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СІМ’Я
Аж ніяк не кожна людина володіє даром любові й добра
сімейного вогнища, утім, складніше – не розпорошити і не
проміняти його на зваби світу, а з гідністю передати
наступним поколінням
Відповідно до чинного законодавства сім’я є первинним і основним осередком
суспільства. Її складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у
зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших
поважних причин не проживають спільно (стаття 3 Сімейного кодексу України).
Є чимало визначень поняття «сім’я» з наукового погляду. Зокрема, сім’я – динамічна
невелика група людей, котрі проживають разом і пов’язані родинними стосунками (шлюб,
кровна спорідненість, усиновлення, опіка), яких об’єднують спільне формування і задоволення
соціально-економічних та інших потреб, взаємна моральна відповідальністю.
Сім’я – це соціально-педагогічний інститут та особлива соціальна система, яка є
підсистемою суспільства і включає в себе інші підсистеми (членів сім’ї); це – первинний
контактний колектив.
Сім’я є прикладом унікального поєднання різнопланових збалансованих характеристик.
Саме завдяки здатності до врегулювання вона є найгнучкішим елементом соціальної структури,
здатним швидко реагувати на внутрішні та зовнішні впливи. Сім’я реагує на будь-які зміни: у
ситуації зубожіння в сім’ї знижується спроможність задовольняти потреби своїх членів; у
випадку розквіту – з’являються споживацькі тенденції. Щоб оцінити, наскільки здоровими є
реакції сім’ї в ситуації змін, потрібно проаналізувати реалізацію її функції.
Вирізняють кілька типів сімей. Відповідно до соціально-педагогічного підходу сім’ї
класифікують за структурою (повна, неповна); матеріальною забезпеченістю (з дуже високим
матеріальним статком; із високим матеріальним статком; із середнім матеріальним статком; із
низьким матеріальним статком чи малозабезпечена, сім’я, що перебуває за межею бідності); за
місцем проживання (міська, сільська); за сімейним станом (дискантна, позашлюбна, молода,
зріла); за кількістю і наявністю дітей (бездітна, малодітна, багатодітна); за якістю сімейних
взаємин (опікунська, прийомна, благополучна, неблагополучна – конфліктна, аморальна,
маргінальна) тощо.
Сім’я – єдине середовище, де може повноцінно розвиватися та бути вихована дитина.
Абсолютне право дитини це – право бути вихованою в родині. Для того, щоб дитині було
безпечно та комфортно, сім’я має виконувати всі функції.
Щоб краще зрозуміти, якою саме є ваша сім’я, пропонуємо зробити невелику вправу
«Сімейний герб», до якої можна долучити всіх членів родини.
Пропонуємо разом з усією сім’єю розробити сімейний герб, який відображатиме:
 імена та портрети членів сім’ї;
 одну-три речі, пов’язані з професійною діяльністю членів сім’ї;
 сімейне кредо;
 одну-три речі, пов’язані з тим, як сім’я проводить вільний час;
 одну-три речі, якими пишається сім’я.
Герб може мати різну форми та розміри, бути зроблений в будь-якій техніці (малювання,
аплікація, колаж, фото-колаж тощо).
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Функції сім’ї
Функції сім’ї – відображення системи взаємодії особи, сім’ї та суспільства і тих сфер, які
пов’язані безпосередньо із задоволенням відповідних потреб її членів.
Кожна сім’я виконує в процесі життєдіяльності певні функції, причому деякі з них
можуть бути обов’язковими для окремих сімей, а деякі – ні. Наприклад, якщо у сім’ї є діти, то
обов’язковими будуть функції, пов’язані з дітьми і їх вихованням.
Функції сім’ї можна класифікувати по-різному. Можна використовувати як узагальню
вальну, так і детальну класифікацію. Крім того, кожне подружжя може створити власну
класифікацію чи адаптувати вже наявну, щоб час від часу аналізувати, чи все, що необхідно для
дітей, вона робить. Основна вимога – ця класифікація має бути ефективною.
Заслуговує на увагу така класифікація функцій сім’ї:
 економічна – планування сімейного бюджету, організація споживчої діяльності з ведення
домашнього господарства;
 господарська (організація побуту сім’ї, турбота про дім) – підтримка порядку та чистоти,
дотримання санітарно-гігієнічних норм;
 репродуктивна/сексуальна – продовження людського роду через народження дітей;
планування сім’ї, сексуальне задоволення;
 соціалізуюча/виховна – передача дорослими членами сім’ї соціального досвіду дітям,
цілеспрямований вплив на дітей з метою формування у них ціннісних орієнтацій,
життєвих уподобань; організація внутрішньосімейного спілкування; оволодіння
соціальними вміннями і навичками, освіта, професійне самовизначення, підготовка до
самостійного життя;
 рекреативна/відпочинкова – організація вільного часу та відпочинку, розвиток інтересів і
потреб членів сім’ї;
 терапевтична/емоційна – створення сприятливого сімейного мікроклімату, психологічна
підтримка членів сім’ї в різних життєвих ситуаціях, створення доброзичливого
емоційного клімату в сім’ї з метою відновлення фізичних і психічних сил членів родини,
витрачених у різних стресових ситуаціях.
За умов реалізації функцій сім’ї батьками питання щодо вилучення дитини з сімейного
середовища не постане. Однак у разі, якщо дві та більше функцій сім’ї не виконуються,
особливо якщо вони стосуються дітей, батьки можуть потребувати допомоги спеціалістів,
звернувшись самостійно, чи державні органи, діяльність яких пов’язана із захистом та інтересів
дітей, самі звернуться до батьків з переліком послуг, які можуть допомогти відновити функції
сім’ї або покращити їхню реалізацію.
РОЛЬ МАТЕРІ ТА БАТЬКА
Образ матері та батька залишається в душі дитини на все життя. Отже, взаємостосунки
дитини з матір’ю та батьком, гармонійні взаємостосунки батька й матері між собою відіграють
важливу роль у становленні та розвитку дитини.
Материнська любов безумовна за своєю природою. Вона зароджується ще тоді, коли мати
відчуває дитя у своєму лоні, коли відбувається таємниця творення нової людини. У період
вагітності жінка навчається відчувати свою дитину, пізнавати її, спілкуватися з нею. Мати
природно міцніше пов’язана зі своєю дитиною, ніж батько. Вона виношує та народжує дитину,
вигодовує її своїм молоком. Від матері більшою мірою, ніж від батька, залежить здоров’я та
благополуччя дитини, її розвиток у перші 3 роки життя.
За Е. Фроммом, кожна людина потребує безумовної материнської любові. Мати любить
свою дитину – успішну чи невдаху, талановиту чи ні, здорову чи хвору. Мати любить дитину не
тому, що вона виконала соціальні вимоги, виправдала надії, а тому, що вона є її дитям.
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Відсутність материнської любові або її депривація призводять до негативних наслідків для
розвитку особистості дитини: порушується її соціальний, фізичний, психічний, емоційний
розвиток.
Дітей, позбавлених материнської любові, вирізняє холодність і нездатність відчувати
любов та прив’язаність.
Материнська любов закладає в дитині почуття довіри до себе та світу, яке необхідне для
розвитку здорової та зрілої особистості. Мати символічно і практично ставить дитину на ноги,
створює внутрішню сімейну атмосферу.
На розвиток особистості дитини впливає досвід переживання жінкою вагітності
(позитивний чи негативний), переживання пологів (входження у світ), досвід вигодовування
грудьми, досвід взаємодії з дитиною в перший місяць життя та в перші її роки.
Перший рік життя дитина пов’язана з мамою симбіотично. Яким був досвід перших років
спілкування з мамою, такий досвід і понесе дитина в життя, у свою сім’ю, до майбутніх
поколінь.
Специфічно материнські особливості піклування про дітей:
здатність до безумовної любові;

материнська інтуїція (жінки легше «читають» вирази обличчя дитини, розуміють її

потреби, інтуїтивно знають, що потрібно немовляті);
терпіння, самопожертва;

обережність, м’якість, дбайливість, ніжність.

Батько від початку розвитку дитини в материнському лоні захищає майбутню матір,
створює умови для здоров’я матері та дитини. Захисник і здобувач – споконвічні функції
чоловіка.
Батько піклується про забезпечення сім’ї, охороняє її від негативних впливів зовнішнього
середовища. Батько захищає, здобуває, створює умови, відповідає за життєдіяльність сім’ї, бере
участь у підготовці до народження дитини та догляді за нею. Результати досліджень свідчать, що
чоловіки, які готувалися разом із жінкою до народження дитини свідомо, брали участь у пологах,
стають компетентними батьками, відчувають міцний зв’язок із дитиною більшою мірою, ніж ті
чоловіки, які не брали участі в цих процесах.
У міру дорослішання дитини батько допомагає їй входити в соціум: навчає певним
життєво важливим умінням і навичкам, дає поради.
Любов батька є більш умовною. Батько любить за досягнення, набуття певних якостей,
розвиток умінь. Любов батька дає дитині відчуття особливого емоційного і психологічного
благополуччя, яке не може повною мірою дати лише матір. Любов батька навчає сина або
доньку тому, як чоловік може проявляти любов до дітей, дружини та оточення. Для дівчинки
образ батька – це перший чоловік, перший приклад позитивного/негативного способу поведінки
чоловіка.
Від стилю й характеру стосунків «батько-донька» залежить майбутня доля доньки як
дружини та матері. Існує прямий взаємозв’язок між позитивним прикладом батька та щасливою
родиною, створеною його донькою.
Від характеру взаємин матері й сина залежить його сімейна доля як чоловіка. Для хлопчика
приклад матері – образ майбутньої дружини.
Якщо у батьківській сім’ї діти отримали негативний досвід спілкування з матір’ю або
батьком, поліпшенню батьківських і подружніх функцій можуть сприяти методи сімейної
психотерапії.
Якість виконання материнських і батьківських ролей залежить не лише від самих батьків,
а й від суспільства. Жінка стає кращою чи гіршою матір’ю залежно від того, цінується чи
знецінюється в суспільстві материнство. Ці самі слова можна вживати і до інституту
батьківства. В останні роки спостерігається активніша участь чоловіків у вихованні та створенні
умов для розвитку дітей. Свідомих і відповідальних батьків стає дедалі більше.
Роль матері. Відомо, що перше почуття, яке проявляється в житті людини, – любов до
матері. Зв’язок «мати – дитина», що зароджується з моменту вагітності і триває протягом всього
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життя, необхідний дитині для повноцінного розвитку. Якщо цей зв’язок у дитини є стабільним і
безперервним, то дитина має стійку прив’язаність до матері. Такі діти мають теплі і ніжні
стосунки з матір’ю, вони більш допитливі, соціально незалежні. На справжню любов і турботу
матері дитина завжди відповідатиме справжньою любов’ю.
Якщо ж особистість дитини формується в умовах відсутності матері чи особи, яка її
заміняє, то можливі такі наслідки: інтелектуальне відставання, невміння вступати у значущі
стосунки з іншими людьми, в’ялість емоційних реакцій, агресія, невпевненість у собі.
Для дітей важливим є задоволення потреби в любові та прихильному ставленні, безпеці і
захисті. Можна зазначити, що увага матері до дитини є умовою задоволення цих потреб. Для
дітей важлива навіть фізична присутність матері, а її відсутність викликає тривогу. Можливість
поділитися з матір’ю інтересами, переживаннями є бажаною і залишається важливою для
дитини будь-якого віку. Тож довірливі стосунки між матір’ю та дитиною відіграють вирішальну
роль у становленні в дитини почуття довіри до світу.
Роль батька. Доведено, що у дітей розвивається прив’язаність не лише до матері, а й до
батька. Особливо на її розвиток впливає гра з батьком. Прив’язаність до батька особливо
важлива для формування в дитини статевої ідентичності.
Спостерігаючи за взаємодією матерів і батьків з немовлятами, очевидно, що навіть
граючи з дитиною, мати намагається заспокоїти, вгамувати дитину. Натомість батько і взагалі
чоловік розвиває активність дитини за допомогою силових ігор.
Батько залишається першим і головним джерелом уявлення про чоловіків, а батьківське
ставлення до матері – моделлю для вивчення і, найчастіше, повторення. Стиль поведінки батька,
що копіює дитина, формують моральний бік, способи поведінки хлопця та чоловічі
характеристики.
Дані наукових досліджень, так само як і спостережень, зібрані у різних країнах Європи і
Америки, свідчать про відсутність зв’язку між суворістю батька, його схильністю до покарання,
з одного боку, та рівнем моральних якостей сина з другого. Якщо такий зв’язок і наявний, то
радше він має зворотні наслідки: у занадто суворих батьків сини іноді не здатні до співчуття і
бувають агресивними. Сердечні, емоційні стосунки батька з сином полегшують виховання
дитини. Мудре, щедре на ласку батьківське виховання сприяє формуванню більш мужніх
хлопців і більш жіночних дівчат.
Для дівчинки батько в сім’ї має велике значення, позаяк їй необхідно засвоїти майбутню
поведінку стосовно чоловіків на прикладі стосунків матері з батьком.
Дівчата, що виросли без батьків, можуть бути гарними працівницями, друзями, але лише
після тривалої роботи над собою – хорошими дружинами.
Кажуть: «Мати вчить дитину жити вдома, а батько допомагає їй вийти в люди». Тобто
мати відповідальна за емоційну прив’язаність, а батько – за емоційну незалежність. Тож мати
дає можливість дитині відчути стосунки людської любові, а батько – соціальну захищеність та
відкриває шлях до людського суспільства.
Уміння батьків узгоджувати власний досвід з дитячим сприятиме налагодженню
стосунків у сім’ї. Крім того, слід зазначити, що гармонійні стосунки в подружжі є запорукою
успішного входження дитини у сім’ю.
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РОЗВИТОК ДИТИНИ
Є чимало підходів до визначення поняття «розвиток людини». Зокрема, Білл Райн – професор
школи соціальної роботи Мак-Гілл університету (Канада) – пропонує концепцію поняття
«розвиток», в основу якої покладено світогляд перших поселенців Канади, які сприймали життя
як колесо. Відповідно до цього образу, гармонійний розвиток особистості означає баланс у восьми
сферах.

Фізичний розвиток визначають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної
будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах існування, генетична спадщина, рівні
фізичного розвитку органів і систем організму.
До сфери психічного та емоційного розвитку належать індивідуальні особливості
психічної складової особистості людини, зокрема збудженість, емоційність, чутливість. Психічне
життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уявлень,
почуттів тощо. Психічний розвиток пов’язаний із особливостями мислення, характеру,
здібностей. Усі ці складові зумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві
ситуації.
Духовний розвиток залежить від духовного світу особистості, сприйняття складових
духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини,
її ментальність, життєва самоідентифікація, сенс життя, оцінка власних здібностей і
можливостей у контексті наявних ідеалів і світогляду – все це визначає рівень духовного розвитку
індивіда.
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Інтелектуальний розвиток стосується процесу пізнання, включає розумові здібності
людини та деякі почуття: допитливість, здатність орієнтуватися в навколишньому середовищі,
мислити, навчатись, пізнавати світ і переймати соціальний досвід, спроможність виконувати
завдання, приймати рішення, робити передбачення.
Соціальний розвиток особистості залежить від економічних чинників, стосунків із
сім’єю, а також стосунків сім’ї з державними, громадськими, приватними організаціями, через
які відбуваються соціальні зв’язки – праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона
здоров’я, безпека існування тощо.
Екологічний розвиток – ставлення особистості до навколишнього середовища.
Професійний розвиток стосується професійної діяльності особистості.
Знання про сфери розвитку нададуть нам можливість розуміти, як розвивати дитину. А
щоб наше розуміння та підходи до розвитку дитини були ефективними, ми, батьки, самі маємо
бути розвинені в усіх сферах.
ДО УВАГИ БАТЬКІВ
Необхідно оцінити кожну з восьми сфер власного розвитку.
Для цього намалюйте велике коло, в якому від центра проведіть олівцем 8 спиць, кожна з
яких може бути подовжена і за лінією великого кола. Кожна спиця має свою назву та символізує
окрему сферу життєдіяльності: духовну, інтелектуальну, емоційну, фізичну, соціальну,
професійну, екологічну, психологічну.
Для оцінювання візьмемо до уваги, що в центрі буде умовна позначка «0». Тобто, що далі
від центру буде поставлена ваша позначка, то вищою є ваша оцінка цієї сфери власного
розвитку. Можна обирати шкалу від о до 10 чи від 0 до 100.
Для оцінювання скористаємось такою шкалою:
фізична (нездоровий – здоровий);
психологічна (неадаптивний – адаптивний);
емоційна (нестійкий – стійкий);
духовна (неактивний – активний);
інтелектуальна (самовдоволений – допитливий);
соціальна (самотній – який/яка належить до соціальних систем, груп);
екологічна (небережливий – бережливий);
професійна (незадоволений – задоволений).
Після того, як ви позначите на кожній спиці місце, що найбільше відповідає вашому стану
розвитку на сучасному етапі, поєднайте всі позначки між собою.
Розгляньте фігуру, яка вийшла, і подумайте над запитаннями, спрямованими на рефлексію.
До роздумів
 Чи утворилося коло?
 В якому з аспектів життя ви найблагополучніші?
 Які сфери своєї життєдіяльності Ви б хотіли удосконалити?
 Як це можна зробити?
Ми буваємо краще розвинені в одних сферах і менше – в інших, не завжди виходить коло і
це свідчить про те, що нам є куди розвиватися. Цей тест можна проводити час від часу і
відзначати зміни у власному розвитку.
Кожна зі спиць утримує наше колесо в рівновазі, кожна вимагає нашої уваги. Щоб прожити
життя гармонійно та благополучно, нам необхідно рівномірно розвивати «спиці», які визначають
основні сфери життя.
Також, поза сумнівом, важливо знати про етапи розвитку дітей та вікові кризи, які
проходить дитина та батьки.
Наш підхід ґрунтується на концепції щодо періодів розвитку, автором якої є відомий
американський психолог Ерік Еріксон. Він виокремив 8 етапів розвитку людини, але ми
зупинимося на перших п’яти, оскільки розглядаємо розвиток дитини. Отже, почнемо.
Досить часто ми не можемо зрозуміти, чому наші діти змінюються так швидко. Коли вони
змінюються на краще, нам це подобається, але коли зміни, що відбуваються в них, не
задовольняють нас, ми інколи просто не знаємо, що робити. Ми не можемо відповісти, чому саме
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такі зміни відбуваються, і як їх можна передбачити. Наші діти починають красти, брехати, вони
замикаються в собі й нікого до себе не підпускають або навпаки стають занадто агресивними. Що з
ними коїться? Психологи відповідають: діти переживають проблеми, пов’язані з розвитком. Щоб
дитина подорослішала, їй необхідно пройти цілу низку змін або стадій розвитку.
Коли ми говоримо про проблеми, пов’язані зі стадіями розвитку, ми маємо на увазі
переживання дітьми специфічних вікових криз, через які, як правило, проходить кожна
особистість. Інакше кажучи, розвиток людини можна уявити собі у вигляді сходинок, кожна з яких
є певним етапом розвитку. Для того, щоб піднятися на вищий щабель у своєму розвитку, дитина
має здолати попередні. Однак підйом на кожен наступний щабель потребує від дитини неабияких
зусиль, і інколи їй важко зробити це самій, без сторонньої допомоги. Дитина починає свій рух
угору тоді, коли сама знаходить відповідь на певне запитання, переживаючи своєрідний конфлікт
або кризу внутрішнього розвитку. Ми розуміємо під цим особливий момент у житті кожної
людини, момент вибору між прогресом (розвитком) і регресом (або застоєм). Для того щоб
перейти на наступну сходинку, дитина має зробити відповідний вибір.
Перший етап – довіра або недовіра
Цей етап виникає тоді, коли дитина зовсім беззахисна й цілком залежить від фізичної
турботи та уваги оточення. На початку життя в немовляти відразу виникає відносне почуття довіри
або недовіри до речей і людей. Досвід спілкування дитини з матір’ю є найважливішим для
встановлення балансу відчуттів тривоги та безпеки. Якщо мати або вихователь проявляє турботу
до немовляти, то його відчуття безпеки зростає. Якщо турботи немає – збільшується тривога.
Безпека – це довіра, і навпаки, тривога – недовіра. Отже, основне запитання цього етапу – довіряти
чи не довіряти?
Якщо вам доводилось спостерігати за немовлятами, ви без особливих зусиль пригадаєте, в
чому полягали їхні основні потреби. Коли вони виникають, немовля повідомляє про це своїм
плачем. Дитина хоче їсти, в неї мокрий підгузок, їй холодно тощо. У всіх цих випадках дорослі
мають прийти на допомогу беззахисному немовляті. Якщо це стається саме так, дитина починає
відчувати комфорт, з яким у неї формується довіра до дорослих.
Другий етап – автономія або залежність/сором та сумнів
Починаючи ходити, діти відкривають для себе можливості керування своїм тілом, вони
навчаються їсти, вдягатися, користуватися туалетом та відтворювати нові способи пересування.
Якщо дитині вдається зробити щось самостійно, в неї з’являється почуття самоконтролю та
впевненості в собі. Але якщо намагання дитини постійно супроводжують невдачі та її за це
карають або називають нечупарою й поганою дитиною, вона звикає постійно переживати сором і
сумнів у власних силах. Саме на цій стадії формується сила волі. Дитяча воля перетворюється на
дорослу спроможність контролювати свої захоплення та імпульси. Отже, на цій стадії дитина
ставить перед собою запитання: «Чи спроможна я це зробити?» Що, по суті, означає: «Чи можу я
керувати власним тілом?»
Давайте пригадаємо дітей цього віку. Їх вже починає не влаштовувати те, що вони
повністю залежні від батьків. Їм дуже хочеться навчитися щось робити самостійно:
пересуватися кімнатою, їсти, вдягатися. Інколи батьки мають допомагати дітям робити всі ці
речі, але слід пам’ятати, що в цьому віці дитина намагається робити все сама, без сторонньої
допомоги, і батькам слід більше давати свободи дитині, адже саме на цьому етапі формується
самоконтроль та воля.
Третій етап - ініціатива або почуття провини
Діти у віці 4–5 років переносять свою дослідницьку активність за межі свого власного
тіла. Вони пізнають, як влаштований світ і як можна на нього впливати. Світ для дитини
складається як із реальних, так і з уявних людей та речей. Діти починають досліджувати ці речі.
Якщо їхня дослідницька діяльність у цілому ефективна, вони навчаються спілкуватися з людьми
та речами конструктивно і тим самим розвивають у собі сильне почуття ініціативи. Однак якщо
їх суворо критикують та карають, діти привчаються відчувати себе винними за свої вчинки.
Основне заняття цього періоду – гра. Головне слово у дітей цього віку – чому? Саме в цей
період у дітей починає розвиватися совість, відповідальне ставлення до речей, яке закріплює
8

самоспостереження, самоконтроль та самокритику. На цій стадії дитина може робити більше,
ніж раніше, і повинна навчитися робити собі певні обмеження. Вона постійно ставить собі
запитання: «Чи можу я це зробити самостійно, без батьків?»
Слід пам’ятати, що на цьому етапі формується совість та ставлення до добра і зла. Що
більше ми допомагаємо дітям пізнавати світ, то більше вони стають самостійними й
незалежними від нас, то більше вони проявляють ініціативу. Якщо батьки не виконують цієї
функції (наприклад, коли дитину виховують у дитячому будинку), діти пізнають світ
самостійно, вони самі визначають – що є добро, а що – зло, і якщо їхні визначення не збігаються
з визначенням суспільства, вони дістають певні покарання. Це і є шлях формування почуття
провини.
Четвертий етап – любов до праці та почуття власної гідності або почуття
неповноцінності
У віці 6–11 років численні навички та вміння дітей розвиваються у школі, вдома та в
середовищі ровесників. У цей період надзвичайну шкоду завдає негативне оцінювання себе
порівняно з іншими. Останнє залежить від успішного засвоєння дитиною вмінь і навичок. У
дітей, які не досягли високих результатів і не здобули таким чином поваги батьків, учителів і
друзів, може виникнути почуття неповноцінності або неадекватності. Основна сила цього етапу
– почуття власної гідності, що базується на компетентності, усвідомленні власної майстерності,
розвитку загальних здібностей і практичних навичок. Головні запитання цього етапу: «Чи можу
я це робити достатньо добре? Що я можу зробити сам?».
Основна подія цього етапу полягає в тому, що діти йдуть до школи. Це є не просто кризою
в їхньому житті, це є більшою кризою для батьків, адже з цього часу їхні діти будуть залежними
не тільки від батьків, а ще й від учителів і нових друзів. На цьому етапі найголовнішим для
дитини буде оцінювання всього того, що вона робитиме. Саме об’єктивна оцінка, яка
супроводжується порадами та похвалами формуватиме у неї любов до праці. Постійна
негативна оцінка сприятиме розвитку почуття неповноцінності.
П’ятий етап – ідентичність або змішування багатьох ролей
Протягом свого життя діти дізнаються про цілу низку різних ролей – учня і друга, брата і
сестри, сина та доньки. У підлітковому віці є потреба розібратися в цих ролях та зуміти
інтегрувати їх в єдину цілісну ідентичність. Термін «ідентичність» означає тотожність людини
самому собі, тобто той образ власного «Я», який є твердо засвоєним та особисто прийнятним.
Саме сформованість ідентичності допомагає особистості вирішувати завдання на кожному етапі
її розвитку. Інакше кажучи, ідентичність – це насамперед показник зрілої, дорослої особистості.
У підлітковий період значний вплив мають соціальні обмеження та тиск суспільства.
Підліток може мати труднощі в виборі для себе певної ролі та в прагненні посісти в суспільстві
значуще для себе місце. Саме на цьому етапі створюються кумири та зразки для наслідування. І
саме на цьому етапі підліток запитує у себе: «Хто я?».
Це найважчий етап розвитку, як для батьків, так і для дітей. В більшості випадків батьки
майже втрачають вплив на своїх дітей. Підлітки дуже часто демонструють певні протести проти
втручання в їхнє особисте життя. Ці протести можуть виражатися в палінні, наркотиках,
нерозбірливих статевих стосунках, втечах тощо.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
№

Вік
0–1

ДОВІРА
або
НЕДОВІРА

1–3

АВТОНОМІЯ
або
ЗАЛЕЖНІСТЬ/СОРОМ
ІНІЦІАТИВА
або
ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ
ПРАЦЯ (ПОЧУТТЯ
ГІДНОСТІ)
або
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Назва етапу

Кризове запитання
Чи можу я довіряти
світу?
Чи спроможний я це
зробити? Чи можу я
керувати власним тілом?
Чи можу я це зробити
сам, без батьків?
Що я можу зробити
сам? Чи можу я це зробити
достатньо добре?
Хто я?

Для критичних періодів характерні певні особливості:
 Їхні межі вкрай невиразні, розмиті. Криза настає непомітно, дуже важко визначити
момент її початку й завершення. Різке загострення спостерігається лише в середині цього етапу.
 Апогей кризи для оточення проявляється в зміні поведінки дитини, її
«важковиховуваності». Дитина ніби виходить з-під контролю дорослих, стає вередливою, стрімко
падає успішність у школі і знижується працездатність, зростає кількість конфліктів з тими, хто її
оточує. Внутрішнє життя пов’язане з болісними переживаннями.
 Розвиток під час кризи має переважно негативний характер. На відміну від стабільних
періодів, тут відбувається радше руйнівна, ніж творча робота. Дитина не так здобуває, як щось
втрачає з надбаного раніше (наголосимо, що виникнення нового в розвитку обов’язково означає й
відмирання старого). Водночас у критичні періоди спостерігаються й конструктивні процеси
розвитку, поява новоутворень, що мають перехідний характер і не зберігаються надалі в тому самму
вигляді (наприклад, своєрідна автономна мова однорічних дітей).
Критичні періоди в розвитку дітей:
1. Криза новонародженого (пологова криза).
2. Криза першого року життя.
3. Криза третього року життя.
4. Криза шостого (сьомого) року життя.
5. Криза одинадцятого – тринадцятого років життя.
Розглянемо характерні прояви критичних періодів розвитку дитини більш детально,
відповідно до вікових особливостей:
1. Криза новонародженого. Виникає в період гострого життєвого протиріччя в результаті різкої
зміни умов перебування дитини – завершення пренатального (дородового) періоду і її
народженням, що супроводжується розривом багатьох органічних і фізіологічних зв’язків,
зміною середовища розвитку.
Фізично відокремившись від матері, дитина має адаптуватися до цілком інших умов життя
(звикнути отримувати кисень із повітря, приймати їжу ззовні, перетравлювати її, виділяти
непотрібні організму речовини тощо). Все це відображається на її загальному стані, підвищеній
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вразливості до різних несприятливих умов. Основною фізичною ознакою кризи є втрата
дитиною ваги в перші дні після народження.
Психологічні проблеми пов’язані з особливостями адаптації дитини до нового середовища
та іншого способу життя, а також з особливостями настанови матері, яка до цього сприймала
дитину як частку власного «Я» і перебудовується на сприйняття її як окремої людської істоти.
ДО УВАГИ БАТЬКІВ
Не можна карати дитину за поведінку, яка природно виявляється у її потребі пізнання і
розвитку. Пам’ятайте, що у цьому віці для вироблення правильних соціальних орієнтирів і
повноцінного розвитку емоційної сфери дитини дуже важливою є участь у вихованні двох
батьків – батька і матері.
2. Криза першого року життя. Ця криза є характерною для першого року життя дитини і
пов’язана з освоєнням довкілля і мовлення. Якщо спочатку життєдіяльність немовляти
регулювала біологічна система, детермінована біоритмами, то поступово вона вступає у
конфлікт із вербальними ситуаціями, які створюють дорослі. Як наслідок, у віці близько року
дитина залишається без надійних орієнтирів у навколишньому світі: біологічні чинники вже
суттєво деформовані, а мовні ще не настільки сформувалися, щоб дитина з їхньою допомогою
могла вільно керувати своєю поведінкою.
У віці від 15 місяців до 2-х років діти проявляють свій характер. У поведінці домінує
заперечення, яке виявляється у бажанні робити навпаки.
ДО УВАГИ БАТЬКІВ
 Створіть для дитини умови, які будуть безпечними для пізнання довкілля: закрийте
розетки; не залишайте доступними для неї вогонь, сірники; гарячі страви і напої ставте так, щоб
вона не могла до них дотягтися і перевернути на себе; не залишайте її наодинці.
 Привчайте дитину користуватися різними побутовими речами – це дозволить виробити
у неї навички самообслуговування й уникнути проблем з використанням їх за призначенням.
 Забороняючи дитині щось, обов’язково пояснюйте, ЧОМУ.
 Необхідно, щоб діти відчували вимогливість батьків до їхньої поведінки і
послідовність цих вимог.
3. Криза трьох років. Одним із наслідків інтенсивного розвитку спільної діяльності дитини й
дорослого в ранньому віці є формування у дитини образу власного «Я» – центрального
новоутворення, що виникає наприкінці цього етапу. Малюк вчиться відокремлювати себе від
дорослого, починає ставитися до себе як до самостійної особистості, тобто в нього з’являються
початкові форми самосвідомості. Усе приводить до прагнення дитини хоча б у межах своїх
можливостей діяти самостійно, без допомоги дорослих, що насамперед виявляється у її словах
«Я сам!» і намаганнях робити все самостійно. Саме тому для оточуючих вона здається впертою,
вередливою і свавільною. Цей період вважають критичним насамперед тому, що дорослі
стикаються з труднощами взаємин з дитиною.
В основі цієї кризи – об’єктивне протиріччя між новою тенденцією розвитку дитини до
самостійного задоволення власних потреб та прагненням дорослого зберегти попередній стиль
стосунків і обмежити тим самим активність дитини.
Відома чітка когнітивна (інтелектуальна) симптоматика наближення кризи:
 гострий інтерес дитини до свого зображення у дзеркалі;
 стурбованість тим, який вона має вигляд в очах інших;
 зацікавленість дівчаток своїм убранням;
 заклопотаність хлопчиків власною компетентністю, наприклад, у конструюванні;
 гостра реакція на невдачі;
 наполягання на своєму виборі.
Ознаки перебігу кризи трьох років:
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1. Негативізм дитячий. Проявляється у безпідставній, безглуздій протидії дитини будьякому втручанню дорослих, опорі зовнішнім впливам, демонстративній відмові виконувати
вимоги старших. Така собі протидія заради самої протидії. Дитина взагалі не хоче підкорятися
дорослим. Негативізм не слід ототожнювати з неслухняністю. В основі негативізму – свідоме
небажання слухати поради та дотримуватися певних правил.
2. Упертість дитяча. Один із проявів неслухняності. Виникає в ситуаціях, коли вимоги
дорослих суперечать бажанням дитини й намірам, а також за відсутності нормальних умов для
діяльності та задоволення природних потреб. Дитина наполягає на своїй вимозі, на власному
рішенні тому, що починає усвідомлювати себе як особистість і хоче, щоб на цю особистість
зважали. По суті це один зі способів самоствердження. Упертість не варто плутати з
наполегливістю, оскільки в її основі лежить конфлікт із оточуючими.
3. Примхливість. Близька до негативізму й упертості, але має більше генералізований і
безособовий характер. Це протест проти порядків, що панують удома. Або протест проти того,
що пропонують інші (наприклад, проти конкретного платтячка чи сорочки, способу проведення
дозвілля, запропонованого меню тощо). Нерідко реалізується в істеричних формах: діти падають
на підлогу, пручаються, заходяться плачем і криком, відкидають запропоновані їм речі тощо.
4. Свавілля. Прагнення до емансипації від дорослого. Дитина хоче бути самостійною. Це
дещо нагадує кризу першого року, але тоді було прагнення до фізичної самостійності, а тепер
ідеться про глибший рівень – самостійність наміру, задуму. Свавілля – своя воля. Тобто
наполягання на своєму виборі, навіть якщо він гірший від того, що пропонують інші.
5. Знецінювання дорослих. Може виявлятися в безапеляційних заявах та відвертому
ігноруванні. Батьки переживають справжній шок, почувши від дитини «дурень» або щось
подібне. Проте в основі подібних реакцій не нелюбов і неповага до батьків, а недостатність
досвіду щодо вияву різних емоційних реакцій, вміння по-іншому захищати себе і свою позицію.
6. Протест-бунт. Проявляється у відкритих конфліктах із батьками в ситуаціях, коли
очікування дітей не збігаються з очікуваннями батьків, і їх примушують діяти саме за
батьківськими уявленнями. Проте не кожна дитина здатна за своїми індивідуальними
особливостями до відкритого протесту. Дехто використовує форми прихованого протесту, який
може відображатися у різній шкоді й небажанні визнавати до цього свою причетність.
ДО УВАГИ БАТЬКІВ
 Не висувайте надмірних вимог (завжди орієнтуйтеся на вікові можливості і стан
здоров’я дитини) та не зловживайте заборонами!
 Достатньою мірою реалізуйте розумні бажання дитини – їй потрібно:
а) пізнавати довкілля;
б) розвивати навички самообслуговування;
в) визначати власні сили і здібності.
 Скеровуйте ініціативу і самостійність дитини у продуктивне русло – знайдіть їй цікаве
і корисне заняття.
 Не ставайте на шлях прямої боротьби з упертістю дитячою, щоб не загострювати на
цьому увагу самої дитини (це сприятиме формуванню ворожості у взаєминах).
 Створюйте дитині такі ситуації, в яких би вона сама змогла пересвідчитися, що її
домагання марні.
 У бесідах із дитиною ведіть розмову спокійно.
 Не поспішайте реагувати на примхи дитини. Вона повинна звикати до певного
порядку речей і поважати ваш авторитет.
 Дозвольте дитині самій робити вибір: не нав’язуйте їй одну свою пропозицію (сукню,
їжу, іграшку, гру тощо), а пропонуйте на вибір кілька (наприклад: «Що б ти хотіла сьогодні їсти
на сніданок: кашу чи картопляне пюре?» або «В якому з цих платтячок ти б хотіла сьогодні піти
до дитячого садочка?» Тоді це буде саме її вибір і не буде причини для конфлікту.
 Привчайте дитину до керування собою на основі сприймання й усвідомлення актів
своєї поведінки та її наслідків.
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 Сприяйте потребі дитини в аналізі результатів її діяльності, вчинків, взаємин з іншими
людьми. Пропонуйте їй обговорювати все те, що і як вона робить, уникаючи простої критики і
однозначно негативних оцінок.
 Навчайте дитину правилам поведінки і, зокрема, правилам шанобливого поводження з
батьками.
 Показуйте власний приклад шанобливої і культурної поведінки.
 Не доводьте взаємини з дитиною до такого конфлікту, коли кожній зі сторін важко
стримувати свої негативні емоції.
 Пам’ятайте, що Ви мудріші і досвідченіші в житті, ніж діти, що Ви любите свою
дитину. Це повинно бути в основі Вашої моделі батьківської поведінки.
 Стимулюйте найкращі наміри дитини, підтримуйте її високу самооцінку.
4. Криза шести – семи років. Ця криза є перехідним періодом, що відділяє шкільне
дитинство від молодшого шкільного віку. Характеризується втратою безпосередності і
наївності, більшою скритністю поведінки, здатністю поставити себе на місце іншого, вмінням
відчувати і враховувати емоційні стани оточуючих. Поряд із негативізмом помітно зростає
самостійність дитини, збагачується зміст її життя: розширюються інтереси, коло друзів і
знайомих, сфери діяльності.
Основні ознаки:
 порушення психічної рівноваги, нестійкість волі, настрою;
 втрата безпосередності у поведінці (явними стають внутрішні переживання в оцінці
бажань і вчинків, правомірності чи доцільності власних дій);
 манірність поведінки (намагаючись виправдати сподівання дорослих, дитина відверто
демонструє навіть ті позитивні якості, які їй не властиві);
 симптом «гіркої цукерки» (дитині погано, але вона намагається це приховати).
Однак аж ніяк не всі діти цього віку спроможні стримувати свої почуття, вміють керувати
ними. Утративши одні форми поведінки, вони ще не оволоділи іншими. Це спричиняє труднощі
у вихованні, «замикання» дітей у собі й некерованість їхньої поведінки.
Якщо криза трьох років була пов’язана з усвідомленням себе як активного суб’єкта у світі
предметів, то тепер дитина починає усвідомлювати своє місце у світі суспільних відносин, що
докорінно змінює її самосвідомість. Криза 7 років – це період зародження соціального «Я»
дитини.
Дитині потрібно вступати у стосунки з суспільством як із сукупністю людей, котрі
займаються обов’язковою, суспільно необхідною та корисною діяльністю. Це виражається
насамперед у прагненні дитини піти до школи, стати учнем. Усе, що стосується навчання,
виходить на перший план, а те, що пов’язане з грою, стає менш важливим, хоча й не менш
цікавим.
ДО УВАГИ БАТЬКІВ
 Сприяйте розширенню форм спілкування з дитиною, розвитку її потреби у діалогічному
спілкуванні на правах партнерів.
 Прагніть до встановлення довірливих стосунків, але не будьте у цьому нав’язливими –
знаходьте потрібні слова і вдалий для цього час і настрій дитини.
 Створюйте умови для розширення словникового запасу – більше спілкуйтеся,
обговорюйте побачене, прочитане, почуте. Спостерігайте за мовою і вимовою дитини
(вживанням слів-паразитів і брутальних слів; правильністю наголосів). Піклуйтеся про власний
приклад грамотного, культурного і багатого використання словникового запасу.
 Сприяйте адекватному прояву емоцій: пояснюйте, якщо дитина не знає, як поводитися в
ситуаціях горя і радості; будьте самі щирими у прояві емоцій у подібних ситуаціях.
 Допомагайте дитині підготуватися до школи: навчайте її письму, грамоті, рахуванню;
тренуйте пальчики (спеціальними вправами, привчанням до тривалих і правильних маніпуляцій
олівцем і ручкою); дотриманню правил поведінки у різних ситуаціях.
 Сприяйте розвитку самостійності дитини: дозволяйте їй самій доводити справу до кінця,
навіть якщо у неї це ще не дуже вправно виходить.
 Вселяйте віру в дитину, у її здібності та можливості.
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5. Криза одинадцяти – тринадцяти років. Ламання старих психологічних структур,
характерне для цього віку, призводить до справжнього вибуху непокори, зухвальства та того, що
дитина важко піддається вихованню. Характерним для цього періоду є зниження працездатності і
навчальної успішності.
Основну причину таких бурхливих проявів одні психологи вбачають у тому, що дорослі не
змінюють своєї поведінки у відповідь на появу в підлітків прагнення до нових, більш дорослих
форм взаємин із батьками та вчителями. Інші розглядають цю кризу як пряме відображення
процесу статевого дозрівання, мало пов’язаного з особливостями виховання, а треті вважають, що
така криза не є загальною й у багатьох підлітків її просто не буває.
Головний зміст і специфічна відмінність у розвитку кризи цього вікового періоду –
перехід від дитинства до дорослості, що виявляється у соціальному та статевому дозріванні
дитини і супроводжується прагненням до повної самостійності, уникнення контролю з боку
дорослих, підвищеним інтересом до своєї зовнішності і представників протилежної статі,
загостреним відчуттям справедливості.
Симптоми кризи підліткового віку:
 Зниження продуктивності навчальної діяльності (а також спроможності нею
займатися), навіть у тих сферах, де підліток обдарований. Регрес помітний при виконанні творчих
завдань, а здатність виконувати механічні – зберігається. Зумовлено це переходом від
конкретного до логічного мислення.
 Негативізм. Підліток ніби відштовхується від свого оточення, схильний до сварок,
порушень дисципліни, переживаючи водночас внутрішнє занепокоєння, невдоволення, прагнення
до самотності й самоізоляції.
Поведінка підлітка під час кризи не обов’язково має негативний характер. Можливі
три її варіанти:
1. Негативізм яскраво виражений у всіх сферах життя. Триває таке від кількох тижнів до
випадків, коли підліток надовго самоізолюється від родини, є надмірно збудженим або ж
навпаки байдужим. Подібні болісні й гострі прояви негативізму спостерігаються у 20%
підлітків.
2. Приблизно 60% підлітків проявляють негативізм лише в окремих життєвих ситуаціях,
насамперед як реакцію на негативний вплив середовища (сімейні конфлікти, гнітюча атмосфера
в школі).
3. У 20% підлітків негативізм у поведінці взагалі не проявляється.
Усе це дає підстави зробити припущення, що негативізм зумовлений недоліками
педагогічного підходу.
Цікаво, що батьки та вчителі пов’язують труднощі виховання не з кризою й не з
докризовим періодом, коли, власне, й починається процес руйнування старих психологічних
структур, а з періодом після кризи (14–15 років). Пояснюється це передусім неефективністю дії
в нових умовах старих виховних підходів та невмінням знаходити інші, які б більшою мірою
відповідали цьому післякризовому періоду, сучасним інтересам і потребам дітей.
ДО УВАГИ БАТЬКІВ
Розширяти коло соціальних ролей підлітка (сина/доньки, онука/внучки, родича,

школяра, учня, друга, ровесника, члена дитячої організації, громадянина тощо, розкривати їх
морально-етичний зміст.
Створювати більше рольове навантаження;

Давати більше самостійності й відповідальності.

У своїх висловлюваннях, діях і вчинках не втрачати авторитет справедливих і

поміркованих батьків.
Намагатися менше критикувати дітей і їхні вчинки (це завжди буде сприйнято

емоційно, а не конструктивно).
Переключати загострену увагу підлітків до своєї зовнішності на увагу до

внутрішнього стану.
Сприяти формуванню в дитини адекватної самооцінки.
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Створювати умови для самоосвіти і самовиховання дитини, визначеності щодо

нахилів та професійних уподобань.

Сприяти духовному розвитку особистості, закріпленню морально-етичних норм і
правил поведінки.

ПОТРЕБИ
Сфери потреб особистості визначені потребами її повноцінного розвитку. Повноцінний
розвиток передбачає гармонію фізичного, психічного і соціального становлення. Він
забезпечується завдяки задоволенню фізіологічних, фізичних, психічних, духовних, емоційних,
інтелектуальних, духовних, соціальних, професійних потреб у відповідних сферах розвитку.
Розрізняють такі види потреб:
– біологічні (у їжі, воді, одязі, руховій активності);
– соціальні (спілкування з іншими людьми);
– особистісні (підтримка людиною своєї психічної самостійності);
– духовні (набуття знань, творча активність, розвиток естетичних інтересів і прагнень).
Потреби особистості формуються з раннього дитинства і значною мірою залежать від
ціннісних орієнтацій, матеріальних статків, культури міжособистісних взаємин у батьківській
сім’ї (або того найближчого середовища, в якому зростала дитини), а також від наявності
відповідних умов для їх проявів і розширення. З часом та залежно від умов перебування
особистості та її життєвих цілей потреби можуть змінюватися. Однак практично незмінними
залишаються біологічні потреби людини, які становлять основу її життєдіяльності.
Кожна сфера розвитку дитини досягає найвищого рівня у тому випадку, якщо повноцінно
задовольняються потреби, які входять до неї. Отже, між цими категоріями наявний дуже тісний
зв’язок. Які ж саме потреби входять до названих сфер розвитку?
Фізична сфера – їжа, одяг, дім, фізичний контакт із батьками, вміння ходити, їздити на
велосипеді, заняття спортом, прогулянки, безпека, відсутність фізичних покарань тощо.
Екологічна сфера – спілкування з природою, чисте повітря, чиста вода, бережливе
ставлення до довкілля тощо.
Професійна сфера – професійні навички, самовизначення.
Інтелектуальна сфера – навчання, життєві навички самообслуговування, говоріння,
розуміння мови, письма, читання, рахування, вивчення наук, спілкування тощо.
Духовна сфера – розуміння доброго й поганого, прийняття загальнолюдських цінностей,
усвідомлення моралі, культурна ідентичність, захоплення, читання книжок, відвідування музеїв,
театрів тощо.
Соціальна сфера – спілкування, здатність будувати стосунки та знаходити спільну мову з
іншими, наявність друзів тощо.
Психологічна сфера – повага, розуміння, любов, турбота, увага, відчуття належності до
сім’ї, позитивне ставлення до себе тощо.
Емоційна сфера – любов, турбота, підтримка, прихильність, безпека, прив’язаність, гумор
тощо.
Орієнтовний перелік потреб дитини на різних вікових етапах:
Від 0 до 1 року – їжа, одяг, фізичний контакт із батьками, любов, турбота, увага, прихильність,
безпека, прогулянки.
Від 1 до 3 років – їжа, одяг, фізичний контакт із батьками, любов, турбота, увага,
прихильність, безпека, ходіння, говоріння, спілкування з людьми та природою, прогулянки.
Від 4 до 6 років – їжа, одяг, фізичний контакт із батьками, любов, турбота, увага,
прихильність, безпека, ходіння, говоріння, спілкування з людьми та природою, прогулянки,
слухання казок, отримання відповідей на численні запитання, позитивне ставлення до себе.
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Від 6 до 12 років – їжа, одяг, фізичний контакт із батьками, любов, турбота, увага,
прихильність, безпека, ходіння, говоріння, спілкування з людьми та природою, прогулянки,
отримання відповідей на численні запитання, позитивне ставлення до себе, навчання, спілкування з
друзями, побудова стосунків з іншими, життєві навички, зокрема, самообслуговування, певна
ступінь свободи, участь у прийнятті важливих рішень у сім’ї, відвідування концертів, музеїв,
театрів, кіно, наявність кишенькових грошей.
Від 12 до 18 років – їжа, одяг, фізичний контакт із батьками, любов, турбота, увага,
прихильність, безпека, ходіння, говоріння, спілкування з людьми та природою, прогулянки,
отримання відповідей на численні запитання, позитивне ставлення до себе, навчання,
спілкування з друзями, побудова стосунків з іншими, життєві навички, зокрема,
самообслуговування, певна ступінь свободи, участь у прийнятті важливих рішень у сім’ї,
відвідування концертів, музеїв, театрів, кіно, наявність кишенькових грошей, можливість
висловити свою думку, професійні навички, розуміння загальнолюдських цінностей.
Психологічний комфорт і повноцінний розвиток дитини в сім’ї забезпечує насамперед
реалізація її базових психологічних потреб на всіх вікових етапах розвитку, а саме: у
безумовній любові та прийнятті, визнанні, увазі, безпеці, потребі бути самим собою.
Потреба у безумовній любові та прийнятті. Дитині необхідно відчувати, що її люблять
не за щось, а просто за те, що вона є, тобто безумовно. Потреба у люблячій людині є однією з
найважливіших потреб дитини. Малеча має зростати, усвідомлюючи, що вона бажана та
потрібна. Свою любов дитині необхідно висловлювати не лише словесно: «Ти хороший, любий,
важливий, потрібний…», а й за допомогою дотику: тримати за руку, обіймати тощо. Зауважимо
– безумовне прийняття дитини не передбачає, що ви ніколи не можете висловити своє
незадоволення її вчинками, ставити певні вимоги або за потреби вдаватися до покарання.
Безумовне прийняття – це перший крок до побудови довірливих стосунків у вашій сім'ї.
Потреба у визнанні. Для повноцінного особистісного розвитку дитини необхідно
цінувати та визнавати її особистість. Дитина має відчувати, що до її інтересів, поглядів,
захоплень, здібностей ставляться серйозно, підтримують, допомагають розкритись її талантам.
Для кожної дитини є важливим заохочення до саморозвитку.
Потреба в увазі. Кожна дитина потребує до себе певної уваги. Її слід навчити багатьом
важливим вмінням: спочатку – ходити, їсти, допомогти сформувати навички
самообслуговування, а відтак – сприяти розвитку навчальних умінь та навичок, навчити
правилам поведінки у соціумі та в процесі взаємодії з іншими людьми, вмінню розпоряджатися
своїм часом та грішми. Певно, для цього дитині необхідно приділяти час, увагу, спілкуватися з
нею, мати спільний психологічний простір: спільні інтереси та дозвілля. Це забезпечить
взаєморозуміння між батьками та дитиною, що сприятиме гармонійному розвитку її
особистості.
У цьому багатогранному процесі взаємодії з власною дитиною батьки мають бути
прикладом для неї. Ваш спосіб життя та світогляд допоможуть у формуванні моральних
цінностей дитини: усвідомлення добра і зла, співчуття, відповідальності, щирості, поваги. Не
варто говорити дитині, що лаятись – це непристойно, якщо у вашому домі часто спалахують
сварки. Не чекайте, що ваша дитина не потягнеться до цигарки після ваших настанов, якщо ви
самі палите.
Потреба в безпеці. Для повного відчуття захищеності дитина має почуватися захищеною
не лише фізично, а й психологічно, а саме: відчувати комфортний психологічний мікроклімат в
сім'ї, гармонійні стосунки між батьками, постійну підтримку дорослих. Дитина має жити з
упевненістю, що її приймуть будь-якою, що у неї є близькі люди (батьки), яким вона може
завжди довіритись, які зрозуміють і ніколи не зрадять.
Потреба бути самим собою. Важливо, щоб батьки приймали, визнавали свою дитину,
цінували її особистість, поважали право на власну думку та звертали увагу на неї. Не варто
дитину порівнювати з кимось, це може негативно позначитися на її самооцінці.
Дитина, як і дорослі, інколи має потребу побути наодинці зі своїми думками, і цю потребу
необхідно поважати і задовольняти, не втручаючись у внутрішній світ дитини нетактовними
розпитуваннями чи нав’язливими вказівками. Дитина має право на власний фізичний і
психологічний простір. Не варто копирсатися без дозволу в дитячих речах, особливо читати
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здатність контролювати власні емоції тощо.
Дитина, у якої сформована прихильність, розвивається згідно з віковими нормами, вчиться
розрізняти власні почуття і почуття інших, мислити, розвиває соціальні зв’язки, довіряє
оточуючим, стає впевненою у собі, проявляє любов і ніжність до інших.
Дитина, яка будує безпечну прив’язаність з опікуном, сприймає опікуна як «безпечний
фундамент» для пізнання світу, перевіряючи час від часу, чи дорослий присутній. Може
розставатися на короткий період, і якщо після розлуки бачить опікуна, то вітає його позитивно і
швидко повертається до гри. Дитина прагне близькості з опікуном – безпосередньої чи
непрямої.
Діти, які виросли в безпечній прив’язаності в дорослому віці, будуть:

здатні до тривалих взаємостосунків, що ґрунтуються на довірі;

мати високе відчуття власної вартості, оптимізм, стійкість до критики;

охоче ділитися почуттями з друзями та партнерами;

вміти формувати взаємовідносини, співпрацювати, звертатися по допомогу.
МЕТОДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
Процес впровадження батьками дисципліни є нелегким завданням.
Що насправді означає слово «дисципліна»?
Це слово має латинське походження: «discere», що означає «вчитися» та «disciples», що
означає «учень».
Отже, особа, яка когось дисциплінує, – це хтось, хто вчить. Другий учасник цього процесу
– ц учень; хтось, хто чогось навчається.
Ви як батьки будете вчителями та провідниками, наставниками, які допомагатимуть
дитині навчитися.
Дисципліна має за мету розвинути у дитини самоконтроль, самоповагу, відповідальність і
порядок. Інакше кажучи, дисциплінована особа – це хтось, хто вміє опанувати себе та керується
системою внутрішніх норм і правил. Ось чому дисципліна є довготривалим процесом, який
повинен розвиватись та змінюватись згідно з потребами дитини. В основі систематичного
застосування дисципліни закладене те, що ми хочемо, щоб дитина зробила, опинившись
наступного разу в тій самій ситуації. Наприклад, наш обов’язок – захистити дитину від гарячої
кухонної плити. Але важливішим є те, щоб в майбутньому дитина не попеклася, додержувалася
правил безпечної поведінки.
Слово «кара» (з латини «punire» означає «карати, платити за щось чи завдавати болю»).
Карають когось, хто зробив щось погане. Карати – це ранити, забирати волю чи власність, або ж
завдавати фізичного болю. Покарання можуть включати биття (ляпаси), висміювання дитини,
погрози, наказування («не дістанеш вечері»), штрафні санкції, ізоляцію, позбавлення привілеїв
чи ліквідацію улюблених іграшок чи інших речей, які є власністю дитини та мають для неї
значення.
Вже з самих визначень відмінність між дисципліною і покаранням очевидна. Кара є
короткотривалим рішенням, таким, що не приносить конструктивного результату. Дисципліна
натомість заохочує дитину до того, щоб вона була відповідальною впродовж тривалого періоду
часу.
Покарання може бути складовою дисципліни, але в жодному разі не може бути її
головною частиною! Покарання як головний елемент виховання ніколи не навчить дитину
самоконтролю. Покарання означає, що процес контролює дорослий. Це може бути єдиним
виходом у певних ситуаціях, але функціонування покарання на правах виключного правила
позбавляє дитину нагоди взяти відповідальність за свої вчинки. Також сувора кара, позбавлена
любові, чи така, що завдає фізичного болю, ніколи не буде ефективним елементом
впровадження дисципліни. Процес опанування самоконтролем вимагає того, щоб дитина
почувалася впевнено, відповідно до своїх можливостей. Натомість покарання негативно
позначається на відчутті власної гідності та провокує уникання, страх чи злість у дитини.
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Результатом виховання є поведінка і рівень розвитку. Поведінка тісно взаємопов’язана з
розумінням дитиною дисципліни (тобто це виконання тих чи інших норм, що прийняті у
певному суспільстві).
Дисципліни можна досягти у два способи: на основі розуміння дитиною норм, тобто
виховання самодисципліни, та на основі покори, повної підлеглості та слухняності, машинальне
виконання норм, до яких привчили.
І привчання до самодисципліни, і виховання повної покори/слухняності досягаються за
допомогою заохочення та покарання. Але базуються ці методи на різних принципах.
Є цілий спектр різноманітних дисциплінуючих методів, що зміцнюють позитивну
поведінку та самоконтроль. При виборі відповідного дисциплінуючого методу треба врахувати
значну кількість обставини, що можуть скластися.
Деякі методи можуть більш ефективними, ніж інші, як спосіб нашої реакції на поведінку.
Наприклад, цілком слушним є ігнорування двох дітей, які намагаються звернути на себе увагу,
взаємно одне одному докучаючи. Однак не можна ігнорувати поведінки, яка загрожує
безпосередньо безпеці когось або ж чиєїсь власності. Так само можна дозволити дитині
ризикувати в певних випадках, в межах розумного, але якщо в результаті це може призвести до
моральних, емоційних чи фізичних втрат, то такий ризик не можна дозволяти.
Залежно від почуттів, які викликає у нас поведінка дитини, ми будемо на неї реагувати.
Бажано розібратися в своїх почуттях перш, ніж реагувати на скоєне.
При виборі методів дисципліни слід зважати на індивідуальні особливості окремої
дитини. Попри поставлену ціль (зміцнення позитивної поведінки, посилення самоконтролю),
дисциплінуючі методи мають застосовуватись з урахуванням темпераменту дитини, етапу її
розвитку, її історії та специфічних обставин, що виникли.
Часто ми реагуємо на поведінку дитини, не зважаючи на її причини, мотиви чи потреби,
які дитина хоче задовольнити, поводячись так чи інакше.
Важливим також є й суб’єкт, у присутності якого мала місце дана поведінка.
Наприклад, це надзвичайно важливо, коли йдеться про поведінку підлітка в присутності його
однолітків.
Є також моменти, коли наші бажання та здатність ефективної реакції будуть різнитись.
Нам може бракувати відповідних умінь, щоб використати той чи інший виховний метод. Або ж
у нас не буде бажання застосувати саме цей метод. На наше бажання може вплинути час,
потрібний на застосування конкретного методу, рівень нашого переконання у його доцільності
та ефективності, на вибір також впливатиме рівень нашої емоційної та фізичної енергії в цей
момент.
Ступінь наших взаємин із дитиною є вагомим чинником при виборі конкретного
дисциплінуючого методу. Скільки часу дитина вже є з нами, рівень взаємної довіри – це лише
кілька чинників, що впливають на наші взаємини з дитиною.
Ефективна дисципліна включає в себе значну кількість виховних методів. Деякі з них
добре нам знайомі, та, можливо, ми навіть не замислювалися над тим, що вони є складовими
якихось технологій. Дисципліна – це щось більше, ніж реакція на погану поведінку дитини.
Багато з цих методів покликані запобігти поганій поведінці, деякі з методів є реакцією на
неприпустиму поведінку.
Ефективна дисципліна вимагає ефективного спілкування. Ось чому вміння слухати,
ставити запитання та вживати вирази із домінуючим «я» ми розглядаємо як виховні, котрі
ґрунтуються на дисципліні. Щоб ефективно застосовувати ці методи, ми маємо зважати на вже
отримані раніше знання і не забувати про терпіння, відкритість та пам’ятати про особливості
етапів розвитку дітей. Найважливішим є розуміння того, що застосування цих методів
потребуватиме часу та бажання навчатися.
Деякі ефективні методи дисциплінування дітей:
подавання власних взірців та прикладів бажаної поведінки;
зміна оточення;
використання «я»-повідомлень;
використання натуральних та логічних наслідків;
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використання «часу на роздуми»;
нагороди, похвали, заохочення;
ігнорування поганої поведінки дитини;
визначення чітких, зрозумілих правил та норм.
Дисциплінованість у сім’ї формується в умовах чіткої організації режиму життя і праці,
який повсякчас підтримують узгоджені дії вихователів і батьків. Часто причини виникнення
труднощів, які трапляються у вихованні дисциплінованості, беруть витоки у сім’ї. Деякі
батьки невміло використовують покарання і заохочення як методи виховання, не
дотримуються почуття міри у застосуванні одних і тих самих засобів впливу. У таких
випадках у дітей знижується сприйняття дисциплінарних заходів, які до них застосовуються.
Іноді неузгодженість виховних впливів у дошкільному навчальному закладі/школі та в сім’ї
призводить до виникнення «роздвоєності» поведінки. Дисциплінованість тісно пов’язана з
моральним і трудовим вихованням.
І самодисципліна, і виховання повної покори/слухняності досягаються за допомогою
заохочення та покарання. Але базуються ці методи на різних принципах.

Для того, щоб успішно здійснювати сімейне виховання, батьки мусять бути обізнаними з
метою, змістом, методами і прийомами виховання, вміти роз’яснювати дітям морально-етичні та
правові норми і правила, вимоги життя у суспільстві, правильно орієнтувати і організовувати
навчальну діяльність дітей.
Методи сімейного виховання, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований
педагогічний вплив батьків на свідомість і поведінку дітей, в основному не відрізняються від
загальних методів виховання, але мають свою специфіку. Вона полягає в тому, що у сім’ї:
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 Вплив на дитину індивідуальний, заснований на конкретних вчинках і пристосований
до індивідуальних особливостей дитини як особистості.
 Вибір методів залежить від цінностей сім’ї, типу і стилю родинних взаємин, а також
індивідуальних особливостей батьків, сформованості їх батьківської позиції і ролей, рівня
педагогічної культури: розуміння мети виховання, знань, навичок і вмінь щодо поводження з
дітьми різного віку.
Методи сімейного виховання є відображенням особистості їхніх батьків і невіддільні від
них.
Наприклад: метод переконання в одних батьків – м’яке навіювання, в інших – погроза,
лемент. Коли в родині стосунки з дітьми близькі, теплі, дружні, головний метод – заохочення.
При холодних, відчужених – природно превалюють суворість і покарання.
Методи залежать від установлених батьками виховних пріоритетів: одні хочуть виховати
слухняність – тому методи націлені на те, щоб дитина безвідмовно виконувала вимоги
дорослих; інші вважають більш важливим навчити самостійному мисленню, проявам ініціативи
і, звичайно, знаходять для цього відповідні методи.
Усі батьки використовують загальні методи сімейного виховання: переконання
(пояснення, навіювання, порада), особистий приклад, заохочення (похвала, подарунки, цікава
для дітей перспектива), покарання (позбавлення задоволень, відмова від дружби, тілесні
покарання). У деяких родинах, за порадою педагогів, створюють спеціальні виховні ситуації
(наприклад, морально-етичного змісту).
У родинах також використовують різноманітні засоби вирішення виховних завдань. Серед
них – слово, фольклор, батьківський авторитет, праця, навчання, природа, домашній побут,
національні звичаї, традиції, суспільна думка, духовний і моральний клімат родини, преса,
радіо, телебачення, режим дня, література, музеї і виставки, ігри й іграшки, демонстрації,
фізкультура, спорт, свята, символи, атрибути, реліквії тощо.
Вибір і застосування методів батьківського виховання спирається на низку загальних
умов:
1. Знання батьками своїх дітей, їхніх позитивних і негативних якостей:
– що читають, чим цікавляться;
– які і чиї доручення виконують;
– які труднощі відчувають;
– які стосунки мають з однокласниками і педагогами, з дорослими і з більш молодшими за
віком;
– що найбільше цінують у людях тощо.
2. Особистий досвід батьків, їхній авторитет, характер стосунків у родині, прагнення
виховувати особистим прикладом також впливають на вибір методів. Ця група батьків зазвичай
обирає наочні методи, найчастіше вони схильні до привчання.
3. Якщо батьки віддають перевагу спільній діяльності, то, звісно, превалюють практичні
методи. Інтенсивне спілкування під час спільної праці, переглядів телепередач, походів, прогулянок
дає хороші результати: діти стають більш відвертими, і це допомагає батькам краще зрозуміти їх.
Немає спільної діяльності – немає приводу і можливості для спілкування.
Педагогічна культура батьків впливає на вибір методів, засобів, прийомів виховання.
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ
 Із раннього віку привчайте дитину до усталених норм поведінки. У своїх вимогах
будьте послідовними і спокійними.
 Висувайте до дитини вимоги, посильні їй за віком і рівнем розвитку. Переконайтеся в
тому, що вона правильно вас зрозуміла.
 Запам’ятайте: що тихіше ви будете говорити, то уважніше вас слухатимуть! Тому не
підвищуйте голосу на дитину.
 Розмовляйте одне з одним лагідно. Не вживайте брутальних, лайливих слів. Не
«сюсюкайте» з дитиною, а спілкуйтеся літературною мовою.
 Обов’язково дотримуйтеся етикету в стосунках і поведінці самі й навчайте цьому. Не
забувайте вітатися, ввічливо звертатися, дякувати, робити компліменти; намагайтеся бути
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акуратними в побуті, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, правильно поводитися за столом
тощо.
 Намагайтеся аргументувати своє рішення, якщо не можете дитині чогось дозволити.
Зрозумілою мовою поясніть їй можливі наслідки і дійдіть згоди з таким рішенням.
 Обов’язково грайте зі своєю дитиною, для дошкільного віку це має бути провідним
видом вашої спільної діяльності. Під час гри дитина не лише задовольняє свої потреби в
рухливості, а й засвоює нові знання, соціальні вимоги й норми. У старшому віці спільна гра
зближує, поліпшує загальний мікроклімат сім’ї, розвиває творчість і рівень життєвої
компетентності.
 Майструйте разом із дитиною: з меншими займайтеся ліпленням, аплікацією,
конструюванням, вишиванням або шиттям тощо. Зі старшими ремонтуйте меблі, виготовляйте
предмети домашнього вжитку, готуйте щоденні та оригінальні страви тощо.
 Не стримуйте дитячу фантазію, розвивайте її, пробуджуйте в ній творчість.
 Проводьте разом всі сімейні свята, вигадуйте сценарії, всім визначайте ролі, створюйте
відповідні костюми, прикрашайте кімнати.
 Заохочуйте дітей готувати для батьків концерти на свята або вечори відпочинку. Самі
беріть активну участь у таких концертах.
 Завжди знаходьте час і терпіння для відповідей на дитячі запитання. Відповідайте правильно,
але просто і дохідливо. Не соромтеся визнати, що ви чогось не знаєте. Пообіцяйте розібратися з
питанням і обов’язково це зробіть.
 Намагайтеся, щоб ваші слова про доброчинність збігалися з конкретними справами.
Допомагайте тим, хто цього потребує. Виявляйте милосердя до знедолених. Пояснюйте дитині,
чому так потрібно робити.
 Організуйте сімейне життя так, щоб не лише ви мали обов’язки перед дитиною, а й
вона перед вами. Надавайте їй можливість зрозуміти, що ви також потребуєте її посильної
допомоги.
 Навчайте дитину адекватному прояву почуттів, її емоції мають відповідати настрою та
конкретній ситуації.
 Поважайте свою дитину, її почуття, інтереси, потреби. Не принижуйте її, намагайтеся
підтримувати довірливі стосунки, за яких у неї не буде від вас секретів.
 Намагайтеся зрозуміти і підтримувати дитину.
 Розвивайте в собі та в своїх дітях почуття гумору. Воно сприятиме створенню
загальної позитивної атмосфери в сімейних стосунках, полегшить спілкування, допоможе
сформуватися оптимістичному ставленню до життя та його проблем.
 Пам’ятайте, що для дитини ваше ставлення до рідних батьків є найкращим прикладом
того, як треба ставитися до вас!
 Обладнайте в дитячій кімнаті куточок або стіну вдячності. Розмістіть там фотокартки
дідусів, бабусь, батьків, виховательки дошкільного закладу, улюбленого вчителя (обов’язково з
підписами), коротенькі розповіді про них і звернені до них слова подяки. 3 роками поповнюйте її.
 Виховуйте і розвивайте ціннісне ставлення до життя, до кожної конкретної
особистості.
 Спостерігайте за розвитком своєї дитини. Бажано від її народження вести «Щоденник
спостережень». Записуйте в нього все те, що вас радує, засмучує, тривожить, свої роздуми з
приводу цього. Можливо, саме такі записи допоможуть у майбутньому зрозуміти свою дитину і
вберегти її від тих чи інших недобрих чи непродуманих вчинків. Такий щоденник можна
подарувати дитині на її повноліття.
Методи сімейного виховання
Засобами впливу на дитину в умовах сім’ї є специфічні методи сімейного виховання.
Найпоширенішими є привчання, вправляння, вимоги, навіювання, довіра (недовіра), особистий
приклад батьків, покарання, заохочення (його різні форми), пояснення, примушування і почуття
гумору. Розглянемо їхню сутність і особливості використання.
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Ефективними та впливовими, особливо в перші роки життя дитини, є привчання та
вправляння. Їх виховна дія ґрунтується на повторенні дії або вчинку. З огляду на особливості
розвитку дошкільнята ще не можуть завжди свідомо підпорядковувати свою поведінку навіть добре
знайомим для них вимогам. І лише постійні й тривалі в часі вправляння, разом із контролем і
вимогами з боку батьків, можуть сформувати у них постійні звички.
Постійна увага батьків до тих ситуацій, з якими дитина стикається вперше, дозволяє
позбутися зайвого в діях, правильно їх сформувати, контролювати їхнє закріплення та перетворити
на навички і звички, а за деяких обставин – довести до автоматизму.
Важливою умовою виховної ефективності вправляння є те, щоб такі вправляння були
включені в життя сім’ї, коли доручена дитині справа стає важливою не лише для неї, а й для інших
(полити квіти, погодувати рибок, налити котику водички тощо). Дитині необхідно дати зрозуміти,
що її участь у домашніх справах необхідна, і без неї сім’я обійтись не може.
У засвоєнні різних знань, норм поведінки велику роль для дітей дошкільного віку відіграє
саме їх повторення. Зауважмо, що останнє важливе і може ненав’язливо застосовуватись і в іншому
віці дитини, якщо у неї не сформовані необхідні навички чи уміння.
Від самого початку батькам необхідно висувати дитині вимоги, але робити це спокійно, тихо,
не агресивно, а доброзичливо. Дитина повинна вміти одягатися, дотримуватися санітарних норм,
прибирати іграшки і свої речі, бути слухняною тощо. Отже, вимоги передбачають вимогливе та
суворе, серйозне, без послаблень і відступу ставлення до себе і оточуючих.
У вимогливих батьків діти рано починають розуміти відмінність змісту слів «хочу» і «треба» і
природно до них адаптуються. Якщо ж батьки невимогливі, дозволяють дітям робити будь-що, не
привчають їх до «гальмування» своїх бажань, то діти ростуть розбалуваними і недисциплінованими.
Ефективність вимог значно зростає, якщо їх висувають у доброзичливій, тактовній формі і
дітям роз’яснюють суть тих поставлених вимог. Звісно, що вимогливість необхідно поєднувати з
привчанням до дотримання правил і норм поведінки. Цьому сприяє послідовність батьків у
вимогах.
Проте слід пам’ятати, що мала дитина не може одночасно дотримуватись багатьох вимог,
отже, батьки мають на це зважати. Розпочинати краще з 1-2 вимог і лише після того, як дитина
навчиться їх виконувати, можна їх ускладнювати або висувати нові.
Вимоги не можна змішувати з дріб’язковою опікою і постійними заборонами. Завжди слід
враховувати вік та індивідуальні особливості дитини (темперамент), стан її здоров’я. Батьки також
подумати, як і в якій формі вони висуватимуть вимоги своїй дитині, коли і в який час це робити
доцільно, в присутності якої людини (а може, краще без свідків?).
Однією з найважливіших умов успішного виховання дітей є єдність вимог матері і батька,
оскільки саме такий метод ставить дитину в умови, коли не виконати вимоги просто неможливо.
Якщо у батьків немає узгодженості в питаннях виховання, дитина, як правило, цим користується.
У зв’язку з особливостями дитячої психіки, котра вирізняється більшою податливістю до
впливів інших людей, доволі поширеним методом виховання є навіювання (сугестія). Серед
чинників, що сприяють навіюванню дитині, є її природна довірливість, відсутність життєвого
досвіду, перевага уяви над логікою мислення та його конкретність. Практично всі слова діти
дошкільного віку чи діти з порушеннями, затримками психічного розвитку сприймають як
конкретні образи, предмети, явища тощо, тобто слова стають реальними в дитячій уяві. Залежно від
того, яким тоном дорослий вимовляє те чи інше слово, уявний образ отримує позитивне або
негативне емоційне забарвлення. Наприклад, залякування дитини «бабаєм», «злодієм», «бандитом»,
«міліціонером», під час якого батьки притишують голос та надають йому погрозливої або якоїсь
втаємниченої інтонації, здатні розвинути у неї фобію – автоматичну реакцію переляку при одному
його нагадуванні (особливо, якщо є власний негативний досвід щодо цього). На погляд батьків,
залякування дозволяє вгамувати непосидючих і вередливих. Проте подібні навіювання надзвичайно
травмують тонку дитячу психіку, інколи повертають їх у негативні пережиті спогади. Як результат
може порушитися сон, з’явитися нічні страхи або страх залишитись одному, якоїсь уявної розправи
з ним, енурез, заїкання тощо.
Прикметно, що батьки навіюванням як методом впливу користуються здебільшого в тих
випадках, коли хочуть обмежити активність дитини, і майже не користуються ним з метою
заохочування. Між тим, якщо у дитини нічого не виходить, а її підхвалити, підбадьорити (особливо
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на перших етапах навчання якоїсь справи, наприклад: читання по складах, розв’язування задач, або
під час зав’язування шнурків, застібання чи розстібання ґудзиків, миття посуду, прибирання в
домівці, в’язання, майстрування тощо), то можна вселити в неї впевненість у своїх силах,
можливостях і допомогти виявити готовність до наполегливості у тому, щоб подолати труднощі.
Дитину легко запевнити, що вона сильна, смілива, проворна, спритна, кмітлива тощо. Водночас так
само просто переконати і в тому, що вона «лінива», «неввічлива», «замазура», «неохайна», «ні на
що не здатна», якщо саме це їй часто повторювати. В результаті батьки проти свого бажання
досягають навіювання з негативним ефектом: саме така самооцінка складається у дитини, і вона
навіть не намагатиметься щось змінити.
Отже, краще дитині навіювати позитивні оцінки, які з часом сформуються в її самооцінки. В
такий спосіб можна викликати добрі почуття, наприклад: «Петрику, ти ж хороший хлопчик,
пригости цукерками інших дітей (членів сім’ї), адже їм теж хочеться». Однак потрібно знати, що
виховання тільки методом навіювання може сприяти формуванню неповноцінної психіки,
внаслідок чого дитина (а це добре простежується й на дорослих, яких так виховували) буде легко
піддаватись будь-якому і будь-чиєму впливу, зокрема й поганому. Вона може вирости
конформістом (пристосуванцем).
Навіювання слід поєднувати з роз’ясненням, яке розвиває у дітей сприйнятливість до логічної
аргументації («стукати не можна, це заважає сусідам», «не треба кричати, бо татко ліг відпочивати
після роботи» тощо).
Виховуючи, необхідно формувати в дитини здатність до самостійного оцінювання своєї
поведінки, до самостійних рішень на основі особистих прагнень і бажань з урахуванням конкретних
ситуацій. Роз’яснення дитині необхідне ще й тому, що їй бракує знань і позитивного життєвого
досвіду.
Особливо необхідне роз’яснення в перші дні перебування дитини в умовах нової сім’ї. Їй
необхідно пояснити, з якою метою ви берете її у свій дім, порядок вашого сімейного життя, де і що
знаходиться, коли і чим правильно користуватися, до кого і як звертатися, де буде її куточок
(кімната), ліжко, іграшки, одяг і взуття. Завдяки цьому можна уникнути багатьох непорозумінь,
незручностей і докорів, визначити межі приватної території, де дитина зможе за потреби
усамітнитися.
За кінцевим результатом процесу виховання дитини у сім’ї близьким до навіювання методом є
довіра. В його основі – довіра дітям, надання їм більшої самостійності. Через довіру проявляється
повага до особистості. Адже, якщо батьки вірять в чесність, доброту, відповідальність дитини,
вірять в те, що вона здатна подолати труднощі, виправити поведінку, то ця віра надає дитині
наснаги, окрилює її, і вона прагне того, щоб виправдати цю довіру, стати кращою, такою, як її
бачать.
Часто батьки не довіряють дитині, її здібностям і не залучають її до виконання різних справ.
Але де ж їм тоді цього навчитися?
Інколи недовіра є причиною образ, озлоблення, впертості, небажання виправляти помилки та
недоліки, робить дитину жорстокою до інших, провокує її на те, щоб зробити щось «на зло»
батькам або іншим дорослим, а також сприяє тому, щоб у дитини формувалась занижена
самооцінка, яка вкладається в зміст «все одно нічого не вийде» або «я нічого не вмію, ні до чого не
здатний».
Ефективність використання довіри як методу сімейного виховання значною мірою залежить
від того, наскільки добре батьки знають свою дитину, враховують її вік, індивідуальні особливості,
орієнтуються в тому, на які риси її характеру спиратись краще, в якій саме ситуації дитина може
виправдати довіру до неї найбільш повно. Батьки мають пам’ятати, що довіра сприяє
самовихованню, самовдосконаленню особистості, а відверті, довірливі стосунки між батьками і
дітьми сприяють створенню найбільш сприятливого для їхнього розвитку морального клімату в
сім’ї.
У результаті особливої здатності дітей, особливо дошкільного віку, до наслідування,
копіювання надзвичайної вагомості в сімейному вихованні набуває особистий приклад батьків.
Наслідуючи, діти накопичують особистий досвід поведінки і стосунків з довкіллям. З часом спосіб
життя сім’ї та її членів стане для них зразком для відтворення в особистих сім’ях.
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Приклад батьків навчає і виховує дітей. Проте деякі батьки переконані, що вирішальним
чинником виховання є вплив виключно позитивних прикладів, тому вони недооцінюють власні
негативні приклади.
Важливою умовою підвищення ефективності сімейного виховання можна вважати
відповідність особистого прикладу батьків поставленим завданням розвитку і виховання дитини.
Наприклад, якщо батьки вимагають від дитини щодня робити ранкову гімнастику (щоб бути
здоровою), то і вони самі мають її робити; якщо батько говорить синові, що той повинен
допомагати мамі, то і сам має не лежати на дивані перед телевізором, а допомагати по господарству,
брати на себе, як чоловік, найважчі справи, тобто самому показувати в цьому приклад тощо.
Однак виключно позитивного прикладу батьків, як правило, для виховання у дитини
організованості, зібраності, працелюбності, турботи про інших, бажання і вміння допомагати буває
замало. Також необхідні щоденні вправляння, доручення та спільна робота з батьками. Дієвість
особистого прикладу батьків у сімейному вихованні надзвичайно висока в дошкільному віці, проте
з часом, коли дитина накопчує власний життєвий досвід, стає здатною самостійно осмислювати те,
що відбувається навколо неї, вона втрачає свій вплив.
Доволі поширеним методом сімейного виховання є покарання дитини, за допомогою якого
батьки демонструють їй своє осудження вчинків або мотивів її поведінки. Покарання є сильним
засобом і вимагає такту та обережності у застосуванні. Як засвідчують спостереження, батьки не
завжди розуміють міру покарання і часто бувають дуже жорстокими. Дорослих дратує дитяча
непосидючість (до речі, природна для дитини), цікавість, деякі вчинки, в причини яких вони не
заглиблюються. У більшості ж випадків – це нормальна безпосередня поведінка дітей, зумовлена
браком знань, є наслідком ще не сформованих моральних уявлень, відсутністю достатнього
позитивного життєвого досвіду. Інколи неблаговидні вчинки бувають спровоковані і батьками.
Причинами покарань дитини у сім’ї також буває завищена (або занижена) оцінка батьками її
можливостей, постійні очікування успіху та недостатня самокритичність батьків як вихователів,
нездатність (небажання) до аналізу особистої виховної діяльності.
За умови правильної організації життя дитини у сім’ї (режиму дня, своєчасного переключення
уваги та видів діяльності, стилю спілкування тощо) у вихованні дитини можна обійтись без
покарань. Якщо ж виникають непорозуміння, батьки мають задуматись над причинами вередування
та неслухняності або, навіть, злісної поведінки. Якщо ж виникають ситуації, коли покарання
невідворотне, дуже важливо дотримуватись певної міри, педагогічно-доцільних форм (відповідно
до конкретної ситуації) та будь-що не принижувати гідності дитини, не бити її і не позбавляти
життєво необхідних потреб, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, вчасного і повноцінного
харчування. В жодному разі не можна допускати фізичного покарання, жорстокого поводження з
дитиною, психологічного тиску. І пам’ятати: негативно потрібно оцінювати вчинки дитини, а не її
саму. Покарання має бути адекватним провині. Можна запропонувати самій дитині придумати собі
покарання за поганий вчинок. Досвід переконує, що діти вибирають собі такі покарання, які для них
є дуже серйозними: «не можна дивитись телевізор», «не можна гратись улюбленою іграшкою», «не
можна піти до друга» тощо. Дуже важливо і корисно ставити у таких випадках дитину в ситуацію
вибору і давати їй можливість поміркувати над своїми вчинками.
Протилежним до покарання є метод заохочення. Це – спосіб вираження позитивної оцінки
поведінки та діяльності дитини. Якщо заохочення використовувати правильно, то за своїм
результатом воно значно ефективніше, ніж покарання, оскільки викликає позитивні емоції і сприяє
формуванню позитивних якостей особистості, зокрема, почуття власної гідності, доброзичливості,
чуйності, відповідальності тощо.
Є різні форми заохочення: словесні, за допомогою жестів, міміки – привітна усмішка, ніжний
дотик, погладжування, схвальний погляд, похвала, подяка, вдячність; нагорода – поїздка кудись або
прогулянка цікавою місцевістю, квитки до цирку, на лялькову виставу, атракціон; подарунки книжки, солодощі, іграшки, довго очікувана річ, якийсь сюрприз тощо. Головне, щоб заохочення
відповідало вчинку дитини, її віку, інтересам, нахилам та слугувало меті виховання.
У батьків часто постає запитання: «Чи завжди потрібно заохочувати дитину, навіть якщо та
зробила щось таке, що входить до її обов’язків (прибрала іграшки, помила свою чашку)?» Звісно,
заохочувати дарунком не варто, але дати позитивну оцінку, зауважити охайність, зібраність, тобто
звернути увагу на дію та її результат просто необхідно. Адже сказати приємне слово не потребує
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багато часу і надмірних зусиль. У такий спосіб можна виховати відповідну уважність і вдячність
дитини до вчинків батьків.
Обов’язковою педагогічною умовою будь-якого заохочення мають бути щирість і отримання
задоволення як батьками, так і дітьми, й створення приємної сімейної атмосфери. За невмілої
організації виховання дитини в сім’ї та абсолютизації виховної ролі заохочення воно не дає
очікуваних результатів. Заохочення стає методом виховання, який стимулює розвиток особистості,
в тому випадку, коли сприяє закріпленню вже сформованих позитивних якостей і пробуджує
формування нових.
У практиці сімейного виховання використовують також такі форми заохочення, як похвала і
схвалення. Кожна дитина будь-якого віку потребує оцінки своїх дій і вчинків. Зацікавлене
ставлення стимулює діяльність і формує моральні звички поведінки. Психологи стверджують, що
позитивний емоційний стан сприяє більшій продуктивності, а пригнічений – знижує ці результати.
У зв’язку з цим для дитини особливого значення набуває заохочення та схвалення оточуючими.
Якщо дитина своєчасно не отримує схвалення (особливо у процесі нового виду діяльності),
вона губиться, у неї з’являється почуття невпевненості. Вчасне схвалення сприяє правильній
організації життєдіяльності дитини та успішному виконанню нею якихось завдань чи дій. Важливо
хвалити зусилля дитини, якщо вони спрямовані на вирішення поставленого перед нею завдання,
намагання доводити розпочату справу до кінця, втілення хорошої ініціативи.
Похвала, яка не відповідає зусиллям, не стимулює морального розвитку, натомість сприяє
формуванню завищеної самооцінки, зазнайству та певної конфліктності з оточуючими, які не
приділятимуть їй достатньої уваги.
Як свідчать спостереження, найбільш доступним методом виховання, за допомогою якого
дитина дізнається про норми поведінки в сім’ї та суспільстві, взаємини між людьми, ставлення до
обов’язків тощо, є пояснення.
Виконуючи одне з найбільш важливих завдань сім’ї – готуючи дитя до самостійного життя у
суспільстві, – батьки мають роз’яснювати, доводити щось дитині та відповідати на її численні
«чому?», особливо з огляду на те, що діти не володіють системними знаннями, що у них не
сформовані уявлення про причинно-наслідкові зв’язки. Головне призначення пояснення –
переконати дитину в об’єктивності, істинності та життєвій необхідності оволодіти нормами
поведінки, розширити її світогляд, сприяти розвитку потреб у пізнанні.
Дієвість методу пояснення значною мірою залежить від того, наскільки батьки спираються на
життєвий досвід дитини, на її знання про той чи інший предмет або явище, наскільки самі
переконані в тому, що говорять, і наскільки аргументовано й емоційно вони вміють аналізувати та
переконувати. Дуже важливим є також те, яким тоном батьки спілкуються з дітьми: спокійним,
доброзичливим чи наполегливим. Оволодіння методом пояснення ставить перед батьками завдання
постійного саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти.
Поширеним методом сучасного сімейного виховання є примушування. Його суть полягає в
тому, що дитину змушують виконувати те, що від неї вимагають або чекають, незалежно від її
бажання чи намірів. Примушування передбачає безумовне підкорення волі дорослого, тому
великого значення набуває абсолютна впевненість батьків у тому, що дитина не вийде з підкори. Як
свідчать спостереження, здебільшого батьки користуються примушуванням тоді, коли відчувають
свою слабкість як вихователів, недостатньо володіють іншими методами виховання.
На жаль, на практиці сімейного виховання трапляються випадки невиправданого і невмілого
користування примушуванням. На думку багатьох батьків, немає сенсу роз’яснювати дитині
доцільність і необхідність того чи іншого виду діяльності, краще примусити її це зробити і
підкоритись волі батьків. Це груба педагогічна помилка, адже внаслідок такого виховання дитина не
привчається до самостійності, не набуває навичок розумного вирішення справ. У більш дорослому
віці такі діти виходять з підкори, але, не маючи навичок самоконтролю й самоорганізації,
наражають себе на неприємності і конфлікти у суспільстві та сім’ї.
Примушування може бути лише тимчасовою мірою і не повинне перетворюватись на
моральне або фізичне насилля, принижувати, пригноблювати чи ображати особистість дитини. Ним
можна користуватись у комплексі з роз’ясненням, переконанням, вимогами, контролем та
заохоченням, щоб виробити у дітей звичку підкоряти за потреби особисте «хочу» слушному
«треба».
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Ефективним методом сімейного виховання може бути почуття гумору – здатність і вміння
знаходити позитивне в різних життєвих, а зокрема, й виховних ситуаціях, уникати загострення
стосунків, скеровуючи їх у комічний, жартівливий бік, стимулювати до самовдосконалення. Однак
застосовувати такий метод слід тактовно та обережно, враховуючи індивідуальну сприйнятливість
дітей, особливо тих, які були об’єктом принизливого висміювання.
Щоб уникнути непередбачуваних реакцій, почуття гумору в дитини необхідно виховувати,
задовольняючи її природну допитливість і потребу в емоційних враженнях. Цьому можуть сприяти
різні кумедні порівняння з чимось комах, тваринок, якихось предметів, і в жодному разі – дітей.
Необхідно спочатку навчити дитину позитивно ставитися до гумору взагалі, розуміти його
образність, сприймати як тонку гру слів та вияв інтелекту. Слід навчати тому, що не можна сміятися
з чужої біди, що сміх має бути доброзичливим і не принижувати гідності інших. Підсумовуючи,
зауважмо, що почуття гумору як метод виховання необхідно поєднувати з інтелектуальним,
емоційним, естетичним і моральним розвитком.
Почуття гумору не завадить і батькам, адже воно сприяє створенню загальної позитивної
атмосфери сімейних стосунків і полегшує спілкування, подолання емоційної напруги,
несприятливих обставин. Окрім того, почуття гумору як метод виховання сприяє формуванню
оптимістичного ставлення до життя, розвиває уяву, стимулює поповнення активного словникового
запасу і розвиток комунікативних умінь, отже, значно збагачуватиме сімейне спілкування і сімейне
виховання.

Методи дисциплінуючої техніки
1. «Вбудовування успіху в оточення»
Організація оточення – це один із методів дисциплінуючої техніки. Організація
допомагає дитині навчитися, як впорядковувати, знаходити свої речі. Організація покращує
самостійність дитини.
Наприклад, наука самостійного вбирання 3-річного Ромчика була дуже виснажливою.
Йому важко було відкрити шухляду, а відтак її закрити. У зв’язку з цим батьки переклали одяг
хлопчика у великі ящики на підлогу. В одній коробці були штанці, в другій – футболки - та
сорочки, а в третій – білизна та шкарпетки. Відтепер Ромчик дуже пишається тим, що може
сам одягтися.
Збагачення оточення – це другий метод. Зробити так, щоб світ дитини був сповнений
цікавими речами, плакатами, книжками, картинками, іграшками, що відповідають її віку, –
означає збагатити оточення дитини. Завдяки цьому дитина вчиться проводити самостійно
вільний час, знаходити собі заняття, розвивати захоплення та зосереджуватися.
Третій метод – це лагодження, заспокоєння оточення. Цей спосіб найчастіше
застосовують до немовлят, особливо таких, які народилися від матерів із залежностями
(алкоголь, наркотики). Інакше кажучи, з оточення необхідно прибрати джерела стимуляції.
Таким джерелом може бути світло, шум, рух, яскраві кольори тощо.
Наприклад, 9-річна Оленка не могла зробити домашнього завдання. Щовечора за кухонним
столом відбувалася драма. Дівчинка плакала та скиглила. Коли нарешті щось робила, то там
було безліч помилок. Одного дня Оленка залишилися вдома сама, – вдома було тихо та спокійно.
Виявилося, що дівчинка без проблем виконала своє домашнє завдання та не зробила жодної
помилочки. Тепер, коли дівчинка вчиться, все вдома вимкнене – радіо, телевізор тощо. Дорослі
дбають про те, щоб ніхто її не відволікав, а Оленка перебуває сама в кімнаті. Зміна дивовижна.
Перенесення уваги на іншу дію чи заняття – це четвертий метод. Тут не йдеться про
обмеження конкретного заняття, а про те, щоб поведінка проявлялась інакше. Відведення
конкретного простору для певного типу поведінки і є однією з форм зміни напрямку дії.
Недоступне для дитини оточення – це п’ятий метод. Найімовірніше, ми всі це робимо,
навіть не замислюючись. Це необхідно для безпеки дитини. Якщо ви хвилюєтесь, що дитина
щось розіб’є, то найкраще – прибрати це в інше місце. Наприклад, Бориса дуже цікавив
телефон. Коли його старші сестри розмовляли по телефону, він піднімав слухавку і слухав. Це
дуже дратувало сестер. Або ж Борис просто підносив слухавку для того, щоб послухати
цікавих звуків, що лунають з телефону. Батько намагався переконати хлопчика, що телефон –
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це не іграшка, але для Бориса це було такою цікавинкою, що він не міг себе опанувати. В
результаті дорослі перенесли телефон на стіну.
Недоступне для підлітків оточення є подібним до попереднього методом. Ми знову
маємо забезпечити середовище, безпечне для дитини, й таке, що сприятиме відповідному
вихованню. Якщо вас хвилюють крадіжки, то не залишайте грошей на видному місці. Якщо
підліток неодноразово втікав з дому, то не поселяйте його в кімнаті, близької до виходу.
2. Використання «я»-повідомлень зменшує ризик виникнення можливих сутичок та
конфронтації та спрямований на те, щоб допомогти дитині зрозуміти наслідки власних дій. Ми
хочемо, щоб дитина знала, як ми почуваємося та як її поведінка вплинула на наше життя, але
відповідальність за зміну способу поведінку залишаємо дитині.
Найкраще, коли ми роз’яснимо дитині, як її поведінка впливає на нас.
Наприклад:
«Коли ти пізно повертаєшся, то я дуже боюся і нервую, а пізніше не можу заснути».
«Коли музика так голосно грає, то я переживаю, що не почую, як дзвонить телефон».
У правильному «я»-повідомленні немає осуду, воно відображає:
- поведінку;
- те, як Ти почуваєшся;
- конкретний вплив на Твоє життя.
Наприклад, подумай над такою реакцією: «Я дуже нервую, коли Ти такий дурний і
безтолковий, і коли Ти все робиш по-своєму». Речення такого типу є оскарженням, і, навіть,
ображанням. Незважаючи на те, що чудово виражає наші почуття, речення не є правильним
прикладом «я»-повідомлення.
3. Закономірні та логічні наслідки. Це дієвий спосіб реагувати, зберігаючи повагу до
здібностей дитини ухвалювати рішення. Значною мірою наслідки ґрунтуються на розумінні
правил і норм щодо поведінки певної особи. Наслідки базуються на логіці дій, яка вчить нас
правил та загальноприйнятих норм цього світу. Наслідки допомагають зрозуміти речі, що
діються в нашому житті в результаті нашої поведінки. Використання логічних наслідків є
дієвим, коли йдеться про невідповідну чи небажану поведінку.
Закономірні наслідки – те, що виникає в результаті поведінки. Наприклад:
1) Якщо дитина відмовляється їсти вечерю, то буде дуже голодною перед тим, як піде
спати.
2) Покинутий під дощем велосипед почне ржавіти.
3) Дитина, яка б’є своїх друзів, пізніше не буде мати, з ким бавитися.
Деколи закономірні наслідки є результатом людської натури.
Зверніть увагу, що ми, дорослі, доволі часто вдаємося до використання таких наслідків.
Поміркуйте над ситуацією, поданою нижче:
Якщо дитина відмовляється їсти вечерю, а пізніше дістає улюблені солодощі, то вона
ніколи не буде голодною. Окрім того, дитина вчиться, що її нагороджують улюбленими
солодощами за погану поведінку.
Закономірні наслідки можуть бути дуже дієвими. Їхньою перевагою є те, що дорослий не
нав’язує цих наслідків. Недоліком – те, що деколи на них треба довго чекати. Дитина навчиться, що
велосипед, який залишити на вулиці під дощем, ржавіє та псується, Але щоб побачити цей результат,
потрібно чимало часу.
Окрім того, малим дітям складно зрозуміти такі наслідки. Бійки закінчуються втратою
друзів, але 3-річна дитина не пов’яже цього факту зі своєю поведінкою. Можливо, це буде більш
дієвим для 5-річної. Деякі з натуральних закономірних наслідків небажані. Куріння в ліжку
може закінчитись пожежею, але ви б, певно, не хотіли довести свою правоту так.
Приклади ситуацій, в яких можна використати метод закономірних (натуральних)
наслідків:
Знищення іграшок чи улюбленого вбрання.
Коли діти мають звичку забувати.
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Коли діти не виконують своїх обов’язків.
Якщо застосування закономірних наслідків неефективне, то можна застосувати метод
логічних наслідків.
Цей наслідок повинен бути пов’язаний із невідповідною поведінкою. Наприклад:
Якщо дитина залишить велосипед надворі, то наступного дня вона менше кататиметься на
ньому.
Якщо підліток знищить чужу власність, то він повинен відробити та заплатити за завдану
шкоди.
Якщо мала дитина кидає машинками в стінку, то на деякий час машинки ховають.
Якщо підліток курить в ліжку, то втрачає привілей зачиняти свою кімнату на ключ.
Можна йому також надати спеціальний обов’язок та додаткове заняття, метою якого є
ліквідувати запах диму в кімнаті.
Як видно, логічні наслідки мають бути безпосередньо пов’язані з поведінкою. Не
можна обмежити час перегляду телебачення, коли дитина залишила велосипед надворі. Так, як і
обмежити час катання на велосипеді за те, що дитина знищила чиюсь власність.
Для того щоб наслідки приносили результат, їх потрібно правильно застосовувати.
Завжди пропонуйте вибір і дозвольте дитині прийняти рішення. Наприклад: «Або зменш
звук в радіо, або йди його слухати у свою кімнату, там, де ти не заважаєш іншим»; «Треба
зібрати свої папери та приладдя після того, як зробиш уроки, бо інакше хтось подумає, що вони
непотрібні та викине їх».
Крім того, переконайтеся, чи наслідок має для дитини якесь значення. Якщо ви забороните
дитині кататися на велосипеді, яка і так віддає перевагу лежанню на дивані перед телевізором,
то це не принесе жодних результатів. Пам’ятайте, що на зміну поведінки потрібен час. Це не
відбудеться в один момент. У вас може виникнути бажання втрутитись та «врятувати» дитину.
Деколи важко байдуже дивитися на те, як дитина переживає наслідки. Але це необхідно для
того, щоб вона могла виробити систему самоконтролю.
Приклади ситуацій, коли можна застосувати логічні наслідки:
Неправильне використання іграшок.
Безлад у речах.
Деструктивна поведінка.
4. «Час на роздуми». Його мета – дозволити дитині і нам самим відновити самоконтроль,
уникнути небажаної поведінки й надати дитині можливість обдумати свою поведінку та її
наслідки. Звісно, траплятимуться ситуації, коли власні почуття вас опанують. Тоді варто
замислитись, чи не потрібен вам чи дитині час «на роздуми».
Часто час на роздуми помилково трактують як покарання. Це не є покарання. Це час,
завдяки якому дитина може відновити контроль над своєю поведінкою. Ми допомагаємо їй в
цьому, відсуваючись від ситуації або чинника, які призвели до втрати контролю.
«Час на роздуми» є найбільш «нав’язливим» методом дисципліни. Не можна його
постійно використовувати, бо інакше він втратить свій вплив. Потрібно дійсно впевнитись в
тому, що дитина втратила контроль. Тоді ви переймаєте контроль, але пізніше дозволяєте дитині
його відновити. Якщо дитина просто знервована, краще використовувати інші методи, такі як
відвертання уваги чи впровадження змін в оточення (забрати іграшку, яка так знервувала
дитину).
Ми часто думаємо про «час на роздуми» лише стосовно дитини. Але це може бути
допоміжним методом для кожного, кого охоплює злість. Ми знаємо, що це буде дієвим для
дитини, якщо застосовуватимемо цей метод до виникнення злості. Звичайно, траплятимуться
ситуації, коли і вас опанують емоції. Тоді поміркуйте: «час на роздуми» потрібен вам чи дитині?
Деякі правила реакції на небажану поведінку:
Використайте час, щоб зібратися та відновити контроль.
Пам’ятайте, що ставитися до дитини необхідно спокійно та рішуче.
Дайте дитині шанс змінити свою поведінку.
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Попросіть дитину змінити поведінку та дайте їй трохи часу на реакцію. Якщо дитина ніяк
не реагуватиме, то рішуче скажіть їй, щоб перестала так поводитися.
Якщо ці спроби не будуть результативними, вкажіть місце, куди має піти дитина, щоб
обміркувати свою поведінку. Проте ви маєте бачити дитину, а дитина – вас.
Визначте одне місце для «роздумів». Це повинно бути спокійне місце. Дитина повинна
піти туди сама. Не відносьте туди дитини, хіба що є така необхідність. Скажіть дитині, скільки
це триватиме, але зазначте, що відлік часу піде від моменту, коли вона почне мовчати.
Зазвичай, за правилом, час має тривати стільки хвилин, скільки дитині років (враховується
вік розвитку, а не календарний вік). Для дітей це може тривати надто довго. Деякі батьки
використовують для цього будильник.
Ігноруйте поведінку дитини під час тривалості «часу на роздуми».
Якщо дитина щось до вас говорить, то тоді вона не використовує часу на заспокоєння та
відновлення самоконтролю. Навпаки подальша розмова з вами може призвести до збільшення
напруги. Якщо дитина підніметься з крісла, то можете її спокійно посадити назад і
поінформувати, що почнете відраховувати час знову. Деколи це може повторюватись.
Направте дитину на позитивні дії після того, як мине «час на роздуми».
Після закінчення «часу на роздуми» просто підтвердіть те, що дитина опанувала себе, а
тому може йти бавитися чи повернутися робити уроки тощо. Але не нагороджуйте дитину.
Якщо цей час на роздуми проходив бурхливо, то у дорослого може з’явитись відчуття провини.
Це не є причиною нагороджувати дитину чимось особливим.
5. Нагороди, похвали, заохочення. Кожного дня діти створюють нам багато нагод для
поліпшення їхнього розвитку та формування відчуття власної гідності. Ви, напевне, навіть не
подумали про любов та зацікавлення дитиною як про методи впровадження дисципліни. Швидкі
обійми, повний любові погляд, радісна усмішка, яка ніби говорить «як я рада, що ти є», поза
сумнівом, є частиною ваших щоденних контактів з дитиною.
Ці жести та поведінка є дуже потрібними, коли ми хочемо регулювати поведінку дитини.
Особливо це стосується «проблемних» дітей. Якщо таку дитину вже хтось вважав
«проблемною», то більше часу присвячується проблемам, ніж розбудові сильних сторін дитини.
У результаті батьки легко потрапляють в пастку зосередження на поганій поведінці і втрачають
безцінні моменти для того, щоб помітити позитивну.
Одного дня дві мами розмовляли, нарікаючи на напади злості своїх дітей біля кас у
продуктовому магазині. Обидві визнали, що врешті-решт піддаються та купують своїм дітям
солодощі. На це третя мама спитала: «А чи ви даєте дітям солодощі тоді, коли у них немає
нападу злості?» Завжди є нагода зауважити позитивну поведінку – немає дитини, яка б
постійно поводилася кепсько!
Помітити дитину тоді, коли та слухняна, значно важливіше від того, щоб дорікнути їй
негативним поводженням.
Види похвал:
Похвала вербальна – коли ми просто говоримо комусь, що ми задоволені.
Похвала невербальна включає жести, такі як, кивок головою, обійми, поцілунок, дотик
до руки, плеча, піднесений великий палець, взяття на руки.
Поділитись позитивними почуттям – сказати дитині про те, що вона зробила так, що ми
добре почуваємося, але також сказати їй, що ми її любимо і вона нам небайдужа.
Коли ми говоримо про нагороди, то йдеться про вираження нашого схвалення певного
поводження чи вчинків. Причому в цьому контексті нагорода має широке значення, мова йде не
лише про конкретні нагороди, а й про звичайні позитивні реакції на позитивну поведінку.
Конкретні нагороди – це, можливо, те, що перше спадає нам на думку, це можуть бути речі чи
іграшка. Нагорода має бути малою, це вияв нашого «схвалення», прихильності. Діти не повинні
отримувати великих і дорогих подарунків. Утім, не завжди слід заохочувати видимими
нагородами. Адже ми не хочемо, щоб діти поводилися чемно задля того, щоб отримати дарунок.
Насправді найбільшим проявом відчутної нагороди є похвала, що її супроводжує. Відчутні
нагороди повинні мати зв’язок із поведінкою, яку ми вирізняємо. Наприклад, коли дитина
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тривалий час зберігає порядок у своїй кімнаті, то можна їй дозволити повісити плакат на стіні
або ж вибрати якусь картинку у кімнату.
Привілеї є нагородою, яка дозволяє дитині відчути більше свободи та можливостей.
Привілеї можуть включати пізніший нічний час, додатковий час на ігри, дозвіл користуватися
якоюсь цінною річчю.
Збільшення відповідальності подібне до признання привілеїв. Щоб нагородити дитину
за дотримання порядку в кімнаті, ми можемо довірити їй відповідальність за прибирання цілої
кімнати. Крім того, що це – робота, це говорить йому «ти в змозі з цим упоратися. Ти не
потребуєш того, щоб я допомагала».
Заохочення розвивати зацікавлення й таланти – це насправді підтримка дитини в
пошуку зацікавлень. Важливо нагороджувати дитину за зацікавлення, прагнення та зусилля, які
вона докладає. Якщо дитина любить спорт, то підтримуймо її прагнення брати участь у
спортивних змаганнях. Нагороджуймо її зусилля, записуючи її у спортивний гурток та шукаючи
потрібний інвентар. Дитину, яка любить читати, нагороджуймо спільним походом в бібліотеку.
Але треба добре пам’ятати, що ми нагороджуємо дитину за вираження зацікавлення, участь і
зусилля (а не саме виконання, здібності чи вміння).
Похвали та нагороди – це дієві методи зміцнення позитивної поведінки. Але їх слід
правильно застосовувати, адже зловживання може призвести до формування у дитини думки
про те, що її гідність залежить від думки інших. Або до того, що дитина може поводитися добре
лише тоді, коли знає, що отримає нагороду. Недоліком такого методу можна назвати, що він є
зовнішнім способом мотивування чи впливу на поведінку.
Похвала – це вид нагороди. Зневірені діти, які не мають визначних досягнень, не завжди
можуть поводитися так, щоб справити приємне враження на дорослих, а тому їх рідко хвалять.
Однак, якщо їм трапиться отримати похвалу чи нагороду, то, хоч як дивно, їхня поведінка
погіршується. Є на це два пояснення:
1) Деякі діти почуваються недостойними похвали і відчувають потребу
продемонструвати, наскільки вони недостойні цього.
2) Дитина може боятися, що вдруге її не похвалять. «Яким дивом я можу це повторити?
Краще взагалі не старатися».
Інші діти можуть погано реагувати на похвали та нагороди, оскільки сприймають це як
спосіб контролю їх поведінки. Вони можуть погано поводитися відразу після отримання
нагороди для того щоб показати, що їх не покарали.
Правила, що стосуються заохочень і похвал:
1) Зосередьтеся на внутрішньому оцінюванні, а не на зовнішньому
«Ти, напевне, дуже пишаєшся…»;
«Як ти вважаєш, як ти собі порадив?»;
«Як думаєш, що Ти можеш зробити, щоб бути собою ще більш задоволеним?»
(а не «Я так пишаюся Тобою»).
2) Акцентуйте увагу на докладених зусиллях – не на вартісних оцінках
«Я дійсно дуже ціную Твою допомогу»;
«Твоя важка робота допомогла цілій сім’ї»;
«Коли Ти робиш _____, це неабияк полегшує мені роботу»
(а не «Який ти хороший хлопчик!» чи «Ти зробив кусок хорошої роботи!»).
3) Сконцентруйтеся на намаганнях та позитивних змінах – не на перемозі та
суперництві
«Ти так важко тренувався»;
«Я бачу, що Ти робиш поступ»;
«Гра в команді вимагає від Тебе чималої роботи та жертв»;
(а не «Я так горджуся тим, що Ти виграв!» чи «Ти такий хороший баскетболіст».)
Заохочення є одним із найцінніших дарів для вашої дитини!
6. Не ігноруйте ігнорування!
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Чим, власне, є ігнорування? Ігнорування поведінки – це лише вдавання того, що її немає.
Дорослий не звертає на це уваги, не говорить, не відповідає дитині, поки вона не перестане
кепсько поводитися.
Є два способи зміцнення позитивної поведінки. Один із них – це помітити її та заохотити
робити так і надалі. Ми вже говорили про похвали, нагороди та заохочення як про засоби
досягнення мети. Другий спосіб – це щось цілком протилежне – не помічаємо та не заохочуємо
до поведінки, яка є негативною.
Ігнорування є особливо дієвим, коли причиною поганого поводження було бажання
звернути на себе увагу. Така поведінка триватиме, допоки дорослий на неї реагуватиме.
Ігнорування – це брак реакції, яка не заохочує до негативної поведінки.
Ігнорування має декілька переваг:
Ігнорування переносить відповідальність за поведінку на дитину. Так дорослий не
перебирає контроль над ситуацією на себе. Дитина повинна сама вирішити.
Ігнорування дає дитині час на роздуми. Наприклад, накази примушують дитину до
негайної реакції, бо інакше її вважатимуть неслухняною.
Ігнорування дозволяє дитині зберегти гідність. Немає конфронтації, немає переможених та
переможців. Якщо дитина схоче змінити поведінку, то зробить це з власної волі.
Попри те, що це дуже дієвий спосіб, ігнорування не так часто застосовують. Чому ж?
Ігнорувати не є легко. Ми звикли до швидкої реакції на небажану поведінку. В нас може
виникнути відчуття, що ми виражаємо згоду на негативне поводження.
Ігнорування не завжди надає швидкі результати. Деколи зміна поведінки може тривати
довго, і треба бути витривалим в ігноруванні.
Інші дорослі або діти в сім’ї (оточенні) можуть звертати увагу на цю поведінку і тим
самим зводити нанівець наші зусилля.
Ігнорування є значно складнішим, ніж це інколи здається. Його необхідно застосовувати
послідовно, не сподіваючись на швидкі й гарантовані результати.
Коли ігнорування є недоречним?
Коли поведінка може скривдити дитину або інших.
Коли поведінка загрожує людям, речам чи предметам.
Коли поведінка не пов’язана з бажанням звернути на себе увагу. Наприклад, не можна
ігнорувати ситуацію, коли дитина смокче палець, а ви прагнете відучити її від цього. Дитина
смокче палець, бо їй це приємно або забезпечує в такий спосіб внутрішню потребу у безпеці.
Ігнорування не впливає на мотивацію дитини.
Правила ігнорування:
По-перше, не звертайте уваги, коли дитина погано поводиться. Це не стосується
виключно слів. Не нав’язуйте зорового контакту, в жодний інший спосіб не помічайте дитину.
По-друге, будьте послідовними. Якщо одного разу ігнорувати, а наступного – звертати увагу,
то поведінка стане більш інтенсивною. Дитина дійде висновку, що вона має ще гірше
поводитися, щоб звернути на себе вашу увагу. По-третє, обов’язково зауважте, коли погана
поведінка припиниться. Ігнорування завжди потрібно поєднувати з підтримкою та
заохоченнями до позитивних змін.
7. Правила є дуже важливими, бо завдяки ним можна забезпечити передбачуваність,
постійність і стабільність, необхідні дітям для того, щоб вони почувалися в безпеці.
Правила потрібні не лише для того, щоб запобігти проблемам, а й щоб вирішити їх, коли
такі з’являться.
Правила запобігають виникненню проблем.
Правила можуть замінити інші, неефективні способи реакції на деякі ситуації.
Якщо діти знають визначені межі, то вони не мусять їх перевіряти.
Правила допомагають дітям безпечно почуватися в світі, який можна передбачити.
Правила запобігають непотрібним дискусіям та постійному прийняттю рішень у щоденних
справах (наприклад, вечеря о 18.30 – тому ти маєш помити руки і бути вчасно за столом).
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Звісно, що саме прийняття правил не є беззаперечною гарантією того, що всі їх постійно
дотримуватимуться. Вони вимагають докладання значних зусиль для того, щоб їх прийняти,
опрацювати та постійно застосовувати.

Правила, що стосуються правил
1) Визначте кілька найважливіших правил для забезпечення безпеки та виконання
основних обов’язків членів сім’ї. Ці правила не обговорюватимуться, але мають бути
пояснені.
Діти можуть бути дещо приголомшені надмірною кількістю правил і норм. Вирішіть, що є
пріоритетом, та зробіть наголос на цьому.
2) Залучіть дітей до ухвалення правил на сімейних радах. Так можна приймати всі
правила, які не стосуються безпеки чи основних обов’язків дітей і батьків (школи, роботи
тощо).
Правила мають встановлювати всі, а не лише батьки. Діти можуть брати участь у їхньому
прийнятті, що дозволить їм краще зрозуміти, що є добре, а що – погано. Крім того, якщо дитина
візьме участь у встановленні правил, то їй буде важче їх порушувати в майбутньому, на додачу
в дитини зникне потреба боротись за владу.
3) Переконайтесь, чи діти справді розуміють причину чи підставу конкретного
правила.
Пам’ятайте, дисципліна – це навчальний процес. Кожне правило включає в себе процес
навчання. Мала дитина навчається, що деякі речі гарячі і вона може попектись. Старша дитина
має навчитись бавитися та ділитися з однолітками. Підліток навчається приймати самостійні
рішення, не завдаючи шкоди своєму здоров’ю. Заяви на кшталт «Бо я так сказав!» – нічого дітей
не навчать. Діти більш охоче застосовують правила, якщо вони їм зрозумілі і важливі для них.
4) Переконайтеся, що правила справді стосуються справи, яку повинні регулювати.
Труднощами, які стосуються правил, є те, що в них закладені доволі конкретні очікування
дорослих від поведінки дитини. Спосіб, у який ми виражаємо якесь правило, може відображати
наші переконання та світогляд, а не справу, яку має регулювати та вирішувати. Подумайте,
наприклад, про правило: «Ніколи не бери цукерок від чужих людей». Що це означає для
дитини? Можливо, дитина може взяти інші речі від чужих? Чи може піти кудись з незнайомими
та розмовляти, аби лишень не брати солодощів від них? Підлітки проявляють виняткові
здібності в маніпулюванні неточними правилами.
5) Подбайте про те, щоб правила були зрозумілими.
Якщо ви говорите дитині, що хочете, «щоб вона саме так поводилася», то це означає, що
дитина має так робити, щоб ви були задоволені. Ясно виражайте свої очікування. Деякі домашні
правила можуть бути надто загальними, наприклад: «Стався до всіх із повагою». Можливо, вам
доведеться провести трохи більше часу з сім’єю, щоб пояснити те, що означає в вашому домі «з
повагою». Це чудова нагода навчитися чогось нового.
6) Переконайтесь, чи діти знають, що є винятки з правил.
Якщо прийняття правил відбувається разом із дітьми, то зазвичай вони розуміють їх суть,
а також і те, що є винятки з цих правил. «Не перебивай мене, коли я говорю» є чудовим
правилом за умови, якщо не йдеться про ситуацію, коли мала дитина тягнеться до небезпечних
предметів чи коли, наприклад, щось кипить на плиті, чи дитина хоче в туалет.
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7) Подбайте про те, щоб правила були позитивними та скерованими на дії. Вживайте
«ні!» в особливих ситуаціях, пов’язаних із безпекою.
Деколи самого слова «ні» достатньо, щоб спровокувати бунт дитини. Окрім того, діти
краще реагують на побажання, ніж на заборони. «Залишай велосипед в гаражі» звучить краще
ніж «Не залишай велосипеду біля під’їзду». Таке вираження правила допомагає вам і дитині
знайти альтернативу для конкретної поведінки. І, звичайно, це нагода для дитини чогось
навчитися. Замість того, щоб говорити: «Не розкидай своїх малюнків по всій квартирі»,
спробуйте: «Я знаю, що в твоїй кімнаті мало місця на малювання. Як ми можемо вирішити цю
проблему?». Залиште «Ні!» для ситуацій таких, як: «Не виходь на проїжджу частину».
8) Переконайтесь, чи правила «ростуть» разом із дитиною.
Разом із розширенням у дитини знань про світ бажано, щоб росли та розширювалися і
правила. «Не виходь на проїжджу частину» має забезпечити дитині безпеку від транспорту.
Втім, сама суть правила говорить: «Завжди зупинись і подивись в обидва боки перед тим, як
перейти дорогу» для старшої дитини. А пізніше: «Коли ти їдеш на велосипеді, то тримайся
правого боку проїжджої частини».
9) Встановлюйте лише такі правила, які ви з упевненістю зможете застосовувати
протягом певного проміжку часу.
Є багато ідеалів, яким би ви хотіли наслідувати. Може трапитися, що в якийсь момент вас
огорне хвиля ентузіазму і ви вирішите запровадити якісь цілком радикальні правила, відмінні
від попередніх. Насправді, це може виявитись неможливим чи таким, що спричинить в сім’ї
хаос. Правила потрібні для того, щоб забезпечити порядок і стабільність, щоб нормалізувати
життя. Не забороняйте раптом дивитись телевізор у вихідні, якщо після двох днів все
повернеться на старі місця, оскільки всі (так само і ви) важко до цього звикають. Здається,
краще, щоб правило порушувалося, ніж щоб одразу після прийняття його ігнорували. Якщо
телебачення стало проблемою в будинку, то спробуйте поступово та разом з дітьми вирішувати
цю проблему.
10) Будьте послідовними.
Якщо правило вже прийняте, то його не можна ігнорувати. Якщо в вашому домі є
обмеження щодо перегляду телепрограм (1 година, наприклад), то ви не можете дивитись
телевізор 3 години, відверто ігноруючи це правило для власної вигоди. Якщо під час вивчення
домашнього завдання не можна виходити на вулицю, то жодні благання та скиглення не повинні
цього міняти. Дуже важливим буде узгодження правил між батьками. Ви повинні бути єдиним
цілим у дотриманні прийнятих правил, бо інакше діти почнуть вами маніпулювати і зрештою
переберуть владу на себе!

36

СЛОВНИК
Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, дія якого
поширюється на неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Дитинство – період розвитку особи до досягнення повноліття.
Батьківство – соціальне явище, яке виявляється у соціальному статусі батьків і його реалізації
у процесі виконання батьківських функцій – народження, виховання, захисту і підтримки дітей,
їхнього забезпечення необхідними умовами для повноцінного розвитку.
Сім’я – динамічна мала група людей, що проживають разом, спільно ведуть господарство,
зв’язані родинними стосунками, формуванням і задоволенням соціально-економічних та інших
потреб, несуть взаємну юридичну і моральну відповідальність.
Компетентність – (від. лат. Competentia – належність за правом) – рівень знань,
поінформованості особистості, сформованості умінь і навичок, який дозволяє їй мати власні
судження, самостійно вирішувати проблеми і завдання, ефективно взаємодіяти з іншими
представниками суспільства, самореалізовуватися. Компетентність також визначається як
спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу. (Овчарук
О. Компетентності як ключ до оновлення освіти // Стратегія реформування освіти в Україні. –
К., 2003).
Розвиток – зміна від простого до складного, від нижчого до вищого в результаті
накопичення кількісних і якісних змін, що ведуть до цілісного перетворення – переходу на
новий рівень розвитку. У людини в процесі розвитку виникають нові фізіологічні і психічні
ознаки, які виникають на основі загальних законів розвитку людського організму.
Вікова криза – період у житті людини, коли протягом відносно короткого часу (кілька
місяців, рік) виявляються різкі й суттєві психологічні зрушення і зміни особистості, розвиток
набуває бурхливого, стрімкого, кризового характеру.
Задоволеність – психічний стан людини, який характеризує ступінь відповідності (або
невідповідності) потреб, сподівань, прагнень особистості результатам її діяльності, взаємодії з
природним і соціальним середовищем. Задоволеність належить до позитивних переживань і
характеризується яскраво вираженою емоційною забарвленістю. Вона стосується насамперед
найбільш значущих сфер життєдіяльності – гри, спілкування, праці, навчання, художньої
діяльності. Позитивні взаємини в колективі (сімейному і суспільному) є важливим чинником,
який сприяє задоволенню, є передумовою продуктивної діяльності дитини, стимулює її творчу
діяльність. Задоволеність впливає на об’єктивність сприймання людиною навколишнього світу
та результати її практичної діяльності.
Звикання – процес засвоєння орієнтованого зразка поведінки у природному і соціальному
середовищі. Його особливістю є те, що повторення окремих дій приводить до поступової
автоматизації, тобто механічного, ненапруженого відтворення, яке дає можливість економити
психонервову енергію, полегшує і спрощує виконання часто повторюваних дій. Звикання
характеризує процес прийняття людиною відносно усталеного порядку життя, способу дій чи
стандартів поведінки. Результатом звикання може бути звичка, яка переживається як потреба у
задоволенні чогось.
Потреба – стан особистості, що виникає під час відсутності або браку об’єктів, необхідних
для її існування та розвитку та є джерелом активності особистості.
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Прив’язаність – це стійкий взаємний зв’язок між двома чи більше особами, який поєднує
їх емоційно. Виникає поступово на основі взаємної потреби в захисті й любові. Виявляється у
бажанні бути поряд, відчувати підтримку. Проявляється через особливу щирість і теплоту
взаємин, співпрацю і легкість порозуміння. Прив’язаність може бути односторонньою, коли
одна людина тягнеться до іншої, але не знаходить відгуку (таке трапляється в розлучених сім’ях
між екс-партнерами у шлюбі та між батьками й дітьми, яких вилучили з сім’ї). Відсутність
взаємності може спричинити тяжкі переживання, депресивні стани.
Виховання – це цілеспрямована система впливів на особистість з метою формування й
розвитку в ній бажаних вихователю якостей (духовних, моральних, етичних, естетичних, трудових,
фізичних, громадських, сімейних тощо), які є основою підготовки до життя, засвоєння досвіду
попередніх поколінь та нових підходів до подальшого розвитку суспільства і суспільних відносин.
Виховання тісно пов’язане з соціально-економічним, політичним і культурним розвитком
суспільства, з етно-соціальними і соціально-психологічними особливостями народу. Його сутність
виявляється у залученні до світу людських цінностей і норм взаємостосунків між людьми.
Виховний процес передбачає створення і реалізацію цілеспрямованої системи виховних
впливів на особистість з метою вироблення бажаних вихователю якостей (духовних, моральних,
етичних, естетичних, трудових, фізичних, громадських, сімейних тощо), які є основою підготовки
до життя, засвоєння досвіду попередніх поколінь та нових підходів до подальшого розвитку
суспільства і суспільних відносин.
Сімейне виховання – тип виховання, яке відбувається у сім’ї, в сімейному середовищі на
засадах родинної культури і звичаїв, де роль вихователів виконують батько, мати, інші члени сім’ї
чи родини. Визначальними в сімейному вихованні є цінності орієнтації сім’ї і батьків та рівень
педагогічної культури батьків. В основі педагогічної культури батьків – педагогічне мислення,
знання про вікові та індивідуальні особливості дітей, методи і прийоми сімейного виховання та
уміння їх адекватно використовувати в різних виховних ситуаціях.
Дисципліна (лат. dіsсірlіnа) – суспільно визначений порядок поведінки людей, який
відповідає сформованим у суспільстві нормам права і моралі, або вимогам будь-якої інституції.
Дисципліна є необхідною умовою існування суспільства, за якої поведінка людей набуває
впорядкованого характеру, що забезпечує колективну діяльність і функціонування соціальних
організацій.
Дисциплінованість – дотримання людиною певних правил поведінки, чітке і організоване
виконання нею своїх обов’язків.
Метод – з грецької «шлях досягнення чи пізнання».
Методи сімейного виховання – способи досягнення виховної мети в умовах сім’ї;
сукупність прийомів сімейного виховання дитини.
Фізичне насильство – умисне нанесення фізичних ушкоджень дитині батьками або
особами, що їх замінюють, або відповідальними за виховання. Ці ушкодження можуть
призвести до смерті, спричинити серйозні порушення фізичного або психічного здоров’я або
затримки розвитку. Серед причин застосування фізичного насильства перше місце посідає
алкоголізм батьків і потреба зняти власне роздратування. Нерідко дітей сприймають як
перешкоду для вирішення соціально-побутових, особистих проблем, а наслідком стає побиття
дітей, їхнє усунення («не треба годувати, вдягати», «можна більш вдало знову вийти заміж»
тощо).
Сексуальне насильство або розбещення – усвідомлене або неусвідомлене з огляду на
вікову незрілість чи інші причини залучення дитини, за її згодою або без, у сексуальні стосунки
38

з дорослими з метою одержання останніми вигоди, задоволення або для досягнення корисливих
цілей.
Психічне (емоційне) насильство – періодичний, тривалий або постійний психічний вплив
батьків, опікунів або інших дорослих, відповідальних за виховання дитини, що призводить до
виникнення в неї патологічних рис характеру або ж гальмує розвиток її особистості.
До форм психічного (емоційного) насильства належать:
- відкрите неприйняття і постійна критика дитини;
- погрози в бік дитини, що виявляються в словесній формі без фізичного насильства;
- образи і приниження гідності дитини;
- навмисна фізична або соціальна ізоляція дитини;
- висування до дитини вимог, що не відповідають вікові й можливостям;
- неправда і невиконання дорослими обіцянок;
- одноразовий грубий психічний вплив, що спричинив до психічного травмування дитини.
При психологічному (емоційному) насильстві батьки насміхаються над намірами,
почуттями, настановами дитини; принижують її гідність, примушують до дій, що суперечать
прагненням дитини. Цей вид жорстокого ставлення до дітей найбільш поширений і найменш
досліджений практичною психологією. На жаль, в останні роки зростає кількість дітей, що
страждають саме від такого виду насильства.
Зневага до потреб дитини (моральне насильство) – відсутність із боку батьків, опікунів
або інших дорослих, відповідальних за виховання дитини, елементарної турботи про неї, у
результаті чого порушується її емоційний стан і з’являється загроза здоров’ю або розвитку.
Зневага до потреб дитини може виявлятися у різних формах:
відсутності необхідної їжі, одягу, житла, умов для навчання, можливостей отримання
медичної допомоги, зокрема, відмови від її лікування;
відсутності належної уваги і турботи, внаслідок чого дитина може стати жертвою
нещасного випадку;
залучення до вживання алкоголю, наркотиків, а також втягування у кримінальну
діяльність.
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