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ПРО БАТЬКІВСЬКУ 
СТРАТЕГІЮ

Насамперед пропонуємо батькам відповісти на такі запитання.

1. Зазначте мету виховання:

а) гарна поведінка дитини, схвалення її вчинків оточенням;

б) можливість дитини вільно виявляти й розвивати свої інте-

реси та схильності. 

2. Що для вас важливіше:

а) негайне, без жодних заперечень, підкорення кожному 

батьківському слову;

б) спокійні радісні стосунки з дітьми.

3. Яким, на вашу думку, має бути покарання:

а) неминучим і жорстким;

б) м’яким; а можна й зовсім пробачити поганий вчинок («За-

раз я тобі пробачу. Але ти, будь ласка, більше так не роби»).

4. Які почуття домінують у вашому ставленні до дитини:

а) роздратування, потреба довести свою правоту;

б) співчуття, радість від проявів її особистості.

Відповіді на ці запитання допоможуть зрозуміти, яку батьків-

ську стратегію ви застосовуєте. Її (стратегію) визначає ваша ме-

та. Те, що для вас є важливим. Ті ваші почуття, які переважають у 

ставленні до малюка. 

Авторитаризм
Якщо всі відповіді можна віднести до групи «а», то ваша бать-

ківська стратегія – авторитаризм. Це означає, що спілкування з 

дитиною здебільшого обмежується наказами. 
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– Ану, швидко вдягайся! Я сказала! Що ти там вовтузишся, ма-

ма на роботу спізнюється! – І вже криком: – Та скільки можна 

повторювати! Кинь негайно цю машинку!

Далі – ляпанець по попі, дитячий плач. Малюк падає на підло-

гу, люта мама хапає його за комір... На жаль, швидко зібратися вже 

точно не вдасться. Покарання «вередуну» гарантоване, настрій у 

всіх дійових осіб зіпсовано на цілий день.

Зауважте – така наказова стратегія все одно не забезпечує бажа-

ного результату. Дитина відчуває, що основна мета батьківських 

слів і дій – змусити її робити те, чого дуже не хочеться. А мож-

ливо, малеча справді не може виконати вказівки так швидко, як 

від неї цього вимагають. Адже частенько батьки не враховують, що 

будь-яка навичка потребує часу для її закріплення. Вимагає бага-

торазових повторювань. Чи ґудзики застібати, чи ложкою кори-

стуватися – усе це вдається не відразу, варто потренуватися. Зате 

малюк розуміє, що його волю пригнічують. І натомість починає 

сприймати маму чи тата як ворожу, небезпечну людину. Ні, пев-

на річ, він усе одно їх любить! Він усією душею, усім серцем при-

хильний до них, шукає підтримки цих Вищих для нього Істот. 

Адже вони – розумні та сильні. А головне – малюк цілковито, усім 

своїм життям залежить від них. Та водночас починає не дуже їм 

довіряти, побоюватися. Це може поступово призвести до його від-

чуження, замкнутості. З віком дитина навчиться хитрувати, бреха-

ти. Батьки ризикують утратити те найважливіше, що уможливлює 

їхній вплив на дітей – довіру. І в ту мить, коли ваш син чи донь-

ка опиниться в небезпеці, ви про це можете не дізнатися. Дитина 

приховуватиме все, що з нею відбувається. Адже батькам щось мо-

же не сподобатися, і тоді її насварять або навіть покарають. 

Вона промовчить про те, що їй запропонували таблетки, «від 

яких дуже весело». Годі й казати, до чого це може призвести.

Або підліток не розкаже, що прогуляв геометрію. Думав – обій-

деться, а виявилося, не все так просто. Він поступово все менше 

розуміє навчальний матеріал із предмета. Йому потрібна допомо-

га, щоби «наздогнати»... Але батьки дізнаються про це, лише ко-

ли їх викличуть до школи. І, найімовірніше, спершу тато з мамою 

«увімкнуть поліцейського». Бешкетника вилають, заборонять йо-

му спілкуватися з друзями, користуватися комп’ютером, відмов-
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лять у кишенькових грошах на кіно, відберуть велосипед. І, як 

вирок, частенько повторюватимуть: «Ти мусиш виправити оцін-

ку з геометрії!» На жаль, це не допоможе упоратися зі складною 

наукою – накази не сприяють розумінню навчального матеріалу. 

Починати виховний процес слід з іншого. Необхідно допомогти 

хлопчині розібратися, у чому він неправий. Можливо, він не розу-

мів серйозності наслідків свого вчинку, заплутався? Тож досвід не-

обачних рішень у нього вже є. Потрібно дати можливість «поруш-

никові правил» самотужки здобути з цього науку. І, найімовірніше, 

виявиться, що підліток уже все усвідомив сам, без батьківських 

нотацій. Тепер завдання – допомогти йому впоратися з наслідка-

ми. Тут батькам знадобиться чимало терпіння, щоби попрацювати 

разом із дитиною зі складного предмета. Переконати в тому, що 

труднощі вдасться подолати. Так, для цього слід на певний час від-

мовитися від кіно й велосипеда. Але ж час для розваг згаяно не на 

принизливе покарання, а на допомогу – батьки пояснюють, пока-

зують, підбадьорюють. Вони хвалять, коли щось виходить, і заспо-

коюють, якщо зрозуміти важко. Це і є реальним проявом підтрим-

ки та розуміння від дорослих.

Авторитарна батьківська стратегія тільки залякує дітей і відштов-

хує їх від батьків, дорослі не стають для них авторитетом. Адже ав-

торитет – це той, у чию правоту та справедливість людина вірить 

беззастережно. У стосунках, базованих на наказах і підпорядкуван-

ні, наявний страх, а страх цілком витісняє довіру, не залишаючи 

для неї й місцини.

Хотілося б сподіватися, що батькам зрозуміло – ця стратегія 

шкідлива й неефективна.

Змішана стратегія
Якщо відповіді батьків на вказані запитання стосуються одно-

часно обох груп – і «а» і «б», – це означає, що їхня стратегія змі-

шана. Батьки поводяться то авторитарно, то ліберально. Простіше 

кажучи, інколи все забороняють і «муштрують по струнці». А інко-

ли – дозволяють дитині все, що тій забагнеться. Вони самі чітко не 

визначилися у власних цілях і напрямах. Тому й непослідовні щодо 

вимог. Учора від малюка вимагали, щоби він прибрав усі іграшки – 

і неодмінно сам! Цей наказ йому повторили безліч разів. Мама чи 

бабуся підганяли малого, прикрикували. А він блукав кімнатою без 
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певної мети, загравався, тож нічого в результаті не зібрав. Річ у то-

му, що саму вимогу сформульовано некоректно: маленька дитина 

ще не може її виконати. 

Насправді варто навчитися ставити дитині завдання, співмірні з 

її сьогоднішніми можливостями. Але про це йтиметься далі. Поки 

ж – усе завершиться сваркою, докорами та слізьми. Настрій зіпсо-

вано, повторення конфлікту ніхто не хоче, але як його уникнути – 

не знають ані дорослі, ані малюк. І тому сьогодні мама збирає всі 

іграшки сама: «Так швидше!» та «Я втомилася з ним воювати…». 

Замість розв’язання проблеми маємо батьківську капітуляцію. До 

чого призводить така змішана стратегія? Правильно, до того, що 

дитина взагалі перестає дослухатися до адресованих їй вказівок і 

прохань. Адже практика засвідчила: дорослі самі не впевнені, що 

треба наполягати на своїх словах. А отже, не варто до них прислу-

хатися. Немає потреби їх виконувати. Навпаки, можна диктува-

ти дорослим свої бажання. І певної миті раптом виявляється, що 

вся родина опинилася під владою маленького деспота. Він і сам не 

знає, чого хоче (бо він справді ще не знає, чого хоче), але воює з 

усіма довкола. Домагається свого криком, істериками. Батьки по-

ступаються, бо пасують перед такими бурхливими проявами емо-

цій малюка. Вони почуваються розгубленими та пригніченими. 

Починають боятися власної дитини. І навіть – тихо, не зізнаючись 

самим собі, ненавидіти її...

Про те, щоби бути для малюка авторитетом, за такої стратегії 

теж не йдеться. Спрямовувати його розвиток неможливо.

Схоже, що й таку стратегію не можна назвати конструктивною.

Насамкінець зостався стопроцентний варіант «б». 

Стратегія глибинного розуміння й шанобливого керівництва
Чудовий варіант – надати дитині цілковиту свободу виявляти 

схильності, спокійно й радісно сприймати її поведінку, ні за що 

не карати...

Стривайте, як це – надати свободу? Коли вона сама ще не знає, 

що їй потрібно? А виховувати як?! Мабуть, тут батькам закортіло 

пожбурити цією книгою авторові в голову. Або принаймні заки-

нути книгу подалі та більше до неї не повертатися. Бо автор цілко-

вито відірваний від реальності. Уявлення не має, що неможливо 

виховувати саме цю дитину без крику та примусу. Що малюк зни-
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щить увесь дім, дали б йому лишень волю! Що мало в батьків при-

водів для радості! Як не сила з цією дитиною бути спокійними...

І все ж величезне прохання – читайте далі. Зрештою, закинути 

книгу подалі ніколи не пізно, навіть коли дочитаєш до кінця… Ав-

тор не на Місяці живе. І чудово знає, що брак контролю так само 

перетворює дитину на деспота, як описані вище постійні метання 

між суворістю й потуранням.

Варто наголосити: завдання книги – допомогти батькам у тому, 

щоб їхня дитина їх чула. Виконувала вказівки дорослих, набува-

ла необхідних навичок спілкування з людьми, а також побутових, 

практичних навичок самообслуговування. А згодом ставала само-

стійною – і в шкільному навчанні, і в житті.

Але все це слід навчитися робити так, аби не пригнічувати малю-

ка. Залишати йому свободу для дослідження навколишнього світу, 

для гри, яка потрібна для розвитку творчих здібностей. Слід навчи-

тися скеровувати дитину без крику, ворожості, протистояння, «ви-

сотування власних сил». Через прийняття вільного прояву найкра-

щих, здорових її схильностей. Автор хоче запропонувати батькам 

стратегію глибинного розуміння й шанобливого керівництва.

Для цього важливо навчитися розуміти, чим саме керується ма-

ленька (і не тільки) дитина. Лише тоді з’явиться можливість спря-

мовувати її на шляху засвоєння належних умінь. Упевнено, але без 

примусу та «обтісування».

Адже всі без винятку діти – це чудовий, позитивний і творчий 

народ. Добрий, розумний, талановитий. Батькам і дітям сама при-

рода подарувала здатність любити одне одного багато-багато ро-

ків. За дружбу та взаєморозуміння між ними варто поборотися.


