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Безумовне прийняття дитини 

• Виховання – не дресура. Батьки не для того, 
щоб виховувати в дитини умовні рефлекси. 

• Потреба бути потрібним 

• ? Налаштування на «виховання»: спочатку 
дисципліна, потім добрі стосунки 

 

 



Правила: 

• Виражати невдоволення окремими діями, а 
не дитиною в цілому 

• Засуджувати дії дитини , але не її почуття 

• Невдоволення діями дитини не може бути 
систематичним, інакше переросте у 
неприйняття її 

• Дисципліна не ДО, а ПІСЛЯ налагодження 
добрих стосунків 

 



Допомога батьків – обережно! 

• Результати навчання: 

1. знання, вміння 

2. тренування загальної здатності навчатися 

3. емоційний відбиток від заняття 
(вдоволення/розчарування, впевненість…) 

4. відбиток на взаємовідносинах (+/-) 



Правила: 

• Не втручайтесь, якщо дитина не просить. 
Посил: «З тобою все гаразд, ти впораєшся» 

• «Давай разом»: Якщо дитині складно, вона 
готова прийняти допомогу – обов'язково 
треба допомогти (зона найближчого 
розвитку). Але: 

- брати на себе лише те, що дитина ще не 
може виконати самостійно 

- поступово передавати нові дії дитині 



Небажання дитини 

• - негативні переживання 

• Дружелюбний тон спілкування, на рівних 

• Зовнішні засоби (список справ, нагадування, 
записки, схеми, інструкції) 

• - хотіння «замість» 

• Особистість і здібності дитини розвиваються 
лише в тій діяльності, якою вона займається за 
власним бажанням і з інтересом 

• Повага до інтересів дитини 



Правила: 

• Поступово, але неухильно знімати з себе 
відповідальність за особисті справи дитини 
і передавати її дитині 

• Дозволити дитині зустрітися з негативними 
наслідками своїх дій (бездіяльності) 



Активне слухання 

Використовуємо, коли в дитини емоційна 
проблема 

Активно слухати = «повертати» дитині в 
розмові те, що вона нам сказала, при цьому 
позначивши її почуття 

Показуєте, що зрозуміли внутрішню ситуацію 
дитини, готові прийняти її. Буквальне 
співчуття 



Правила 

• Очі в очі 

• Не задавати питань (запитання не виражає 
співчуття) 

• Тримати паузу 

• Повторити, що, як ви зрозуміли, сталося, а 
потім позначити почуття дитини 

 



Результати:  

• Щезає (або зменшується) негативне 
переживання дитини 

• Дитина починає розповідати про себе 
більше 

• Дитина сама просувається у вирішенні своєї 
проблеми 

• Діти починають активно слухати батьків 

• Техніка змінює батьків 



Що заважає 
Традиційні батьківські висловлювання–перешкоди: 
• Накази, команди: Зараз же припини! Прибери! Швидко в ліжко! 

Щоб я цього більше не чув! Замовкни! Не вигадуй! Що за фокуси! 
• Попередження, погрози: Якщо не припиниш плакати, я піду. 

Дивись, щоб не стало ще гірше. Ще раз, і я візьмуся за ремінь. Не 
прийдеш вчасно – дістанеш. 

• Мораль, повчання, проповіді: Ти маєш поводитися як слід. Ти 
повинен поважати дорослих. 

• Поради, готові рішення: А от візьми і скажи… Коли я була у 
твоєму віці… 

• Докази, логічні доводи, нотації, лекції 
• Критика, звинувачення: Знову! Скільки можна! Вічно ти! Все через 

тебе! 
• Похвала (оцінка vs схвалення) 
• Висміювання 
• Здогадки, інтерпретації 
• Випитування, розслідування 
• Співчуття на словах, вмовляння 
• Відшучування 



Почуття батьків. Як бути з ними? 

Якщо дитина викликає в нас  
негативні переживання,  
скажіть їй про це 

«Я»-повідомлення 
• Дозволяє виразити свої негативні почуття в 

необразливій для дитини формі 
• Дає можливість дітям краще зрозуміти батьків, 

налагоджує емоційну близькість 
• Дорослі довіряють дитині, і дитина починає 

довіряти 
• Залишаємо за дитиною можливість самостійно 

приймати рішення 



Правила 

• Не вимагати від дитини неможливого. 
Змінити щось в оточенні 

• Співвідносити власні очікування з 
можливостями дитини. Змінювати 

очікування 

• Не привласнюйте собі емоційні проблеми 
дитини 



Розв'язування конфліктів 

Конструктивний спосіб “win-win” 

1. Прояснення конфліктної ситуації: 

Активне слухання + «Я»-повідомлення 

2. Сбір пропозицій: «Як же нам бути?» 

3. Оцінка пропозицій і вибір найбільш 
прийнятної 

4. Деталізація прийнятого рішення 

5. Виконання рішення, перевірка 


