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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ СІМ’Ї В УКРАЇНІ
Людина нерозривно пов’язана з іншими людьми. Ці зв’язки, виступаючи як
умови й обставини її життя і діяльності, формують її духовний світ, поведінку і
найважливіше місце тут посідає сім’я.
На сьогодні в Україні існує ціла низка проблем, що перешкоджають
нормальному розвитку сім’ї на всіх етапах її становлення. Найпроблемнішою є
молода сім’я: низький матеріальний рівень, дефіцит вільного часу, погані житлові
умови, невлаштований побут, труднощі, пов'язані з народження і вихованням
дітей тощо. В більшості випадків ці проблеми призводять до конфліктних
ситуацій, а наслідок – розлучення.
Сучасна українська сім’я зіштовхнулася із проблемою нестабільності
життєвих планів в умовах економічної нестабільності в результаті чого
відбувається стійка орієнтація подружжя на малодітну сім'ю. Серед інших
проблем, слід зазначити: погіршення дитячо-батьківських взаємин, зумовлене
невідповідністю та закостенілістю батьківських норм; загострення суперечностей
між партнерами в орієнтації сім'ї на демократичний (з боку жінок) або
патріархальний (з боку чоловіків) розвиток; дисфункціональний розвиток сім'ї,
ознаками якого є: тенденція до домінування, боротьба за владу обох партнерів,
неузгодженість рольової поведінки, негнучкість сімейних норм, маніпуляція
партнером, дітьми, ігнорування потреб, почуттів членів сім'ї, конфліктна
взаємодія. Досить актуальною залишається питання дозвілля молодих пар.
Молодий батько не повинен самоусуватися від допомоги дружині у догляді за
немовлям, він навпаки повинен допомагати дружині в її нескінченних турботах
про дитину, а інакше сам позбавить себе багатьох радостей життя. Коли чоловік
покладає весь догляд за дитиною на одну дружину, то він сам не дає їй
можливості для занять чим-небудь іншим, у тому числі і будинком і ним самим.
При такому положенні справ, при таких обставинах у молодій сім’ї неминуче
виникають складні життєві обставини.
Культура спілкування подружжя - неодмінна умова сімейного життя без
сварок і конфліктів. Якщо подружжя навчене та вміє спілкуватись між собою, то
це дозволяє уникати багатьох конфліктів і зберігати добрі відносини, навіть якщо
виникають серйозні розбіжності. Саме уміння знайти компроміс є дуже важливою
складовою у відносинах між чоловіком і дружиною. І навпаки: відвертий
особистий егоїзм, впертість, непоступливість призводять лише до більшого
загострення ситуації, що негативно відображається на відносинах між молодою
парою.
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