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Нові видання в рамках проєкту із запобігання та протидії домашньому насильству 

 
Майже кожен в сучасному світі потребує психологічної підтримки і допомоги. Швидкий ритм життя, стреси, проблеми в сім’ї і на 

роботі, чи відсутність останньої, інформаційне навантаження, війна, пандемія тощо – все це впливає на психіку людини. Особливо 
останні події загострили таке негативне явище, як сімейне насильство, агресія в соціумі. Але, якщо донедавна це не прийнято було 
розголошувати, то сьогодні ставлення змінилось, і люди намагаються вирішити ці проблеми, не доводячи до крайнощів. Відомо, що 
моральне, психологічне насилля руйнує особистість не менше, ніж фізичне.  

Пропонований огляд нових надходжень літератури з психології, що висвітлює питання насильства, стане в нагоді як фахівцям –  
психологам, психотерапевтам, так і всім, хто цікавиться цією тематикою, а також 
допоможе тим, хто опинився в скрутному становищі. 
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Одним із видів психологічного насильства є маніпуляція – прихований 
психологічний прийом, мета якого – отримати ресурс жертви, нічого не віддаючи 
взамін. Кохання чи залежність? Відносини чи рабство? Ідеальний Мужчина чи 
Професійний Маніпулятор? Щаслива Жінка чи Слухняна Лялька в руках «гравця»? 
Про те, як розпізнати маніпуляції та протидіяти ним, розповідається у трилогії.

Популярна українська письменниця Анна Богінська, коуч, радіоведуча, бізнес-
аналітик, знавець гендерної психології, автор відомого проекту «Пікап», підкорила 
читачів прямотою і вмінням розпізнавати маніпуляції. За десять років активного 
розвитку пікап виростив ціле покоління професійних маніпуляторів – чоловіків 

(пікаперів), які володіють технікою тотального підкорення жінок, красивих і успішних. За три години знайомства шахрай отримує не 
тільки секс, а й гроші, зв'язки, клієнтів, популярність тощо. Але багато людей думають, що конкретно їх це не стосується, що їх не 
проведеш. Трилогія написана легкою, доступною всім мовою, захоплює з перших сторінок і нікого не залишає байдужим. Роман-
тренінг відповідає на питання, як зробити вибір – змінити себе чи зрадити собі? Історія героїні, в якій кожна жінка знайде щось 
подібне, що сталося і в її житті, дає відповіді на всі ці питання і надихає змінити своє життя назавжди.  



Васильева К. Любить (НЕ) страшно / Катя Васильева. – К. : 
Андронум, 2020. – 252 с. 

Які психологічні витоки наших вчинків, страхів та помилок?  
В цих питаннях пропонує розібратися Катя Васильєва – 
мотиваціний спікер і лайф-коуч у сфері стосунків, романтики, 
успіху в житті, сім'ї та бізнесі, яка має ступінь магістра з 
мистецтва, фінансів та психології, є сертифікованим майстром 
практик НЛП, гіпнотерапевтом, членом Міжнародної федерації 
коучів.  

Книга Васильева К. Любить (НЕ) страшно – це не просто 
захоплюючий психологічний трилер, а і глибока історія з 
неочікуваними поворотами сюжету та людських доль 
прекрасних, але розпутних героїв. Напружений психологічний 
сюжет з непередбачуваною розв'язкою зухвало та з гумором 
розкриває перед нами світ нарцисизму, хитросплетіння 
взаємовідносин і драматизм самопізнання. 

Авторка досліджує кохання, секс, трагедію та здатність 
людського духу перемагати все. Особистий досвід і професійне 
розуміння дає підстави вважати, що нарцисичний розлад 
особистості – це вища форма спотворення душі. Досліджуючи 
сучасну теорію поведінки в галузі наук про психічне здоров’я, 
авторка книги зрозуміла, як нарциси впливали на її життя.           
З самого раннього дитинства, юності і дорослого життя вона 
сама, як і багато хто з нас, знаходилась під постійним і 
неусвідомленим впливом нарцисичного емоційного тиску, і це, як 
ми знаємо, змінює і руйнує людську особистість. 

 
 
 



Кертіс С.. Феміністки не носять рожевого та інші вигадки / 
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Майже кожна дівчина зустрічалася з цим у своєму житті: «Ми 
не візьмемо вас на роботу, бо вам скоро в декрет», «Ох, яка киця 
пішла, хочеш мене?», «Баба за рульом хуже обізяни», «Ви нам не 
підходите, бо у вас немодельна зовнішність» і все в тому ж дусі. 
Жінки хочуть не боятися, жінки хочуть мати вибір, жінки хочуть 
просто нормально жити.  

Книга-антологія Кертіс С. Феміністки не носять рожевого та 
інші вигадки англійської письменниці та громадської активістки 
стала прекрасною можливістю розібратися в темі не за допомогою 
нудної теорії та сухих фактів, а прочитавши короткі есеї різних 
жінок з усього світу. У цій збірці видатні жінки (акторки, співачки, 
активістки, письменниці, блогерки, дизайнерки), серед яких Кіра 
Найтлі, Сірша Ронан, Гелен Філдінґ, Емма Вотсон, Джемма 
Артертон, поділилися своїм досвідом та думками про те, що 
фемінізм означає саме для них. Ця книжка –  не посібник про те, 
як бути ідеальною феміністкою, чи історія руху, а приватні історії 
дуже різних жінок –  відвертих, зворушливих, іноді смішних, часом 
збентежених, частіше невимовно сміливих. Вони користуються 
косметикою (якщо хочуть), носять рожеве (якщо хочуть), плачуть 
(або ні) та почуваються сильними (або ні). Кожна з них має свою 
історію, свій досвід і свій голос –  і всі вони цінні та важливі.  

Фемінізм –  за рівність усіх на планеті, за жіночу 
взаємовиручку і підтримку, щоб жінки не почувалися 
конкурентками. Не засуджувати інших, а прислуховуватися до них, 
щоб зрозуміти, чим ми відрізняємось. Хіба це не прекрасно? 
Феміністки –  це не агресивні баби, що ненавидять чоловіків (хоча, 
звичайно ж, трапляються і такі). Це кожна звичайна людина, яка 
просто прагне до життя без дискримінації. 



Гаєвська Н. Нова Я... Шлях до себе + Мій щасливий рік. 
Мотиваційний щоденник щасливої Жінки / Наталія 
Гаєвська, Людмила Муринська. – Тернопіль : 
Мандрівець, 2019. – 392 с. 

Як виходити зі скрутних ситуацій, як ліпше розуміти себе 
і своїх рідних, як звільнитися від усякого мотлоху, що 
захаращує життя, як будувати нові стосунки, як відчути 
повноту і смак життя? Відповіді на ці питання пропонує книга 
Гаєвська Н. Нова Я... Шлях до себе + Мій щасливий рік. 
Мотиваційний щоденник щасливої Жінки. Співавтори книги –  
сімейний психолог Наталія Гаєвська та соціолог і економіст 
за освітою Людмила Муринська. Остання займала керівні 
посади, отримувала великі гонорари, впізнавання на 
вулицях, слова подяки, створення успішного клубу для жінок 
та робота на телебаченні… Життя, яке не потребує 
корегування. Але за все доводиться платити. Чим заплатила 
жінка, котра увійшла в 500-ку найвпливовіших жінок України і 
стала красою та гордістю держави?  

Людмила Муринська через кар’єру майже втратила 
зв’язок з рідною дитиною. Але вона знайшла вихід, зробила 
все, щоб відновити стосунки, налагодити життя родини і 
своїм досвідом ділиться у мотиваційному щоденнику для 
жінок, які прагнуть бути щасливими. Цей 39-денний марафон 
зі щоденними завданнями, по одному на день – ефективний 
помічник, що сприятиме досягненню цієї мети. Кожен 
наступний день розпочинатиметься з мотиваційної цитати, 
яка надихає на нові роздуми і висновки, виконуючи які, жінка 
ставатиме щасливішою. Виконавши всі завдання у 
щоденнику, пройшовши марафон до кінця, жінка набуде 
нового досвіду та сформує найкращу звичку – бути 
щасливою щодня. 

 
 



Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання / Джудіт 
Герман. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 416 с. 

Основними рушіями психологічної травми є не саме насильство, 
а, по-перше, втрата контролю над власним тілом і життям, і, по-
друге, втрата віри в світову гармонію та справедливість. Якщо 
дивитися на це з цієї точки зору, то травмовані ми, практично, всі, бо 
різною мірою стикаємося і з втратою контролю, і зі зневірою в добро 
та справедливість. Книга Герман Д. Психологічна травма та шлях до 
видужання – плід двох десятиліть досліджень та клінічної роботи з 
жертвами сексуального насильства і насильства в сім’ї, а також з 
ветеранами бойових дій та жертвами політичного терору. В ній 
ідеться про відновлення зв’язків: між публічним та приватним 
просторами, між індивідом та громадою, між чоловіками та жінками. 
Видання є актуальним для нинішньої України, адже тут детально 
розбирається робота з травмою як серед жінок, які пережили 
насильство, так і серед військових, що мають посттравматичні 
розлади на фоні пережитого досвіду. Виявляється, між цим –  
чимало спільного. Україна перебуває в стані війни і є військові, 
котрих потрібно рятувати від її наслідків. Прикро, коли бачимо 
хлопців, котрі продовжують воювати вдома, з родинами, на вулиці. 
Книга дає можливість трохи краще зрозуміти, що коїться у головах 
таких людей, чому відбувається саме так, яких наслідків слід 
очікувати та як попередити суїцидальні стани. Історії жертв часто 
наскільки жахливі, наскільки абсурдні і кидають такий дошкульний 
виклик встановленому світопорядку, що є спокуса, з одного боку, 
замовчати їх, а, з другого, перекинути вину на саму жертву. І це саме, 
те, що вигідно злочинцеві: замовчування і перекидання вини на 
жертву. Дуже важливо, щоб провладні інститути були рішуче 
налаштовані на боротьбу з цією першою, можна сказати, 

автоматичною людською реакцією. І це ніколи не робиться саме собою, це довгий і тернистий шлях боротьби. Авторка розповідає 
про цю боротьбу, починаючи від Фройда, ветеранів Війни у В'єтнамі тощо.  


