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Щоб сприймати свою дитину, як особу з власними почуттями, бажаннями і потребами, 
Ви повинні спробувати зрозуміти, що є бути цією людиною — тобто як це – бути “на 
місці дитини”. Фаховою мовою це називається емпатичним ототожненням з дитиною. 
Це означає, що Ви не лише бачите,  що ваша дитина робить, але й намагаєтесь зрозуміти 
чому дитина робить саме те, що вона робить, і які потреби, думки і почуття є підставою 
для цих дій. Для того, щоб зрозуміти це, слід поставити собі запитання: Якби я була/в цією 
дитиною, що би я відчувала/в, думала/в або бажала/в?

Те, ким Ви є, впливає на те, як Ви сприймаєте дитину
Багато факторів визначають сприйняття Вами Вашої дитини. Скажімо, чи впливає на Вас 
пережите Вами в дитинстві. Ваш соціальний та економічний статус також має значення. Не 
в останню чергу Ваша особистість забарвлена культурними, релігійними і особистісними 
цінностями, які Вас супроводжують, свідомо чи несвідомо. Усе це формує Ваш погляд на 
дитину.  

Темперамент дитини також відіграє роль
Усі ми маємо свій типовий спосіб відчувати і реагувати — темперамент. Темперамент 
дитини впливає на те, як Ви її сприймаєте. Чи це – спокійна дитина, яку легко задовільнити, 
чи це – більш неспокійна дитина? Чи вона є активною? Чи вона незалежна? Ми також 
легко чіпляємо ярлики, залежно від того, як дитина себе поводить. Ми, наприклад, 
можемо сказати, що дитина шумна, тиха або важка у співпраці. Іноді ми замикаємося 
на певному описанні дитини, що повністю впливає на наше враження про дитину. Ваше 
сприйняття дитини зокрема визначає, як Ви з нею взаємодієте.

Те, що Ви бачите і то, як Ви думаєте, взаємопов’язано з тим, що Ви даєте
Те, як Ви бачите і розумієте вашу дитину, є визначальним для знаходження Вашої спільної 
з дитиною мови. Це закладається також в основу опіки, яку Ви даєте. В усіх дітей є потреба 
в хороших та мiцних стосунках зі своїми батьками. Це є фундаментом, на якому вони 
пізніше будувуватимуть власне життя.

Як Ви бачите свою дитину?



аша дитина, так само як і Ви, щоб почуватися 
безпечно і комфортно повинна відчувати, що її 
люблять і цінують. Дитина, як і Ви, не читає думки. 
Саме тому так важливо показувати, і словами, і 
діями, що Ви її любите. Це поширюється і на малих 
дітей, які ще не навчилися говорити. Вони все 
одно є в стані відчувати радість і смуток, а також 
сприймати любов і відторгнення. І великі і малі 
діти читають і тлумачать зміст вираженого Вами, 
зокрема через вираз обличчя і інтонацію голосу.

Як показати, що Ви любите дитину?
• посміхайтесь до дитини та смійтесь разом з нею
• обіймайте дитину або плескайте її
• говоріть, що Ви її любите
• грайтесь з дитиною та жартуйте з нею
• розмовляйте з посмішкою в голосі
• допомагайте їй заспокоїтись

Поміркуйте:
• Що є найбільш природним способом для Вас показати Вашій дитині, що Ви її любите?
• Що, на Вашу думку, дозволяє Вашій дитині бути впевненою в тому, що Ви її любите?
• Що Вам більше всього подобається в Вашій дитині?
• Чи можете Ви щось зробити, щоб бути в стані краще показувати, що Ви любите дитину?

Подумайте над тим, як Ви це робите щодня разом з дитиною і зверніть увагу на те,  
як реагує дитина.

Показуйте, що Ви любите Вашу дитину
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Для того, щоб гарно проводити час зі своєю 
дитиною, недостатньо лише фізичної присутності. 
Ви повинні бути присутні також на ментальному 
рівні. У нас, у дорослих, думки часто знаходяться 
в іншому місці, особливо коли ми, наприкладу, 
зайняті телефоном або хвилюємося через усе, що 
не встигли зробити. Однак, якщо Ви хочете бути 
по-справжньому присутніми у житті вашої дитини, 
Ви повинні підлаштовуватися під неї і вникати у 
те, що її цікавить і захоплює, що вона думає і що 
відчуває.

Дітям слід дозволяти слідувати за своїми 
власними ідеями і робити все по-своєму  
— у певних рамках.  Саме так вони розвиваються. 
Саме тому важливо, щоб Ви не вирішували 
все за дитину, а підтримували і заохочували, а 
також давали дитині час на те, щоб до неї самої 
приходили власні ідеї. Коли Ви підтримуєте дитячу 
ініціативу, дитина пересвідчується в тому, що 
вона сама може її проявляти, діяти самостійно і 
впливати на прийняття рішень. Добра взаємодія 
– це коли Ви і дитина рівноправні, де обидві 
сторони мають право сказати, якщо щось не 
подобається. Це не означає, що дитина буде 
Вами керувати. Ви — дорослий — Ви несете 
відповідальність за взаємодію.

Як бачити дитячу ініціативу і слідувати їй?
• давати відгук на ініціативу дитини
• виявляти інтерес до того, що робить дитина
• інтерпретувати жести дитини
• з’ясовувати, що дитина хоче і відчуває
• відповідати на те, що дитина хоче і відчуває
• підлаштовуватись до настрою та бажань 

дитини, наскільки це можливо

Беріть до уваги дитячу ініціативу
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Поміркуйте:
• У який спосіб Ви показуєте свою присутність 

у житті Вашої дитини?
• Чи може щось у Вашій поведінці спонукати 

Вашу дитину думати, що її не помічають, 
скажімо мобільний телефон або телевізор?

• Як реагує Ваша дитина на те, що Ви їй 
приділяєте увагу?

• Як реагує дитина на свою спробу контакту, 
залишену без відповіді?

• Чи тілесна мова дитини дає Вам зрозуміти, 
як дитина себе почуває?

Подумайте над тим, як Ви це робите щодня 
разом з дитиною і зверніть увагу на те, як 
реагує дитина. 





Чи задумувалися Ви над тим, яка чутлива 
сигнальна система у немовлят? Коли у них 
відчуття неспокою, вони плачуть, щоб ми до них 
підійшли та заспокоїли. Більш дорослі діти також 
потребують підтримки, щоб зрозуміти, що почуття 
– це не щось страшне, а щось цілком природне і 
звичайне.  

Коли дитина боїться, їй потрібен хтось, хто надасть 
їй почуття безпеки і комфорту. Засмучена дитина 
потребує співчувття. Так само підліткові потрібне 
розуміння, коли він чи вона соромляться нових 
брекетів.

Якщо Ваша дитина сердиться або обурена через 
зауваження, що було необхідним, їй треба 
допомогти заспокоїтись і, разом з тим, дати 
відчути, що її почуття зустрічають із розумінням. 
Якщо Ви, наприклад, з чотирирічною дитиною 
знаходитесь в магазині і вона вас просить купити 
солодощі, можете їй відповісти: “Я розумію, що 
тобі зараз хочеться солодкого, але це неможливо”. 
Розуміння дитячих почуттів не означає відміни 
зауваження. Але Ви полегшите дитині прийняття 
правила, коли зможете пояснити, чому Ви 
відповідаєте “ні” і також зможете пояснити 
дитині, що Ви розумієте, що для дитини це 
непросто.  

Розмовляйте з дитиною від народження 
Навіть мале немовлятко в стані вести то, що 
ми називаємо, “розмовою на рівні почуттів”, 
тобто спілкуватися за допомогою вираження 
почуттів. Через зоровий контакт, вираз радості 
та позитивні рухи, немовля до Вас прив’язується. 
Коли Ви віддзеркалюєте виражені почуття, 
немовля відчуває, що Ви сприйняли і зрозуміли 
те, що дитина спробувала до Вас донести. Цей 
безсловесний контакт є надзвичайно важливим 
для того, щоб у дитини пізніше розвивалися мова 
і соціальні навички, а також відчуття того, що 
передавати почуття – добре і безпечно. Коли Ви 

розмовляєте з вашим немовлям, намагайтесь 
розмовляти всіми можливими способами — 
вустами, очима, руками. 
 
Як брати участь у почуттях дитини?
• відводячи час на “розмову” з Вашим немовлям
• підтримуючи зоровий контакт та спілкуючись 

жестами і звуками, що нагадують дитячі
• допомогаючи дитині, коли вона засмучена  

–  як немовля, так і більш доросла дитина
• створюючи почуття безпеки, коли дитина 

боїться
• допомагаючи дитині заспокоїтися,  

коли вона злиться
• будучи доступним, коли дитина хоче з  

вами відверто поділитися і поговорити

Беріть участь у почуттях дитини
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Поміркуйте:
• Чому важливі «розмови на 

рівні почуттів»? Наведіть 
приклади того, як можуть 
проходити такі бесіди.

• Як  обмінюватися 
почуттями з дітьми різного 
віку (немовлятами, 
трирічною дитиною, 
восьмирічною, дівчинкою 
13 років, хлопчиком 16 
років)?

• Як, на Вашу думку, 
розвиватиметься хлопчик, 
який лише зрідка має 
нагоду довірятися іншим?

• Чи просто, на Вашу 
думку, знайти час на 
близький контакт та 
затишні хвилини з Вашою 
дитиною?

• Як розрадити свою 
дитину?

• Як створити дитині  
почуття безпеки, коли 
вона боїться?

• Як заспокоїти дитину, 
якщо вона злиться?

Замисліться над тим, як Ви 
це робите щодня разом з 
дитиною і зверніть увагу на 
те, як реагує дитина.



Хвалити та визнавати
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Поміркуйте:
• Що для Вас є похвала?
• Як ви реагуєте, коли Вас хтось хвалить?
• Чи можете Ви сказати, що часто хвалите свою дитину?  

(Наведіть приклади того, як Ви це робите на практиці.)
• Чи може дітям зашкодити той факт, що їх не хвалять?  

Або якщо вони отримують занадто багато похвали?
• Як ваша дитина реагує, коли Ви хвалите її та визнаєте?
• Як, на Вашу думку, дитина, яка ніколи не отримує похвали  

від батьків, буде ставитися до інших?
• Як Ви хвалите і визнаєте дитину?

Ми любимо використовувати слова 
«впевненість у собі» та «самооцінка» 
як синоніми. Ваша самооцінка говорить 
про те, наскільки Ви задоволені собою 
і яку цінність Ви бачите в собі таким, 
яким Ви є. Впевненість у собі більше 
пов’язана з тим, як Ви оцінюєте себе 
на основі того, чого досягли та чого, на 
Вашу думку, можете досягти. Коли Ви 
маєте реалістичну самооцінку, Ви маєте 
справжнє уявлення про те, чого можете 
досягти.

Всі діти, в тому числі немовлята, потребують 
визнання того, ким вони є, і заохочення за те, що 
роблять. Тому, хваліть дитину, де це природно, 
- також у дрібницях. Похвала та визнання є 
важливими для того, щоб дитина зрозуміла, що 
Ви її цінуєте як незалежну особу, і щоб вона мала 
хорошу самооцінку і позитивне сприйняття самої 
себе.  Похвала допомагає дитині відчути, що вона 
чогось вартує і що їй щось вдається. Важлво також, 
щоб Ви говорили, що добре і чому. Тоді дитина 
розвиватиме реалістичне почуття самооцінки.   

Хвалячи дитину за те, що вона робить щось добре 
для інших, Ви допомагаєте дитині розвивати 
соціальні навички. У такий спосіб дитина 
дізнається про хорошу і менш хорошу соціальну 
поведінку.

Як хвалити і показувати визнання?
• показуючи дитині, що Ви її “бачите” — шукати 

зоровий контакт
• будучи конкретним, наприклад прив’язуючи 

визнання до спільно проведеної події чи 
почуття («сьогодні я насолодилася часом, 
проведеним з тобою», «я бачу, що тобі це 
подобається»)

• розповідаючи дитині про те, що добре і чому 
це добре («це добре, оскільки коли ти так 
чиниш, тоді …», «як добре, що ти допомагаєш 
своєму маленькому братикові, бо тоді …»)

• посміхаючись, звертаючись і вітаючись, а також 
позитивними доторками на знак схвалення

Спробуйте подумати, як Ви 
робите це в повсякденному 
житті разом з дитиною, 
і зверніть увагу на те, як 
дитина реагує. 





Спільне проведення часу — це передумова 
гарного контакту і спілкування, бо відомо, що без 
спільних вражень від предметів оточення, важко 
про щось розмовляти або щось робити разом. Це 
добра і необхідна передумова для пізнання.

Діти і дорослі часто захоплюються різними 
речами. Наприклад, екскаватор по той бік дороги 
для дитини є більш цікавим ніж пояснення того, 
як функціонує світлофор. У таких ситуаціях Ви, 
як дорослий, створюєте умови для спільних 
захоплень і вражень від оточення. Ви можете це, 
скажімо, зробити, вказуючи і говорячи: «Дивись 
сюди!» Або скеровуючи увагу на враження 
дитини. Таким чином, Ви показуєте, що те, що 
переживає дитина, також є важливим.

Коли Ви допомагаєте дитині зосередити увагу, 
Ви не лише закладаєте основу гарному, спільно 
проведеному часу. Ви також допомагаєте 
дитині тренувати здатність зосереджуватися. 
Концентрація є передумовою розуміння і 
вивчення дитиною нового.

Як допомогти дитині зосередити увагу?
• плануючи враження від спільно  

пережитої ситуації
• допомагаючи дитині скерувати увагу на ваші 

спільні враження, наприклад, вказуючи на 
щось, намагаючись отримати зоровий контакт  
і говорячи «підійди сюди» або «дивись»

• слідкуючи за тим, що хвилює і займає дитину,  
і пристосовуючись до дитини

Спільна увага – спільні враження
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Поміркуйте:
• Чи є у Вас та Вашої дитини спільний  

час для спільних вражень від речей,  
які цікавлять вас обох?

• Наведіть приклади того, як Ви 
допомагаєте своїй дитині зосередити 
увагу. Як реагує дитина?

• Як, Ви гадаєте, розвиватиметься дитина, 
якій лише зрідка допомагатимуть 
зосередитися?

Замисліться над тим, як Ви це робите  
щодня разом з дитиною і зверніть увагу  
на те, як реагує дитина.



 



Для того, щоб дитина зрозуміла, чим Ви разом 
займаєтеся, і могла це пов’язувати з іншими 
враженнями, важливо, щоб Ви розповідали, 
як речі називаються і як вони функціонують. 
Демонструючи позитивні почуття і будучи 
заанґажованими у ваше спільне заняття, Ви 
допомагаєте дитині запам’ятати цей досвід. Ви 
сприяєте його становленню як чогось важливого 
та сповненого значення.

Коли дитина відчуває, що поділяє з вами 
«дійсність», вона відзначає, що Ви також 
поділяєте мову, і що слова мають таке саме 
значення як для неї, так я для інших. Вона вивчає, 
що конкретні предмети мають назви, такі як 
«дім» і «їжа», а також використовувати слова для 
означення невидимих речей, таких як почуття.
Важливо, щоб Ви, як батьки, допомогли дитині 
назвати і зрозуміти різні почуття, пов’язані з 
чимось, що відбувається навколо вас. Наприклад, 
Ви можете сказати: «Думаю, молодший братик 
засмутився, через те, що його не взяли.»

Також і старші діти потребують бесіди, коли 
вони переживають щось складне до розуміння, 
як цькування, смерть або драматичні події, 
зображувані у ЗМІ.   

Як допомогти дитині відшукати зміст?
• розмовляючи з дитиною про те, що  

Ви робите або переживаєте разом
• описуючи та називаючи те, що Ви бачите
• показуючи дитині, як функціонують речі
• виявляючи ентузіазм та посвячуючи себе 

проведенню часу разом 

Надайте значення спільному проведенню часу
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Коли ви передаєте словами те, що дитина бачить або переживає, ви допомагаєте їй зрозуміти, 
що відбувається навколо неї, розвивати мову, працювати з іншими і ставати більш безпечною. 
Насправді це те, що ми часто робимо, навіть не замислюючись про це, починаючи з дитинства.

Поміркуйте:
• Наведіть приклади того, як Ви це робите 

на практиці. Як реагує дитина?
• Якщо дитині немає нікого, хто б 

допоміг знайти сенс у переживаннях, 
як, на Вашу думку, ця дитина 
поводитиметься?

• Як ми можемо донести зміст до  
дітей різного віку (немовля, три  
роки, 14 років)? 

Спробуйте подумати, як Ви робите це в 
повсякденному житті разом з дитиною,  
і зверніть увагу на те, як дитина реагує.





Для інтелектуального розвитку дітей важливо 
на досвіді розбудовувати взаємозв’язки, тобто 
розвивати здатність здобувати знання. Коли 
Ви допомагаєте дитині поєднати попередній 
досвід із новим («пригадуєш, як …», «тому ми 
зараз …»), дитина розуміє взаємозв’язки і може 
більш абстрактно ставитися до слів і понять. 
Уявіть, що Ви і дитина йдете по вулиці і бачите 
кота. Тоді Ви можете вказати на кота і пояснити, 
що він родич тигра. Запитайте дитину: «Бачиш 
подібність між котом і тигром?» В такому випадку 
Ви допомагаєте дитині бачити взаємозв’язки і 
мислити за межами ситуації в цей момент часу. Це 
вкрай важливо для розвитку когнітивних функцій 
у дитини, тобто здатності розуміти, здобувати 
знання і мислити. До того ж, це важливо для 
розвитку мови.

Як допомагати дитині створювати взаємозв’язки?
• пояснюючи, розповідаючи та 

знаходячи причини подій
• роз’яснюючи та розмовляючи 

з дитиною про пережите
• порівнюючи з іншим досвідом 

і знаходячи подібності і відмінності
• Знаходячи взаємозв’язки між 

минулим і  майбутнім
• створюючи і розповідаючи історії 

про час, проведений разом
• малюючи, співаючи, оглядаючи фотографії 

подій, пережитих разом

Створюйте взаємозв’язки
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Батьки — найважливіші вчителі своїх 
дітей. Саме батьки навчають дітей 
проявляти зацікавленість у предметах, 
що їх оточують, і досліджувати їм 
невідоме. Процес навчання і пізнання 
починається задовго до школи.  



 

Створюйте взаємозв’язки

Поміркуйте:
• Наведіть приклади того, як Ви це робите на практиці.
• Як Ви можете допомогти одно-, семи- чи  

дванадцятирічній дитині бачити взаємозв’язки?
• Як дитина, якій рідко щось роз’яснюють із того,  

що відбувається, зможе розвиватися?
• Як Ви вважаєте, вам вдається відводити час  

на пояснення, коли дитина запитує?

Спробуйте подумати, як Ви це робите щодня разом  
з дитиною і зверніть увагу на те, як реагує дитина.



Регулювати поведінку дитини слід не лише виставляючи межі дозволеного і забороненого, а також  
допомагаючи їй робити самостійні оцінки і міцно стояти на ногах. Для того, щоб регулювати самих себе та 
розвивати самоконтроль, їм потрібна допомога. В таких випадках, встановлення меж дозволеного  
і забороненого є лише одним із засобів.  

Ця тема розділяється на на чотири частини, у яких мова іде про планування, підтримку,  
створення умов та встановлення позитивних меж регулювання поведінки.

Допомога із самопоміччю
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Планування
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Одним з факторів, що допомагають Вашій 
дитині розвивати самоконтроль, це здатність 
дивитися вперед і мати почуття передбачуваності. 
Плануючи діяльність покроково разом з дитиною, 
Ви допомагаєте їй розвивати навики самостійного 
планування та контролю конкретних кроків, які 
приведуть до мети. Прогулянку лісом нескладно 
запланувати разом: Що нам взяти з собою, щоб 
не змерзнути? Скільки нам потрібно їжі? Куди 
ми підемо? Фаховою мовою це називається 
створення когнітивної карти.

Когнітивна карта також полегшує для Вашої 
дитини процесс зосередження на досягненні 
мети упродовж тривалішого часу. Допомагаючи 
дитині створити правильний розпорядок життя 
щодо регулярних завдань, таких як сон, їжа та 
виконання домашнього завдання, Ви надаєте їй 
важливі інструменти для створення структури та 
передбачуваності у своєму житті.

Як допомогти дитині стати самостійною?
• навчаючи дитину планувати заходи крок за 

кроком
• ставлячи мету, яку дитина може досягти з 

Вашою допомогою
• добре засвоївши розпорядок постійних занять 

(сон, їжа, домашні завдання тощо).

Поміркуйте:
• Як ви допомагаєте дитині планувати 

щось крок за кроком?

Спробуйте подумати, як Ви робите це в 
повсякденному житті разом з дитиною,  
і зверніть увагу на те, як дитина реагує 



Підтримка
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Усім дітям необхідна підтримка для того, щоб 
вони розвивалися належним чином. У програмі 
ICDP ми вживаємо поняття диференційована 
підтримка, що означає підтримку за необхідністю, 
а також своєчасне припинення її надання, коли 
дитина починає опановувати завдання. Надмірна 
підтримка може викликати у дитини сумнів 
щодо того, на що вона здатна, і викликати у неї 
залежність від підтримки під час спроб займатись 
чимось новим. Занадто мало підтримки може 
призвести до того, що діти почуватимуться 
нерозумними, через те, що щось їм не вдається 
опанувати.

Навчання дітей їзді на велосипеді є хорошим 
прикладом надання диференційованої підтримки: 
ми тримаємо багажник велосипеда, але 
відпускаємо його, коли відчуваємо, що  
дитина знаходить рівновагу. І тоді ми швидко 
наздоганяємо, коли дитина починає хитатися.

Як підтримати дитину у належний спосіб?
• надаючи саме таку підтримку, в якій  

дитина має потребу
• надаючи можливість дитині відчути 

самостійність і опанування чимось

Поміркуйте:
• Як можна занадто підтримувати дитину?
• Чи буває так, що Ви надто мало підтримуєте 

свою дитину?

Спробуйте подумати, як Ви робите це в 
повсякденному житті разом з дитиною, і 
зверніть увагу на те, як дитина реагує.
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З дитинства діти вчаться регулювати себе в різних 
ситуаціях. Наприклад, вдома вони поводяться 
не так, як у садочку чи школі. Іноді їм потрібна 
допомога, щоб контролювати себе, наприклад, 
коли виникає конфлікт на ігровому майданчику 
чи у шкільному дворі. Тоді, як дорослий, Ви 
можете використовувати те, що ми називаємо 
регулюванням ситуації, що означає взяти на себе 
контроль над ситуацією замість дитини, змінюючи 
рамки або правила гри. Коли діти відчувають, що 
все стає краще, коли ситуація змінюється, вони 
також знаходять кращі стратегії для свого власного 
способу існування.

Як дати дитині можливість регулювати себе?
• звертаючись до ситуації замість дитини
• шляхом зміни правил і рамок
• озмовляючи з дитиною про різні способи 

подолання ситуації

Створення умов

Поміркуйте:
• Чому розумно регулювати ситуацію 

замість дитини?

Спробуйте подумати, як ви робите це в 
повсякденному житті разом з дитиною, 
і зверніть увагу на те, як дитина реагує. 



Встановлення позитивних меж поведінки

TE
M

A Г8 Регулювання та контроль

Встановлення обмежень для дітей може бути 
важким завданням, але це абсолютно необхідно 
для того, щоб вони могли розвинути моральне 
розуміння, співпереживання та почуття 
відповідальності. Негативні обмеження, такі 
як заборони та погрози покарання, з часом 
працюють дуже погано. Якщо Ви хочете, щоб 
дитина навчилася чогось цінного завдяки 
встановленню меж, Ви повинні використовувати 
те, що ми називаємо позитивним встановленням 
меж. Це означає встановлення обмежень таким 
чином, щоб дитина сприймала це як корисне та 
розумне. Цього можна досягти, роз’яснивши, чому 
встановлено саме такі межі, і запропонувавши 
дитині альтернативні види діяльності. З більшими 
дітьми гарною ідеєю буде спроба домовитися 
про встановлення меж дозволеного. Тоді у них 
складатиметься враження, що вони беруть участь 
у прийнятті рішення і що їх серйозно сприймають.  

Коли Ви встановлюєте позитивні межі для 
дитини, Ви допомагаєте їй самій зрозуміти, що є 
правильним, а що неправильним, щоб вона сама 

могла зробити правильний вибір, наприклад, не 
красти в магазині не через страх покарання, а 
тому, що дитина розуміє, що це неправильно.

Як встановити позитивні межі дитині?
• Роз’яснивши ,чому Ви встановлюєте межі 

дозволеного
• надаючи дитині альтернативи
• використовуючи метод переговорів

Поміркуйте:
• Чому межі важливі для дітей?

Спробуйте подумати, як Ви робите це в 
повсякденному житті разом з дитиною,  
і зверніть увагу на те, як дитина реагує.

Почуття викликають емоційне 
зараження. Гнів дитини легко може 
викликати гнів дорослого. Для нас, 
дорослих, дуже важким завданням є 
заспокоїтись перед тим, як ми зможемо 
заспокоїти дитину. Для того, щоб бути 
в стані регулювати дитину, ми повинні 
бути в стані регулювати себе. Дуже 
важливо залишатись спокійним під час 
процесу встановлення меж для дитини, 
навіть якщо всередині ми хвилюємось.



Тлумачення слів
абстрактний приналежний мисленню; значення протилежне значенню “конкретний”

визнавати показувати, що Ви цінуєте дитину, якою вона є

співчуття здатність входити у положення іншої людини і розуміти, що інша людина відчуває

емпатичне  
ототожнення розуміння як бути іншою особою

чуттєва розмова  спілкування через вираження почуттів почуттів

гарна взаємодія 
з дитиною надавати опіку і створювати почуття близькості, ставити, разом з тим,  
 вимоги та встановлювати межі дозволеного

диференційована підтримка підтримувати дитину за потреби, при цьому вчасно припиняючи  
 надання     підтримки, коли дитина починає оволодівати навичками

інтелектуальний 
розвиток розвиток вміння здобувати знання

когнітивні 
функції здатність розуміти, вивчати та думати

когнітивні карти йдеться про уміння планувати та контролювати кроки, які ведуть до мети

розуміння 
моралі розуміти відмінність між тим, що правильно, а що ні, між хорошою  
 та поганою поведінкою

негативне 
встановлення  
меж встановлювати межі з допомогою заборони та погроз покаранням

позитивне 
встановлення  
меж встановлювати межі у спосіб, коли дитина їх сприймає як розумні  
 та як допомогу

реалістична 
самооцінка вірна картина того, що тобі може вдатися

хвалити показувати дитині, що Ви цінуєте якусь її дію ставлення 

до себе йдеться про те, наскільки людина себе любить і яку дає собі оцінку самооцінка  
 йдеться

про оцінку себе з точки зору того, що Вам вдається і що, на Вашу думку, Вам може вдаватися

регулювання 
ситуації зміни умов та правил ситуації, щоб допомогти дитині впоратися з нею

темперамент вроджена тенденція до відчуття і реагування у певний типовий спосіб



Грати разом для того, щоб 
разом ставати кращими
Виховання дитини - одне з найважливіших і найскладніших завдань, які Ви 
можете мати. Ваша дитина не є мініверсією Вас, це – інша людина, яка поступово 
формує свою особистість і стає самостійною. Завдання для вас, дорослих, полягає 
у підтримці дитини і в умінні бути чіткими, надійними і люблячими батьками.   
Одночасно із виконанням ролі турботливих і лагідних батьків, Ви повинні також 
ставити вимоги та визначати межі прийнятної поведінки. Це допоможе дитині 
набути впевненості і самостійності. І коли ми говоримо про взаємодію між 
дорослими та дитиною, ми маємо на увазі саме ці моменти. 

ICDP – допомога у пошуку гарних можливостей бути разом 
ICDP (International Child Development Programme – Міжнародна програма розвитку 
дитини) – це програма-порадник для батьків, яку створювали експерти з різних 
країн і яка ґрунтується на багаторічних наукових дослідженнях. У ній мова йде про 
складнощі, з якими стикається велика кількість батьків, і про стратегії хорошого 
і позитивного контакту між батьками і дітьми. В якості учасника програми, Ви 
зустрінетесь з іншими батьками в групах обміну досвідом і поглядами. У такий 
спосіб Ви допоможете один одному набути впевненості в ролі батьків, а також 
отримати нові ідеї для взаємодії з Вашою дитиною.

Розмовний буклет “Вісім тем для гарної взаємодії” - «Åtte temaer for godt 
samspill» - це і практичний посібник для використання під час групових зустрічей і 
корисна “пам’ятка” після завершення зустрічей. У буклеті Ви дізнаєтеся трохи про 
розвиток дитини і про її потреби на різних етапах розвитку. У ході ознайомлення 
Вас спонукатимуть замислитися над окремими темами. Це допоможе глянути 
на ситуацію з іншого боку і додасть нових ідей для дій в конкретних складних 
обставинах та задля подальшого розвитку і поліпшення стосунків між Вами і 
Вашою дитиною.  

Буклет не є жодним чином “зразком” для виховання дитини, він є інструментом, 
який зможе додати Вам впевненості у ролі батьків. 

Заохочуємо Вас робити записи у ході ознайомлення з буклетом і бути активним і 
заангажованим учасником групових зустрічей. 

Щиро вітаємо Вас в програмі!

Більше інформації 
про стосунки між дітьми і батьками
за адресою bufdir.no та foreldrehverdag.no 

 


