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ПЕРЕДМОВА

Скільки	разів	ви	ставили	собі	питання:	а чи	достатньо	
я хороша	мама чи	тато?	Так,	це роблять	усі,	а деякі	батьки —	
по кілька	разів	на день!	До цього	питання	додається	безліч	ін-
ших.	Як	виховати	дитину	щасливою?	Як	подолати	дитячі	стра-
хи?	Як	хвалити,	але	не перехвалити?	Ростити	дитину	в любові	
та безпеці,	але	готовою	до життєвих	випробувань?	Як	говори-
ти	про	складне?	І як,	нарешті,	зводити	до стоматолога	без	бою?

Авторська	команда	«Освіторія.Медіа»	вже	багато	років	пи-
ше	про	освіту	та виховання	дітей.	Ненудно,	професійно	та ем-
патично.	У цій	книжці	ви	знайдете	відповіді	на багато	«як?»,	
а ще —	на	що	я дуже	сподіваюся —	підтримку.	Адже	ми	знає-
мо,	що,	окрім	порад	експертів,	усім	батькам	іноді	потрібне	до-
бре	слово	і…	трішки	розслабитись.	Ми	підібрали	для	вас	наші	
найкращі	матеріали,	щоб	ви	ніколи	не почувалися	розгубле-
ними	у світі	батьківства,	адже	він	сповнений	не лише	тривог,	
а й пригод,	радості	та любові.	Приємного	прочитання	та ща-
сливого	батьківства!	

Зоя Литвин, голова Громадської спілки «Освіторія»,  
засновниця «Освіторія.Медіа» та Новопечерської школи
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Карати	дитину	багатьом	батькам	складно	і страшно,	нато-
мість	хвалять	дорослі	зазвичай	без	вагань.	Однак	похва-
лою	теж	можна	нашкодити.	Щоб	уникнути	цього,	потрібно	
використовувати	кілька	педагогічних	прийомів.

Текст Аліни Мірошнікової, 
фахові поради дитячої психологині Олени Шамрай

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА ДIЯ ЗАРАДИ ПОХВАЛИ

Навіть	серед	педагогів	та психологів	є	такі,	які	вважають,	що	
похвала —	це противага	покаранню.	Такий	собі	метод	батога	
і пряника.	Дитина	зробила	те,	що	нам	не подобається, —	пока-
рали.	Вчинила	так,	як нам	подобається, —	похвалили.

Якщо	похвала	стає	«пряником»,	тобто	винагородою,	дити-
на	починає	її прагнути.	Здавалося	б,	це ж	добре.	Проте	в будь-
якій	діяльності	її відтепер	цікавить	не результат,	а оцінка.	Вона	
починає	вимагати	похвали	за найменшу	дрібницю,	адже	праг-
не	позитиву,	орієнтуватися	змалечку	на те,	«що	скажуть	люди».

Не	раджу	радіти,	що	виросте	чемна	та слухняна	дитина:	у під-
літковому	віці,	коли	доведеться	відокремити	свою	позицію	від	
батьківської,	такі	діти	орієнтуватимуться	на компанію.	Заради	то-
го,	щоб	бути	крутим,	дорослим	або	хоча б	смішним	в очах	інших,	
підлітки,	які	звикли	чекати	на похвалу,	підуть	на будь-яке	дивацтво	
і ризик,	аби	лише	їх	оцінили	позитивно:	заселфляться	в небезпеч-
них	обставинах,	спробують	паркур,	перебіжать	дорогу	на червоне.	

НЕ ТРЕБА ЖЕРТВ

Нерідко	те,	що	подобається	батькам,	шкодить	дитині,	не-
природне	для	неї.	Похвала ж	буває	маніпуляцією,	спонукає	
до жертв.	Наприклад:	«Молодець,	тихенько	сидиш,	не бігаєш»	
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(невитрачена	енергія —	це шкідливо),	«Розумниця,	з’їла	все,	та-
рілка	чиста»	(переїдання	формує	неправильні	харчові	звички).	
Тоді	дитина	не сприймає	сигнали	тіла	й	починає	орієнтуватися	
на поведінку,	яка	сподобається	іншим.

Те	саме	з рисами	характеру.	«Чемний	хлопчик,	розповів	ме-
ні,	що	накоїв	брат»,	«Добре,	що	кинула	ті	східні	єдиноборства,	
ти ж	дівчинка,	маєш	бути	ніжною».

Недарма	деякі	видатні	педагоги,	зокрема	Марія	Монтессо-
рі,	вважали,	що	похвала	взагалі	шкідлива,	мовляв,	дитина	має	
йти	за цікавістю,	бажанням	щось	творити —	і лише	від	цього	
отримувати	насолоду.	Також	у дитинстві	важливо	вчитися	са-
мостійно	оцінювати	результати.

ДОПОМОЖЕ ПОЯСНЕННЯ

Між	крайнощами	«хвалити	якомога	частіше»	і «не	хва-
лити»	є	компромісний	варіант —	пояснювати	похвалу:	за-
мість	однакового	постійного	«Молодець»	розповідати,	що	
саме	і чому	вдалося,	які	від	цього	у вас	почуття.

Наприклад:	«Ти	намалював	чудові	квіти,	так	добре	дібрав	
кольори —	дуже	яскраво	і радісно,	у мене	аж настрій	покращу-
ється,	коли	я на них	дивлюся».	Або	ж:	«Ти	погладив	нашу	Кіті	
так	лагідно	й	обережно,	що	вона	не втекла,	як завжди,	а сама	
шию	підставляє,	їй	приємно.	І мені	радісно	це бачити».

Таким	чином	ви	досягаєте	відразу	двох	цілей:	демонстру-
єте,	як вимірювати	результат,	і вчите	орієнтуватися	на емоції	
інших,	а не схвалення чи	просто	увагу.

Водночас	не потрібно	казати	те,	чого	немає,	тим	паче	си-
мулювати	емоції,	й	краще	не ділитися	негативом,	хіба	що	ви	
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вмієте	«загортати»	конструктивні	зауваження	в гумористичну	
форму.	Однак	не допускайте	сарказму.

Просто	знайдіть	щось,	що	можна	відзначити,	похваліть	хо-
ча б	за спроби.	Наприклад,	так:	«Ти	надто	голосно	співаєш	і ду-
же	багато	сил	докладаєш.	Певно,	тебе	чують	і в Африці.	А якщо	
робити	це тихіше	й потрапляти	в ноти,	буде	ще краще!»

ХВАЛИТИ ВЧИНКИ ЧИ ЯКОСТI?

Це	дискусійне	питання.	На думку	одних	спеціалістів,	фокусу-
ватися	потрібно	лише	на діях	(«Молодець,	правильно	розв’язав	
задачу»).	Інакше	можна	виховати	зарозумілу	людину	із зави-
щеною	самооцінкою,	яка	вважає	себе	ліпшою	від	усіх	на світі.

Інша	група	спеціалістів	переконана:	дії —	це функції.	Функ-
ція	чайника —	кип’ятити	воду.	Функція	«гарного	хлопчика» чи	
«гарної	дівчинки» —	приносити	хороші	оцінки,	прибирати	в кім-
наті,	красиво	малювати.	Недарма	діти	все	частіше	у творі	«Пор-
трет	мами»	замість	«лагідна,	добра,	красива,	усміхнена»	пишуть	
«працює,	купує	мені	те,	що	я хочу,	грається	зі мною,	готує».

Таке	зведення	людини	до функцій,	тобто	ставлення	до неї	
як до речі	матиме	негативні	наслідки	в майбутньому.	Адже	
хлопець чи	дівчина	шукатимуть	коханих,	орієнтуючись	лише	
на певні	параметри,	«чим	ця	людина	корисна	для	мене,	і я —	
для	неї»,	а зовсім	не на стосунки	та почуття.	

На	яку	позицію	пристати —	вирішувати	батькам.

ЯК НЕ РОЗПЕСТИТИ

Розпещують	не добрі	слова,	а дії,	наприклад	виконання	
всіх	забаганок.	Відчувати ж	власну	значимість,	вчитися	люби-
ти	себе	дитина	може	лише	орієнтуючись	на ставлення	до се-
бе	батьків.	
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Похвала	не замінює	проявів	любові:	ніжних	поглядів	і до-
тиків,	погладжувань,	поцілунків,	обіймів,	слів	саме	про	любов,	
а не просто	схвалення.	

Зверніть	увагу:	«Я	так	люблю	тебе,	дитино.	Ти	для	мене	най-
краща	у світі»	звучить	зовсім	інакше,	ніж:	«Ти —	найкраща	
у світі».

Маленька	людина	формує	свій	образ	з коментарів	важли-
вих	для	неї	людей.	Левову	частину	вона	дізнається	про	се-
бе,	на жаль,	із батьківської	критики	та сказаного	спересердя.	
Тому	похвали	має	бути	не менше,	а бажано —	значно	більше,	
ніж	негативу.

Ще	важливо,	за	що	саме	хвалити,	адже	це ще й	своєрідне	
навіювання.	Якщо	хвалити	винятково	за розум,	гарні	оцінки,	
красиві	малюнки,	перемоги,	отримаємо	пихату	людину,	а якщо	
акцентувати	увагу	на доброті,	турботі,	допомозі,	співчутті —	то-
вариську.	Подумайте,	що	ви	хочете	виховати	в дитині,	і заохо-
чуйте	навіть	найменші	кроки	в цьому	напрямку.

ДЕВ’ЯТЬ ПРАВИЛ,  
ЯК РОБИТИ КОМПЛIМЕНТИ  

СИНУ ЧИ ДОНЬЦI

1.	Варто	фіксувати	нові	етапи.	Можна	пропустити	якісь	
успіхи	дитини,	але	якщо	вона	освоїла	нове	вміння,	це	
необхідно	відзначити.	Приміром,	застібати	ґудзики —	
не велике	досягнення,	але	якщо	малюк	це зробив	упер-
ше,	його	потрібно	похвалити.

2.	Хваліть,	коли	є	результат,	а не під	час	процесу.	Фра-
за	на кшталт	«Здається,	тобі	непогано	вдається	малюва-
ти.	Мабуть,	буде	гарна	квітка»	навряд	заохотить,	радше	
тільки	дратуватиме.



3.	Порівнюйте	з колишніми	досягненнями	самої	ди-
тини,	а не з досягненнями	інших.

4.	Не застосовуйте	похвалу	як сарказм:	«От	молодець,	
найкращу	вазу	розбив!».	Це розвиває	недовіру	до схва-
лення.

5.	Не плутайте	похвалу	із хвастощами	дитиною	пе-
ред	іншими.	Розказуйте	про	її досягнення,	якщо	вона	са-
ма	починає	ділитися	цим.	Інакше	дитина	може	відчути,	
що	вона	цінна	лише	коли	чогось	досягає,	і хвилюватися:	
«А що,	якщо	я не зможу	це повторити?».

6.	Не знецінюйте	власну	похвалу.	Не кажіть:	«Ти	моло-
дець,	але…»	або ж	«Я	тебе,	звісно,	похвалила,	але	дивись,	
як інші	діти…».

7.	Не поспішайте	кидати	«Молодець»,	почекайте,	доки	
син чи	донька	самі	прийдуть,	поглянуть	з очікуванням.	
Деяким	дітям	хочеться	спочатку	насолодитися	радістю	
і лише	потім	ділитися	нею	з іншими.	Не позбавляйте	ди-
тину	можливості	самостійно	порадіти	успіхам.

8.	Говоріть	з відповідними	емоціями,	які	легко	зчита-
ти	за мімікою	та жестами.	Байдужа	похвала	зводить	на-
нівець	увесь	вплив.	Ще гірше,	якщо	ви	роздратовані	ін-
шими	людьми	або	попередньою	поведінкою	дитини,	але	
розумієте,	що	за  якесь	досягнення	потрібно	похвалити,	
тож	цідите	крізь	зуби:	«Чудово!».	Регулярне	протиріччя	
між	словами	та невербальними	жестами	може	болісно	
вдарити	по психіці	дитини.

9.	«Правило	бутерброда»	для	малюка	не діє.	Якщо	за-
уваження	«загорнути»	у похвалу,	дитина	лише	зневі-
риться	у вашій	щирості	 і	щоразу,	коли	їй	казатимуть	
приємне,	чекатиме,	а за	що ж	її хочуть	насварити.	У до-
рослому	віці	такі	люди	не можуть	спокійно	сприймати	
компліменти.
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У	різних	культурах	покарання	сприймають	по-різному.	
Сучасне	європейське	бачення	цього	питання	переважно	
ліберальне.	Проте	не все	так	однозначно.

Текст Аліни Мірошнікової,  
фахові поради дитячої та сімейної психологині,  

гештальт-терапевтки Юлії Прилежнюк

ПОКАРАННЯ ЧИ ПОМСТА?

Cпочатку	з’ясуйте	для	себе,	чого	ви	домагаєтеся	покаранням.	
Здається,	відповідь	проста —	не допустити	повторення	неба-
жаної	поведінки.	Однак	дуже	часто	те,	що	ми	вважаємо	пока-
ранням,	насправді —	помста.

Якщо	ви	думаєте:	«Хай	інші	діти	бачать,	що	проступок	бра-
тика	/	сестрички	не залишився	без	покарання».	Або	ж:	«Він	так	
сильно	вдарив	хлопчика,	нехай	сам	відчує,	що	це таке».	І ще:	
«Кричав,	що	ненавидить	мене?	Добре,	зараз	він	отримає	“по-
гану	маму”».	Усе	це —	не про	покарання.

Бажання	помсти	виникає	значно	частіше,	ніж	ми	можемо	
собі	зізнатися.	Діти	іноді	доводять	до сказу.	У цей	момент	хо-
четься	задовольнити	обурення	і завдати	шкоди	винуватцю	/
винуватиці	нашого	дискомфорту.	У самій	думці	нічого	жах-
ливого	немає.	Однак чи	варто	діяти?

Якщо	батьків	у момент	розчулення чи	радості	спитати, чи	
хотіли б	вони	час	від	часу	мститися	дитині,	навряд чи	хтось	
відповість	ствердно.	А виховання	це взагалі	жодним	чином	
не стосується.	У критичній	ситуації	дорослі	мають	управляти	
гнівом	і нічого	не вирішувати	в цей	момент.

Покарання	з виховною	метою —	це коли	ви	думаєте	про	
вплив	на саму	дитину,	а не про	себе чи	інших	учасників	си-
туації.



19

ВIД НЕПОКОРИ I ДО КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Небажана	поведінка —	це порушення	певних	правил чи	не-
покора	батьківським	наказам?	Правил	мають	дотримуватися	
всі,	зокрема	й	батьки.	У таких	настанов	є	логічні	пояснення,	
хоча	не завжди	зрозумілі	для	дитини.	«Тому	що	я так	сказав»,	
«Я	вирішила,	бо я мати»,	«Роби,	як	кажуть,	бо ти	живеш	під	на-
шим	дахом» —	це накази.	Часто	вони	зручні	лише	для	батьків.	
Наприклад:	«Їж,	що	дають»	(бо	готувати	інше	немає	часу),	«Ці	
туфлі	не тиснуть,	потерпи»	(бо	дорогі	та красиві,	шкода	міняти).

Звичка	постійно	порушувати	правила	потім	заважатиме	
дитині	адаптуватися	в соціумі.	Щодо	непокори,	то її дореч-
ність	/	недоречність	залежить	від	цінностей	у родині	та від	то-
го,	як розпоряджатися	батьківською	владою.

Є	батьки,	які	понад	усе	хочуть	виховати	слухняну	дити-
ну.	Одне	з пояснень:	у небезпечній	ситуації,	коли	немає	часу	
на довгі	пояснення,	якщо	дитина	слухається	наказів	без	запи-
тань,	немов	солдат,	її легше	захистити.

Утім	варто	усвідомлювати:	таким	чином	не вдасться	розви-
нути	в дитині	компетенцію,	яку	вчені	вважають чи	не найваж-
ливішою	для	сучасної	людини, —	критичне	мислення.

Якщо	в	семирічному	віці	дитина	не	має	шансу	відстояти	
власну	думку,	підлітком	вона	підтакуватиме	комусь	з	одноліт-
ків-лідерів	замість	того,	щоб	захищати	свою	позицію.	Коли	та-
кого	їй	не	бажаєте,	забороніть	собі	карати	дитину	за	непокору.

Але	зважте,	що	є	різниця	між	небажанням	виконувати	нака-
зи	без	пояснень	і	протестною	поведінкою,	коли	дитина	не	вміє	
підкорятися	навіть	правилам	гри.

ЯКЩО У ВАС МАЛЕНЬКИЙ ЛIДЕР

Буває,	у дитини	вже	змалечку	помітні	лідерські	якості,	ад-
же	це багато	в чому	залежить	від	типу	нервової	системи.	Така	


	ПЕРЕДМОВА
	Як не збожеволіти від батьківства
	Як правильно хвалити дитину
	Як правильно карати дітей
	Як розумно забороняти щось дітям
	Як без стресу повернути дитину до школи після канікул
	Як мотивувати дитину робити «домашку»
	Як допомогти дитині надолужити пропущені шкільні заняття
	Шкідливі поради: Як батькам поводитися на дистанційці
	Як привчити дитину чекати
	Як навчити дитину обирати друзів
	Як відучити дитину брати чуже
	Як підготувати дитину до зустрічі зі стоматологом
	Як відучити дітей битися між собою
	Як допомогти дитині позбутися небажаної поведінки
	Як виховати дитину незалежною
	 Як подолати дитячі страхи
	Як подолати страх дорослішати
	Чи пізно виховувати після трьох років?
	Як привчити дитину цінувати час
	Як говорити з дитиною про Діда Мороза
	Іграшки за віком: що дарувати дитині
	Скільки в дитини має бути іграшок
	Як обрати няню. Три типи нянь, яких варто остерігатися
	Як знайти хорошу няню
	Як визнавати помилки перед дітьми
	Як не відштовхнути дитину
	Як не демотивувати дитину
	Як поводитися з агресивним однокласником
	Які слова заборонено казати дітям
	Як привчити дитину до відвертості
	Як дружити з дітьми
	Як уповільнити виховання дітей і навіщо це потрібно
	Як бути суперсучасними батьками
	Як відсвяткувати перший дзвоник
	 Як сваритися при дітях
	Як зрозуміти і прийняти підлітка
	Як «підсадити» дітей на книжки
	Як зміцнити імунітет
	Як відмовитися від усіх батьківських чатів
	Як допомогти дитині полюбити школу
	 Як допомогти дитині адекватно себе оцінювати
	 Як прийняти дитину


	Як подбати про безпеку в мережі
	Перші друзі в інтернеті: 7 порад для батьків
	Як улітку влаштувати гаджет-детокс
	Відверті фото підлітка в інтернеті: що робити дитині, батькам, вчителям


	Як говорити про сімейну історію з дітьми
	Як говорити з дітьми про війну
	Як говорити з дітьми, чиї батьки на війні
	Як говорити з дітьми про секс

	Як креативити разом
	Формула успішного дитячого відеоблогу: користь, емоція, мрія
	Кулькова ручка - ворог каліграфії
	Як ліплення з глини допомагає долати страхи


