
МОТИВИ ЗАЧАТТЯ                                                                                                          

(Навіщо нам дитина?) 

     Зазвичай, ствердна відповідь на питання про бажаність вагітності вважається 

запорукою психологічного комфорту вагітності та пологів, сімейної злагоди. 

Однак важливо враховувати ще одне важливе питання, відповідь на яке, часто 

несвідомо, дає і жінка, і чоловік, а саме: навіщо мені дитина, які мотиви 

спонукають мене до батьківства. 

     Як правило, одночасно існує кілька мотивів, якими керуються жінка і 

чоловік, але лише один із них є основним. Чітких формулювань мотивів зачаття 

не вироблено, але можна виокремити конструктивні (зрілі) та деструктивні 

(незрілі) мотиви.                    

      Конструктивні насамперед пов’язані з почуттям любові – бажання 

піклуватися, віддавати любов, знання, досвід, виховувати, отримувати 

унікальний досвід батьківства. А також – на екзистенційному рівні – прагнення 

до безсмертя -  свого і роду -  через повторення себе в дитині (Багатьом 

знайомо: «Погляд – як у діда по батьковій лінії», «Швидка в роботі – як 

прабабуся»). 

        В основі деструктивних мотивів лежить реалізація особистих цілей, а 

дитина виявляється лише засобом для їх досягнення. Ось найпоширеніші з 

деструктивних мотивів: 

– Дитина як засіб уникнути самотності та компенсувати дефіцит любові. 

«Народити для себе», «Буде хоч хтось, хто любитиме мене і кому я буду 

потрібна», - розмірковує жінка, з різних причин уже не сподіваючись на 

особисте щастя і бажаючи усе своє життя присвятити дитині. У цьому випадку 

малюк не є важливим і цінним сам по собі, а тільки якщо він виявляє свою 

любов до матері так, як вона прагне та очікує. Такі діти, ставши дорослими, 

часто відчувають почуття провини («Вона мені усе життя віддала, а я!..») і не 

можуть створити власну сім’ю.  

– Дитина  як засіб нормалізувати стосунки з партнером («Щоб 

одружився», «Щоб не пішов із сім’ї», «Щоб відновити стосунки»). Гірка правда 

полягає в тому, що народження дитини не врятує стосунки, навіть 

протримавшись певний час, вони розпадаються. Малюк виявляється нікому не 

потрібний, але може залишатися засобом маніпуляцій та шантажу. 

– Дитина як засіб відокремлення від батьків («Доведу, що я доросла!», 

«Зроблю на зло батькам!»). Насправді так вважають незрілі, інфантильні 

особистості, які здатні до підліткового протесту, але не готові самостійно 

виховувати дитину. Переконавшись у цьому, вони з легкістю передають 

малюка на виховання власним батькам. 

– Дитина як засіб реалізації певних соціальних мотивів («Хочу бути, як 

всі», «У моїх подружок уже є діти», «Уже пора за віком»).                                                                                      

– Дитина як засіб здійснення нереалізованих бажань та планів. («У мене не 

вийшло стати співачкою, нехай хоч  дитина здійснить мої мрії»). Така позиція з 



самого початку не враховує бажань та здібностей дитини, обмежує її 

самостійний розвиток, накладає на неї конкретні очікування та обов’язки. 

– Народження як соціальне замовлення: «Нам потрібен спадкоємець!» 

(часто певної статі). Рішення у цьому випадку приймається виключно розумом 

та розрахунком.   

      Звичайно, мотиви зачаття можна порівняти з візерунками калейдоскопа, де 

поєднуються різні мотиви. Якщо один у парі має конструктивні мотиви, а 

інший деструктивні, то, коли партнер зі зрілими мотивами зрозуміє, що інший 

керується лише егоїстичними прагненнями, у стосунках може виникнути криза. 

І, звичайно ж, набагато гірше, якщо мотиви не тільки різні, а й у кожного з пари 

незрілі. Пам’ятаймо, що лише конструктивні мотиви обох членів подружжя 

можуть дати дитині відчуття захищеності, любові та щастя. 

 

 


