і вирішення розбіжностей, гніву і конфліктів. 

7. Використання сміху та гумору при з'ясуванні справжнього стану речей, а також щоб уникнути нудьги і 

відчуження. 

8. Забезпечення умов догляду та комфорту щодо партнера, а також задоволення постійної потреби партнера в 

отриманні емоційної та інших типів підтримки. 

9. Останнє завдання, як і всі інші, супроводжує сімейну пару протягом усього життя: збереження 

романтичних, ідеалізованих уявлень про кохання при зустрічі з реальностями, що зустрічаються на життєвому 

шляху. " 

 

Для роздумів 

 

Виберіть сімейну систему) або розгляньте свою батьківську сім’ю та охарактеризуйте її з позиції виконання 

функцій та ролей в сім’ї.  

Тема заняття «Нормативні та ненормативні кризи сім’ї» 

Розділ 4. КРИЗОВІ ПЕРІОДИ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ  

 

4.1. Особливості порушень життєдіяльності сучасної сім’ї 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

Протягом всього життєвого циклу сім’я постійно стикається з важкими ситуаціями, які або об’єктивно 

порушують життєдіяльність людини або її сім’ї, або суб’єктивно сприймаються нею як складні і тому не 

можуть бути подолані самостійно. В одних ситуаціях такі ситуації бувають наслідком несприятливого впливу 

соціальних процесів. В інших – результатом дії горизонтальних і вертикальних стресорів. 

До першої групи можна віднести наступні фактори: 

1) глобальні: війни, тероризм, екологічні катастрофи, природні лиха, техногенні катастрофи; 

2) макросоціальні: національні і етнічні протиріччя, економічні кризи, культурне протистояння, міграція; 

3) мікросоціальні: конфліктні стосунки з сусідами, навчальними і виробничими закладами, армією, правовими 

інститутами. 

До другої групи відносяться такі: 

1) труднощі, які виникають при переході від однієї стадії життєвого циклу до іншої (реєстрацію шлюбу і 

пристосування до сімейного життя; поява дитини і її виховання); 

2) труднощі, які пов’язані з необхідністю паралельного вирішення одразу декількох проблем на певній стадії 

життєвого циклу (одночасне введення домашнього господарства, виховання дитини, освоєння професії); 

3) труднощі, пов’язані з несприятливими варіантами життєвого циклу (відсутність в сім’ї одного з членів, 

поява вітчима, народження позашлюбної дитини). 

Багаточисельні труднощі, які виникають перед сім’єю і загрожують її життєдіяльності, по силі і тривалості 

свого впливу поділяють на гострі і хронічні. Прикладом перших може служити смерть одного з членів, 

інформація про подружню зраду, раптові зміни в долі, матеріальному або соціальному статусі, важке 

захворювання. Хронічні труднощі: надзвичайне фізичне або психічне навантаження в побуті і на виробництві, 

труднощі при вирішенні житлових проблем, неможливість мати дитину.  

Можна виділити наступні види труднощів:  

1) за інтенсивністю (пов’язані із різкою зміною способу життя, та пов’язані із накопиченням труднощів);  

2) за джерелом виникнення (пов’язані із етапами життєвого циклу та із ситуаційними впливами на сім’ю);  

3) за частотою виникнення (одноразові та повторні);  

4) за тривалістю (коротко та довготривалі).  

За інтенсивністю: пов’язані із різкою зміною способу життя – вступ до шлюбу тощо; пов’язані із 

накопиченням труднощів - одночасне виникнення і відповідно потреба вирішення цілого ряду проблем 

(народження дитини тягне за собою, виникнення матеріальних затрат, потреби у догляді, у власному житлі).  

За джерелом виникнення: пов’язані із етапами життєвого циклу – зближення ідеології молодого подружжя на 

основі різних ідеології батьківських сімей; із ситуаційними впливами на сім’ю – землетрус, війна, хвороба 

одного із членів подружжя. 



Ці порушення неминуче впливають на благополуччя членів сім’ї, не дозволяють їм задовольнити свої потреби, 

викликають стан внутрішнього напруження і дискомфорту, є джерелом соматичних, нервово-психічних і 

поведінкових розладів, гальмують розвиток особистості. Значимість ситуації для сім’ї в цілому і кожного її 

члена, насамперед, залежить від того, наскільки несприятливі наслідки вона має. Наприклад, бездітність для 

жінки, яка вийшла заміж, щоб в шлюбі народити дитину, а потім виявила, що її чоловік не може мати дітей, 

призведе до більш катастрофічних результатів, ніж для жінки, яка вийшла заміж на основі кохання. 

Всі сім’ї по-різному протистоять життєвим трудностям. Для одних наслідком несприятливих впливів буде 

зростання порушень у функціонуванні сім’ї. Інші, навпаки, збільшать свою згуртованість і збільшать зусилля 

для подолання кризи і збереження сім’ї. 

Неоднакова стійкість сім’ї до труднощів пояснюється по-різному. Частіше всього говорять про певний 

механізм, який забезпечує досягнення успіху – про копінг-стратегію „вирішення проблеми”, про сім’ю, яка 

вміє вирішити проблему. Психологічні дослідження і психотерапевтичний досвід підтвердили, що розвиток 

здатності сім’ї вирішувати проблеми, підготовка до них підвищують її стійкість до стресу. Одночасно з цим 

конструктивне вирішення проблеми залежить не лише від інтелектуальних можливостей членів сім’ї, але 

також і від їх особистісних особливостей: здатність до самообмеження, вольових якостей, прагнення до 

компромісу. 

Більшість дослідників розглядають сімейний стрес як критична життєва подія, яка порушує гомеостаз сім’ї. 

Така подія вимагає тривалих зусиль по пристосуванню і навіть зміні сімейної системи. Однак, сімейний стрес 

можна також розглядати як послідовність щоденних фруструючих подій, з якими людина повинна справитися 

в повсякденному життю, щоб зберегти сім’ю в цілісності. Виділення конкретних мікро епізодів і уявлення про 

механізми подолання такого стресу допомагають точніше зрозуміти причини наступних стратегій сім’ї у 

життєво важких ситуаціях.  

Наприклад, в групах сімей, які включають хворих неврозами, основними мікростресорами були: у батьків – 

лайки з дружиною, дітьми, колегами; у матерів – власна хвороба, лайки з дитиною, їх власне майбутнє; у їхніх 

дітей - лайки з батьками, братом чи сестрою, другом чи подругою. 

Латентне сімейне порушення - це таке порушення, яке суттєво негативно не впливає на життя сім’ї в 

звичайних умовах, однак відіграє суттєву роль у важких життєвих ситуаціях, визначають нездатність сім’ї їм 

протистояти. У звичайних умовах певні порушення у всіх цих сферах допустимі і не впливають негативно на 

життя сім’ї у цілому. Однак, у важких ситуаціях характерної для сім’ї міри взаєморозуміння, прив’язаності і 

стійкості до стресу виявляється недостатньо. Ось і тут проявляється різниця в реакціях на проблеми. У сім’ях, 

де латентних порушень або немає або вони мінімальні, виявляється можливою внутрішня мобілізація. Там, де 

є порушення, це важко здійснити. В результаті формуються передумови для виникнення сімейно-

обумовлених психотравмуючих станів. 

Латентні сімейні порушення можуть бути обумовлені дією двох факторів: 

1) особливостями внутрішньосімейних стосунків; 

2) індивідуально-психологічними особливостями членів сім’ї. 

У першому випадку в якості латентних можна виділити наступні ускладнення: порушення уявлень родичів 

про сім’ю і особистості один одного; порушення між особистісних комунікацій в сім’ї; порушення механізмів 

інтеграції сім’ї; порушення структурно-рольового аспекту життєдіяльності сім’ї. 

У другому випадку в їх основі лежать: сексуальна дисгармонія подружжя, психологічна несумісність, 

несумісність рівня духовності і культури. 



 

Для роздумів 

З якими стресорами, ситуаціями чи труднощами стикнулася ваша батьківська сім’я або вибрана сімейна 

система (сторінка 114). 

 

 

4.2. Сімейні кризи  

 

С. Кратохвіл наголошує, що в житті сім’ї є свої критичні періоди, і відносить до них 4–6 та 17–25 років 

спільного життя. Ці повторювані періоди сімейних криз досить легко пов’язати зі змінами функцій сім’ї й 

відповідними їм змінами в її структурі. Зазвичай такі зміни викликають більші або менші труднощі.  

П. Босс називає їх нормативними стресорами, тобто труднощами, які відчуває більшість сімей. Він указує, що 

на початковому етапі розвитку родини виникають труднощі взаємного пристосування, спілкування з 

родичами, а на наступних етапах – труднощі організації побуту й виховання дітей. Уточнюючи та 

розширюючи перелік нормативних стресорів, можна було б виділити характерні для кожного етапу розвитку 

сім’ї труднощі й таким чином наблизитися до розуміння змісту етапів. Деякі відомості про них дає статистика 

причин розлучень. 

З. Розенталь пише, що 8 % разлучених молодих людей (тривалість шлюбу 0–2 роки) мотивували розлучення 

втручанням у їхнє життя батьків, а серед тих, котрі прожили разом п’ять і більше років, таких було лише 0,6 

%.  

Про своєрідність подальшого розвитку сім’ї свідчить і те, що конфлікти через емоційні відносини ніби 

витісняють конфлікти через виховання дітей.  

Так, за даними М. Джеймса, на 5–10-му році шлюбу найбільше розбіжностей між подружжям виникає через 

різне ставлення до виховання дітей. 

 На подальших етапах розвитку родини знову з’являються своєрідні причини її нестабільності, серед яких 

важливе місце займає уявлення про те, що неможливо відродити подружні стосунки.  

Так, В. Сисенко вказує, що після 25 років подружнього життя зростає число розлучень, які мотивуються 

пияцтвом чоловіка (зрозуміло, що дуже рідко чоловік, котрий раніше не зловживав спиртним, починає це 

робити в 50–60 років) або фактичним створенням іншої родини (так само зрозуміло, що стосунки, які 

характеризуються як інша родина, виникають помітно раніше, ніж юридично припиняється функціонування 

попереднього шлюбу). 

В. Сатир відзначає, що в міру зростання кожного члена сімейного колективу родина повинна пройти певні 

етапи, які супроводжуються кризою й підвищеною тривожністю, тому вимагають підготовчого періоду та 

подальшого перерозподілу сил:  

– перша криза: зачаття, вагітність і народження дитини;  

– друга криза: початок освоєння дитиною людської мови; 

 – третя криза: дитина налагоджує відносини із зовнішнім середовищем, найчастіше це відбувається в школі. 

У сім’ю проникають елементи іншого, шкільного світу, нового як для батьків, так і для самих дітей. Учителі 

зазвичай відіграють ті самі ролі у вихованні, що й батьки. Це, зі свого боку, вимагає адаптації із боку як дітей, 

так і батьків;  



– четверта криза: дитина вступає в підлітковий вік.  

– п’ята криза: дитина стає дорослою та залишає будинок у пошуках незалежності й самостійності. Ця криза 

часто відчувається батьками як утрата;  

– шоста криза: молоді люди одружуються й у сім’ю входять невістки та зяті;  

– сьома криза: поява клімаксу в житті жінки;  

– восьма криза: зменшення сексуальної активності в чоловіків. Це проблема не фізіологічна, а психологічна;  

– дев’ята криза: батьки стають бабусями й дідусями. На цьому етапі їх чекає багато радощів і проблем;  

– десята криза: умирає один із подружжя, а потім і другий.  

Коли три або чотири таких кризи відбуваються одночасно, то життя стає складнішим і тривожнішим, ніж 

зазвичай. В. Сатир підкреслює, що це природні кризи, пережиті більшістю людей.  

У літературі з сімейної психотерапії розглядають п’ять видів ненормативних криз, пов’язаних з 

переживанням негативного життєвого події: 

1. Сімейний криза, пов’язана з зрадою. 

2. Сімейний криза, пов’язана з розлученням. 

3. Сімейний криза, пов’язана з важкою хворобою одного з членів сім’ї.  

4. Сімейний криза, пов’язана з інцестом. 

інцест називають інтимні стосунки між членами однієї і тієї ж сім’ї, наприклад, між батьками і дітьми, між 

сиблингами і т. д. Інцест у вузькому сенсі розуміють як сексуальний акт; в широкому сенсі як грубо 

відхиляється сексуальну поведінку членів однієї родини. 

5. Сімейний криза, пов’язана зі смертю члена сім’ї. 

 

Виділені ненормативні сімейні кризи мають свої закономірності перебігу, знання яких необхідно сімейного 

психолога для надання адекватної допомоги. 

 

Кожна зі розглянутих вище стадій сімейного життя, за умови вдалого її проходження, приносить партнерам 

певний досвід і мудрість, яким вони повинні поділитись у подальшому зі своїми дітьми й онуками.  

Труднощі можуть виникати в кожній зі сфер сімейного життя: у сфері подружніх взаємин, дитячо-

батьківських стосунках, сиблінгових взаєминах, у сфері взаємодії сім’ї із соціумом, у господарсько- побутовій 

сфері, в інтимно-сексуальній та репродуктивній сферах тощо.  

Складні періоди й стреси, пережиті родиною, перевіряють сімейну систему на міцність, життєстійкість і 

здатність відновлювати сили після перенесеної напруги. Але, накопичуючись і перекриваючи одне одного, 

сімейні труднощі можуть деструктивно впливати на внутрішньо-сімейний клімат, призводити до ситуації 

ризику для благополуччя й здоров’я сім’ї. У процесі розвитку шлюбно-сімейних взаємин психологи виділяють 

періоди спаду в стосунках, які характеризуються наростанням почуття незадоволеності один одним. У 

подружжя виявляються розбіжності в поглядах, частішають сварки, виникає мовчазний протест, відчуття 

обманутих надій і докорів. Подібні ситуації отримали назву кризових періодів у шлюбі. В основі сімейної 

кризи лежать певні закономірності розвитку родинних взаємин. Тому не слід шукати причину, що призвела 

до виникнення певної ситуації, у поведінці чи вчинку одного з членів сім’ї або шлюбних партнерів, а 

враховувати наявні закономірності, коректуючи відповідно до них свою поведінку. У кризовій ситуації 

насамперед потрібно проявляти терпіння, уникати необачних рішень і вчинків. Виділяється кілька таких 

періодів або спадів у взаєминах, які не всі сім’ї спроможні успішно подолати. Вони можуть настати у перші 

дні після одруження; через 2–3 місяці подружнього життя; через шість місяців; через рік; після народження 



першої дитини; на 3–5-му та 7– 8 роках спільного життя; через 12 років сімейного життя; через 20– 25 років. 

Вищевказані періоди сімейних криз розглядаються умовно, оскільки переживаються вони не всіма родинами. 

При цьому слід мати на увазі, що перехід сім’ї з однієї стадії подружнього життя на іншу часто 

супроводжується виникненням кризових ситуацій. Будь-яка природна подія в житті родини (шлюб, 

народження дитини, початок відвідування дитиною школи, хвороба одного з членів сім’ї тощо), зміни в родині 

чи в її структурі, викликані цими подіями, незмінно породжують ті або інші проблемні ситуації, вимагають 

прийняття відповідних рішень, мобілізації для цього необхідних ресурсів.  

Для характеристики таких проблемних ситуацій, викликаних переходом з однієї стадії життєвого циклу на 

іншу, американська до- слідниця Рона Рапопорт увела поняття «нормативного стресу», або «нормальної 

кризи». Вона зазначала, що в нормальному розвитку сім’ї існують певні моменети, названі «точками 

незворотності», які є кордонами між стадіями життєвого циклу й мають критичне значення для розвитку 

родини. Вони ведуть або до вирішення кризи та по- дальшого розвитку сім’ї, або до ускладнення ситуації, 

сімейної дезадаптації й подальшого розпаду родини. 

Безсумнівний інтерес викликають дослідження чеських учених (Plzak M.,1973; Kratochvil S.,1985), які в 

розвитку подружніх взаємин виділяють два закономірних (нормативних) критичних періоди. Саме в ці 

періоди найбільш часті розлучення, повторний шлюб, який, як потім з’ясовується, теж «був помилкою». 

Уникати таких криз, як правило, не можна, але керувати ними, їх перебігом в інтересах подальшого зміцнення 

сім’ї цілком можливо. 

Перший кризовий період настає між 3-м і 7-м роками подружнього життя й триває в сприятливому випадку 

близько одного року. Провідну роль у цьому випадку відіграють зникнення романтичних настроїв, контраст 

у поведінці партнера в період закоханості та в повсякденному сімейному побуті, зростання розбіжностей у 

поглядах на окремі речі, почастішання проявів негативних емоцій, зростання напруги в стосунках, почуття 

незадоволеності тощо. 

Другий кризовий період може настати приблизно між 13 і 23 роками спільного життя. Ця криза менш глибока, 

але більш тривала за часом, ніж перша (може тривати протягом декількох років). Вона збігається з відомою у 

віковій психології «кризою середини життя». Ближче до сорока років людина починає виразно відчувати 

розбіжність між своїми мріями, життєвими планами та ходом їх здійснення.  

Криза середини життя – важке випробування й для сім’ї. Свою особисту неспроможність багато зрілих 

індивідів (особливо чоловіків) намагаються мотивувати тим, що сімейні турботи та проблеми не дали змогу 

їм реалізувати себе сповна, тому що багато зусиль і часу віддавалося сім’ї й дітям. У таких випадках вихід у 

самостійне життя дітей порушує сімейну рівновагу. Нерідко подружжя, яке прожило разом два десятки років, 

виростило дітей, оглядаючись на своє сімейне становище, із подивом виявляють, що стали чужими людьми, 

та приймають рішення про розлучення.  

На думку відомого сімейного терапевта В. Сатир, сім’я в міру зростання кожного її члена, повинна пройти 

десять основних кризових етапів, які супроводжуються підвищеною тривожністю, вимагають підготовчого 

періоду й подальшого перерозподілу душевних і фізичних сил:  

1. Зачаття, вагітність та народження первістка. Шлюб як взаємини певною мірою егоїстичні переростає в 

сім’ю із взаєминами альтруїстичними. Відбувається зміна рольової структури сім’ї.  

2. Початок освоєння дитиною людської мови, що вимагає серйозної праці батьків. 3. Налагодження стосунків 

дитини із зовнішнім середовищем, найчастіше в школі, що передбачає, насамперед, необхідність адаптації 

дітей і батьків до ситуації, коли в сім’ю проникають елементи шкільного, «вуличного» світу.  

4. Вступ дитини в підлітковіий вік, труднощі віку, можливі конфлікти з батьками. 5. Дорослішання дитини, 

залишення родинного «гнізда» в пошуках самостійності, незалежності приймаються батьками іноді як період 

утрати (синдром «спорожнілого гнізда»). 



 6. Одруження дорослих дітей, входження в сім’ю нових членів (невістка, зять, онуки); проблеми у взаєминах 

із ними.  

7. Настання клімаксу в житті дружини.  

8. Зниження сексуальної активності в чоловіків. 

9. Становлення батьків бабусями та дідусями.  

10. Період занепаду: відхід із життя подружжя.  

Отже, перехід від однієї стадії життєвого циклу до іншої та розв’язання суперечностей між новими 

завданнями ставить перед сім’єю нові цілі й вимагає структурно-функціональної перебудови, уключаючи 

зміну в ієрархії функцій сім’ї, розв’язання питання про верховенство та лідерство й розподіл ролей. 

Успішність вирішення криз переходу забезпечує ефективне функціонування сім’ї, її гармонійний розвиток. 

Для роздумів 

З якими сімейними кризами стикаються головні герої вибраної сімейної системи (сторінка 114). 

 

4.3. Розлучення та його наслідки. 

 

За останніми дослідженнями статистика розлучення по рокам сімейного життя розподіляється так:  

до 1 р. – 3,6%;  

від 1 до 2 р. – 16% 

від 3 до 4 р. – 18%;  

від 5 до 9 р. – 28%;  

від 10 до 19р. – 22%; 

від 20 і більше років – 12,4%. 

Таким чином, за перші роки чотири роки відбувається біля 40% розлучень, а за 9 – біля 2/3 їх загальна 

кількість. Абсолютна більшість розлучень приходиться на вік від 18 до 35 років. Різкий підйом розпочинається 

у віці 25 років. 

В 68% випадків на розлучення подають жінки. Причому переважають жінки до 50 років, особливо активні 

при цьому молоді жінки. Після 50 – частіше ініціатором розлучення виступають чоловіки. Жінки, як правило, 

нижче оцінюють якість шлюбу, ніж їх чоловіки. 

Сьогодні існують багато мотивів для розлучення. Юридичне оформлення розлучення випереджає емоційне 

розлучення, яке проявляється у втраті кохання і довіри подружжя один до одного і виникнення почуття 

відчуженості. Після нього іноді слідує “фізичне” розлучення – тимчасовий роз’їзд подружжя, коли вони вже 

думають про розлучення, але не вважають його єдиним виходом із ситуації. Потім можливе “пробне” 

розлучення, коли подружжя живе окремо, щоб переконатися, чи є них бажання відновити стосунки. Правда, 

дане розлучення рідко сприяє відновленню стосунків, як правило, воно виступає формою плавного переходу 



до розлученого стану. Саме на стадії пробного розлучення подружжя подає на елементи і починають 

вирішувати питання поділу майна. Потім настає власне юридичний процес. 

Предвістником розлучення виступає криза сімейних стосунків. Кризовими сімейними союзами називаються 

такі, в яких важливі сфери життєдіяльності стали грунтом постійного стику інтересів і потреб членів 

подружжя. На жаль, ні соціологи, ні юристи пока ще вивчили причин і механізмів, які призводять до 

формування і розвитку кризи подружніх стосунків. Однак, вміле коректування кожної конкретної ситуації 

навіть при наявності глибокої кризи подружніх стосунків в ряді випадків дозволяє попередити неминучий 

розпад сім’ї. 

Деякі соціологи вважають, що основними умовами, які зумовлюють розлучення, є урбанізація образу життя, 

міграція населення, індустріалізація країни, емансипація жінок. Всі ці фактори знижують рівень соціального 

контролю, роблять життя індивіда значною мірою анонімною, що при деяких обставинах формує відсутність 

відповідальності, стійкої прив’язаності, взаємної турботи. Але це лише умови. В таких умовах одночасно 

можуть існувати і створюватися міцні сім’ї і тимчасові. Крім названих причин, кожне розлучення має свої 

власні основні і другорядні причини. 

І. Гребєнніков, І. Дубровіна, Г. Разуміхіна виділяють основні причини розлучень:  

 несходство характерів,  

 п’янство і алкоголізм,  

 подружня невірність,  

 необдумане укладання шлюбу. 

Л. Чуйко виділяє наступні причини розлучення:  

 п’янство і алкоголізм, 

 несходстсво характерів і відсутність взаєморозуміння,  

 невірність і підозра в невірності,  

 часті сварки, поява іншої сім’ї,  

 втрата почуття кохання,  

 фізична несумісність,  

 ревнощі,  

 хвороба,  

 фіктивність шлюбу,  

 безвідповідальне ставлення до сім’ї,  

 вимушене розлучення, 

 відсутність дітей або небажання їх мати тощо. 

Вчені зазначають, що по наслідкам всі розлучення можна поділити на три групи: 

1) наслідки для самого подружжя (виникає комплекс нових проблем – економічні складності, зміна особистих 

звичок, смаків, всього стиля життя, характеру стосунків із загальними друзями і знайомими, взаємостосунки 

з батьками і т.п.);  

2) наслідки для дітей (для дітей розлучення – ціла трагедія);  

3) наслідки для суспільства. 

В цілому, фактори, які сприяють розлученню, наступні: 



 спрощення законів про розлучення, яке призвело до значного збільшення кількості розлучень. Воно 

супроводжувалося зникненням громадського осуду, якого, як правило, пов’язували з розлученням; 

 вживання алкоголю (розлучення необхідне, щоб відгородити сім’ю від морального і матеріального спустіння); 

 зникнення громадського осуду як незамужніх матерів, так і їх незаконнонароджених дітей призвело до 

зростання процента незамужніх матерів; 

 поширення порнографії, яке повинно було ніби ослабити сексуальне “подавление”, “опошлило” масове 

сприймання і образ сексу; 

 егоїстичний індивідуалізм. Це уявлення про те, ніби самореалізація і права індивідуума володіють 

першочерговим значенням. Моє щастя важливіше, ніж чиєсь, і це означає, що я можу порушувати будь-який 

звичай, які заважають мені насолоджуватися життям і ніхто не повинен зупинити або навіть осудити мене. До 

того ж, серед цінностей у людей місце сім’ї зайняли кар’єра і особиста самореалізація. Тому рівень 

народжуваності зменшився на стільки, що суспільство навіть не відтворює себе; 

 зміна погляду на секс – не продовження роду, а розвага. Це пов’язано з більшою доступністю надійних 

контрацептивів як способу виправити помилку. Це полегшило людям позашлюбний секс; 

 зникнення статусу батьківства. Авторитет батька в сім’ї був підірваний, коли держава замінила традиційні 

права і обов’язки по відношенню до дітей; 

 засоби масової інформації показують секс поза відповідальних і серйозних стосунків. Вони підтримують 

вседозволеність – персонажі, які виступають в них героями, часто не перебувають в шлюбі і вступають у 

нерозбірливі статеві зв’язки; 

 нездатність християнської церкви вступити у суперечку і відстояти традиційну християнську моральність; 

 статеве утримання стало вважатися недозволеним завдяки викривленій концепції З.Фрейда. Його правильне 

твердження про шкідливість сексуального бажання і відмови від сексу, тим не менше не виключає 

необхідності самоконтролю; 

 рівноправність між чоловіком і жінкою – спроба подолати відмінність між статями; 

 хтось із подружжя (чоловік чи жінка) не хочуть мати дітей; 

 чоловічий егоїзм, небажання проаналізувати ситуацію, що склалася в сімейних стосунках, усвідомити свою 

роль чоловіка і батька; 

 непогодженість чоловіка із рівноправ’ям прав і обов’язків між чоловіком і жінкою; 

Проблема полягає в тому, як відновити втрачені цінності і традиції суспільства, вирішувати проблему матерів-

одиночок і розлучень сімей. 

Стратегії поведінки в ситуації перед розлученням можуть бути різними: 

1) військово-ненависна (повернення партнера будь-якою ціною – тут необхідна перемога, але при цьому ні 

поваги до себе, ні до партнера немає – наприклад, натравити родичів, друзів, дітей, які повинні показати її 

(його) небажану поведінку; 

2) загострення кохання (пошук якихось варіантів як утримати партнера, здійснюються спроби налагодити 

стосунки, хоча б на дипломатичному рівні – намагаються бути добрими, розмовляти); 

3) прийняття реальності такою, якою вона є – тут задача – не вимагати від партнера негайного рішення, а 

чекати поки він сам його прийме. 

С. Краткохвіл виділяє три стадії протікання розлучення: 

1. Стадія протесту – травмована особа підвищує активність, що уникнути розлучення. Однак, при цьому діє 

хаотично і нецілеспрямовано, тим самим погіршуючи свою позицію. 

2. Стадія розпачу – людина відчуває, що не володіє ситуацією і впадає в депресію, що іноді доходить до 

самозвинувачень. 



3. Стадія заперечення – людина стає жорстокою і приймає рішення, що не слід зберігати шлюб з такою 

негідною людиною. 

Розлучення мають негативні соціальні наслідки: зниження рівня народжуваності, погіршення умов сімейного 

виховання, погіршення показників здоров’я (риск захворювань збільшується на 30%), зниження 

працездатності людини, ріст алкоголізації, збільшення суїцидів, збільшення псих. захворювань. 

Розлучення негативно впливає на здоров'я, оскільки розлучені хворіють в середньому в 2 рази частіше, ніж 

одружені і живуть менше. Причому смертність серед розлучених, неодружених і вдівців чоловіків значно 

вища, ніж серед жінок. Серед причини інфаркту розлучення знаходиться на 2 місці після смерті одного з 

подружжя. 

Наслідки розлучень для жінки. 

Другий раз вступають в шлюб лише 27% жінок, з них тільки 56% бувають щасливими. Причому якщо є 

дитина, то ймовірність вийти заміж в цьому випадку в 3 р. менше. 

Якщо в 25-30р. жінка йде на розлучення, то вже через 5 років вона відчуває на собі, що вибирати їй, власне, 

немає з кого (нехватка чоловіків). Який би поганий не був чоловік, для нього швидше знайдеться нова жінка, 

ніж новий чоловік для тієї, яка задумала розлучення. Зрозуміло, що щасливий другий шлю, коли вже є дитина, 

не проста справа. Адже, пов’язують долю люди, які багато пережили, ображені, ті, які розлучилися з дітьми 

або змушені привчати їх до нових пап або мам. 

Одинокі розлучені жінки стикаються з тими самими проблемами, що і чоловіки, але у них виникають ще й 

додаткові трудності (створити навколо себе нове оточення, турбота про дітей.  

Наслідки розлучень для чоловіка: 

Нову сім'ю створюють 68% розлучених чоловік. Більш щасливими другий шлюб виявляється для 73 чоловіків.  

Багато чоловіків переживають як діти це оцінять не зараз, а потім. І чим старше стають діти, тим сильніше 

переживає і усвідомлюють необхідність для них своєї присутності. Небайдуже чоловікові і суспільна думка: 

тому що, як правило, звинувачують в розлучення, насамперед, його. 

По даним досліджень, проведених в США, після розлучень, у зв’язку з погіршенням побутових умов і в 

результаті порушення міжособистісних зв’язків, з переходом у категорію “одиноких” серед чоловіків значно 

зростає смертність. Правда, чоловікам частіше, ніж жінкам вдається подолати одинокість, вступивши в новий 

шлюб. 

 Але, по-перше, травми, нанесені розлученням, дають про себе знати і в новому шлюбі; по-друге, новий шлюб 

не завжди вирішує проблему, так як він менш стійкий і розпадається в два рази частіше, ніж перший; по-третє, 

біля половини розлучених чоловіків в новий шлюб не вступають. 

Можливість повернення досить реальна для багатьох пар, які розпалися необдумано. В житті відомі випадки, 

коли чоловік повертається до своєї жінки та дітей. 

Як правило, у другому шлюбі є свої особливості. Вибір партнера відбувається усвідомлено, з врахуванням 

недоліків та переваг один одного, сумісність інтересів та потреб. Чоловік і жінка не погоджуються на другий 

шлюб, якщо виявляють у кандидата ті самі або подібні недоліки, що були у першого партнера. В основі 

другого шлюбу лежить свідома симпатія, а не емоційне захоплення, ніж при першому. 

Наслідки розлучень для дитини: 



Розглянемо особливості виховання дітей в неповних сім’ях.  

Неповна сім’я, при всьому героїзмі матері, не може забезпечити повноцінних умов соціалізації дитини, під 

якою психологи розуміють, як правило, весь процес входження її в соціальне середовище, пристосування до 

нього, засвоєння соціальних ролей і функцій.  

Дослідження показують, що одинока мати має більш виражену установку на виховання дітей, ніж мати в 

повній сім’ї. Процес виховання і вся система стосунків матері з дітьми емоційно більш насичені. Мати прагне 

своїм впливом, своєю любов’ю, своєю турботою компенсувати те, що, на її думку, діти недоотримують через 

відсутність батька. По відношенню до дітей така мати займає опікунську, оберігальну, контролюючу, 

стримуючу ініціативу дітей позицію. Це сприяє формуванню емоційно ранимою, безініціативною, 

несамостійної, егоїстичної особистості. 

Не можна не враховувати впливи зовнішнього середовища. Дитина з неповної сім’ї частіше виявляється 

об’єктом морально-психологічного тиску зі сторони дітей з благополучних повних сімей, що призводить до 

формування почуття невпевненості, а часто і озлобленості, агресивності. У таких дітей можуть не 

сформуватися альтруїстичні і гуманістичні якості, риси, без яких неможливе створення вже власної 

сприятливої сімейної атмосфери.  

Формування особистості дитини ще більш ускладнюється в тому випадку, якщо вона була свідком або 

учасником всіх сімейних конфліктів і сварок, які призвели її батьків до розлучення. Зберігаюча прив’язаність 

до батька при ворожому ставленні до нього матері може стати причиною роздвоєння психічного життя 

дитини, її особистості. 

Відсутність чоловіка в сім’ї особливо деформує процес соціалізації хлопчика, для якого в неї не виявляється 

природної соціальної моделі для наслідування. Ще складніше процес соціалізації відбувається там, де мати 

наполегливо намагається “влаштувати” свою долю. В сім’ї часто з’являються нові “дяді”. Дитина відчуває 

себе нікому не потрібною. В таких умовах не виключене формування особистості людиноненависника, 

правопорушника, злочинця. 

Труднощі, які обумовлені розлученням, залежать від віку дітей: 

 якщо діти не старше 2-3р. – минуле життя можливо не вплине так сильно, як воно впливає на більш старших; 

 вік від 3,5 – 6 р. – переносять розлучення батьків досить травматично, але вони не здатні зрозуміти все і часто 

звинувачують себе в цьому; 

 дитина 6-10р. – дитина може відчувати до батьків злість, агресію і тривалу образу; 

 діти 10-11 р. – у дітей часто виникають реакції тоталітарної злоби на все життя. 

 

Для роздумів 

До запропонованого списку факторів, які сприяють розлученню додайте ті, які з’явилися в однаттє 

дисятиліття.



 


