
Заохочення і покарання: як знайти правильний прийом 
Тема заохочення і покарання є чи не найскладнішою в дитячій психології. 

Усі фахівці говорять про те, що карати дітей треба розумно, що кричати, тим 

більш, бити дитину не можна в жодному разі. При цьому більшість дітей 

потерпають від дуже жорсткого поводження з ними батьків.  

Дорослі ж ставляться до тему покарань і заохочень по-різному. Одні 

жорстко карають, при цьому переконані, що поводяться правильно. Інші б'ють 

або кричать, але потім розкаюються відчувають провину, задобрюють дитину. 

Є такі батьки, які вважають, що дитину треба лише хвалити. Де ж істина? Як 

знайти правильний підхід? Чи сварити дитину? Якщо так, то як? Що робити, 

якщо ви, як батьки, піддавшись емоціям, вчинили неправильно? Сьогодні ми 

знайдемо відповіді на ці непрості запитання. 
Розгляньмо декілька сімейних підходів до заохочень і покарань, їх 

переваги та недоліки. 

Сварити, не можна хвалити 
Позиція батьків занадто жорстка, домінуюча. Дитину більше сварять, ніж 

хвалять. Причому дорослі критикують малюка за поведінку, зовнішність, риси 

вдачі, усе, що завгодно. Батьки можуть робити це усвідомлено, але можуть і не 

помічати своєї жорсткої поведінки. Похвала в таких сім'ях — рідкісне явище, а 

критика і зауваження до дитини звучать часто від одного або всіх дорослих. 

«-» Недоліки такого підходу очевидні. Це і низька самооцінка дитини, і її 

невпевненість у собі, озлобленість. Крім того, за деякий час дитина може 

перестати реагувати на критику, періодично «вимикаючись» зі спілкування з 

дорослим. 

«+» Немає. 

Тато хвалить, мама сварить (або навпаки) 

У деяких сім'ях панує неоднозначна позиція дорослих щодо заохочення 

і покарання дитини. Наприклад, тато поводиться нейтрально або більше 

хвалить дитину, а мама більше сварить або критикує, але рідко хвалить і 

карає. 

«-» Недолік такого підходу полягає в тому, що в дитини за деякий час 

виникне бажання маніпулювати батьками, користуючись відмінністю їхніх 

позицій. Або малюк перестане розуміти, чого насправді хочуть від нього 

батьки, якщо один висуває одні вимоги, а інший — абсолютно інші. 

«+»Те, що один з батьків поводиться м'якше, дає дитині відчуття, що її 

все-таки люблять. 

 

Хвалити, не можна сварити 

Батьки тільки хвалять і навіть нерідко захвалюють дитину. Один або 

обидва батьки негативно ставляться до будь-яких форм покарання.  

Малюк розуміє, що в будь-якому разі не отримає негативної оцінки від 

дорослих, що б він не зробив. 

«-» Можна було б сказати, що батьки, які тільки хвалять свою дитину, 

молодці. Та насправді надмірна похвала і некритичне ставлення до дитячих 

вчинків призводять до того, що дитина і сама не розуміє, що поводиться 

погано, наприклад, б'є когось або завдає шкоди самій собі. 



«+» Самооцінка такого малюка буде досить високою. У цьому є 

однозначний плюс підходу «хваління». Дитина, поза сумнівом, сприймає 

похвалу і відсутність критики як підтримку своїх дій і почувається 

впевненіше. 

 

Є система заохочення, покарання, дитина про неї знає,  

її наслідують усі дорослі, які виховують дитину 

Зрозуміло, що виробити спільний підхід до виховання дитини у всіх 

членів сім'ї — справа непроста. Але такі сім'ї є, і результат у них виходить 

дуже добрий. Дитина знає, що буде, якщо вона поводитиметься так або 

інакше. Мама не відміняє покарань, введених татом, і навпаки. Дитину хва-

лять за її досягнення. При цьому її не критикують, на неї не кричать і не б'ють. 

Покарання відповідають віку, не травмують психіку. 

«-» Недоліки такого підходу мінімальні, але вони є. Дорослі можуть 

зробити сімейні правила занадто регламентованими або формальними, 

написаними лише на папері. Або не всі члени сім'ї їх дотримуватимуться. 

«+» Коли дитина розуміє, якими можуть бути наслідки її вчинків, вона 

почувається спокійно і впевнено. За такого підходу тривожність дитини не 

буде високою. 

 

Як діти сприймають покарання? 

Важливо те, яке ставлення до заохочення або покарання сформоване 

або буде сформоване в дитини. Страшно, коли дитина панічно боїться 

покарань. Коли це відбувається? 

- Коли покарання настає несподівано. 

- Коли дорослий не пояснює, за що карає дитину. 

- Коли покарання занадто жорстоке. 

- Коли покарання буває занадто частим. 

- Коли дорослий не контролює СВОЇХ емоцій. 

Важливо пам'ятати, що діти, яких карають занадто часто, перестають 

реагувати на покарання. Так відбувається тому, що нервова система 

вибудовує своєрідний захист від емоційних перевантажень. 

У дітей, яких карають непослідовно (сьогодні за це покарали, завтра ні), 

можуть виникнути невротичні розлади (тики, енурези, пригнічений стан, 

страхи). Це пов'язано з тим, що дитяча психіка погано переносить змінні 

умови і незрозумілі правила. 

Висновок з вищесказаного: перш ніж покарати дитину, думайте про 

наслідки покарання. 

 

 

 

Навіщо потрібна система? 
Якщо в сім'ї немає чітких правил, не вироблені межі не лише дитячої, але 

і дорослої поведінки, то покарання і заохочення «працюватимуть» дуже 

погано. Що ми маємо на увазі? Наприклад, батьки тільки час від часу 

звертають увагу на дитячу поведінку. Або взагалі не говорять малюкові, що він 



робить правильно, а що ні, якої поведінки від нього вони чекають, а якої не 

бажають. 

 

Чому діти вважають, що їх не хвалять,  

якщо батьки їх насправді хвалять? 

Деякі діти, чиї батьки упевнені, що весь час хвалять свого малюка, 

говорять на прийомі у дитячого психолога «Ні, удома мене ніколи не хвалять, 

більше сварять». Що це означає? Що дитина обманює? Авжеж ні. Просто по-

хвала, про яку говорять батьки, дитині не потрібна, вона її не чує. А можливо, 

сварки ; критика «перекривають» добре і хороше. Важливо проаналізувати те, 

що ви робите з дитиною, і тверезо оцінити свої дії. Якщо похвала — це чергове 

слово «молодець», то навряд чи вона принесе користь. 

 

Чи є правильні покарання? 
Покарання може бути справедливим і несправедливий. Причому нерідко 

дитина сприймає покарання як несправедливе, а дорослий упевнений, що це не 

так і що він усе зробив правильно. 

Насправді справедливими можна вважати такі види і способи покарань, 

коли дитина отримала їх за порушення певних правил. Головне слово тут — 

«певних». Ті правила, як ви заздалегідь обговорили з дитиною, заздалегідь 

обдумавши їх самі. Тобто і дитина, і дорослий знають про правила 

домовилися, і дитина згодна була їх дотримуватись. Якщо покарання 

несправедливе (наприклад, сьогодні ви вимагаєте дотримання цього правила, а 

вчора не вимагали, або тато вимагає дотримання правила, а мама ні), то дитина 

почуватиметься скривдженою. Адже в дитячій свідомості ніяк не укладається 

те, що покарали не за проступок, а просто так. 

Якщо малюк не розуміє, чого від нього хоче дорослий а потім отримує 

покарання, то він скаже так: «Я нічого поганого не зробив, а мене покарали 

незрозуміло за що». 

Ось приклад такої ситуації. Малюк бешкетує вдома, розкидаючи іграшки 

або ламаючи їх. Мама (або тато, дідусь, бабуся) не звертають уваги на 

поведінку дитини. Іноді в таких випадках дорослі навіть можуть сказати, що 

вдома малькові можна розслабитися і поводитися так, як хочеться. Він же 

маленький! Але ось той же малюк виходить пограти з дітьми у дворі. І коли 

він починає поводитися так сам дорослий робить йому зауваження, а коли це 

не допомагає, карає його, кричить або відводить з прогулянки. Чому так 

відбувається? Тому, що правила гри змінюються. Удома вони одні, а на 

вулиці — абсолютно інші. 

 

 

Що робити? 

 Обговорити правила поведінки з дитиною. І зробити так, щоб вони 

працювали будь-де: удома, на вулиці, на гостинах тощо. Слід максимально 

точно і конкретно показати дитині, які правила існують і як їх дотримуватись. 

Це важливо. Це і є основа вашої домашньої системи любові і виховання 

дитини. 



Важливо бути чесними з дитиною. Не можна покарати її за те, що самі 

робите погано або чого не робите взагалі. Осо приклад. Мама ставить у куток 

сина за розкидані іграшки. При цьому говорить: «Як мені набридло це 

прибирання! Сьогодні не прибиратиму, відкладу до понеділка». Або тато, 

який сварить дочку за погану оцінку в школі але при цьому, розмовляючи по 

телефону, повідомляє співрозмовника про те, що не завершив якусь важливу 

справу. 

Обов'язково треба обговорювати з усіма членами сім'ї ваші спільні 

підходи до виховання. 

 

Як правильно «сварити» виховувати дитину 

- Переконайтеся в тому, що покарання, яке ви хочете зараз застосувати, не 

є надмірним. 

- Перевірте, чи вважатиме дитина його справедливим. Якщо ні, спробуйте 

пояснити їй причини покарань. 

- Ніколи не позбавляйте дитину можливості задовольнити свої природні 

біологічні потреби: їсти, спати, ходити до туалету. 

- Обов'язково переконайтеся в тому, що дитина розуміє, за що ви її 

покарала. 

-   Не влаштовуйте показових покарань у присутності сторонніх людей. 

- Так само пам'ятайте про те, що дитині кривдно і боляче, якщо її карають, 

а інша дитина, братик або сестричка, бачить це, і доросліше й порівнюють 

їхню поведінку. 

- Покарання не має бути безстроковим або занадто тривалим. 

- Несистемне покарання: «як хочу, так і караю; за що хочу, за те і караю; 

коли хочу, тоді і караю; тому що це моя дитина», — призводить до сумного 

результату. Дитина зростатиме агресивною або, навпаки, невпевненою, та й 

ваші стосунки з нею будуть не найкращими. 

 

Як правильно «хвалити» підтримувати дитину 
Не переконуватимемо довго батьків у тому, що ДИТИНУ хвалити треба. 

Скажемо лише про те, що саме від того, чи цінували батьки та інші дорослі 

дитячі досягнення дитини, залежить її успішність у майбутньому. 

Звичайно, хвалити дитину треба за справу і пояснювати їй, за що саме 

хвалите. Наприклад, ви говорите, що малюк молодець, тому що він допоміг вам 

прибрати в оселі. І ви, і дитина розумієте, що якість прибирання не дуже добра. 

Але замість критики ви говорите про те, що він молодець, тому що 

запропонував свою допомогу, прибирав разом з вами так, як міг. 

Хваліть так, щоб дитина вас чула. Не мимохідь, на бігу, а спокійно, 

переконавшись, що дитина вас чує, не відвертається, не захоплена своєю 

справою. 

Похвала — це не просто бажання сказати дитині щось приємне і хороше. 

Похвала — це підтримка дитини, яка вчиться нових дій, слів, вчинків, 

поведінки. І слова похвали, і слова вашого незадоволення — важливий орієн-

тир для малюка. Вони показують дитині: ти робиш це добре, правильно, так 

тримати. Або: стоп, не роби так, це неправильно, небезпечно, недобре, тому 

що,.. (важливо обов'язково пояснювати, чому). 



 

Чому дитину не можна бити? 
 Якщо коротко, то наслідки фізичних покарань можуть бути дуже 

серйозними. Виявляється вони набагато пізніше, у дорослому житті нинішньої 

дитини. Коли вам хочеться вдарити малюка або ви не можете стримати свої 

емоції, пам’ятайте про те, що після вашого удару дитина почувається 

приниженою. Малюкові фізично боляче. Він сприймає удари як ознаку того, 

що батьки ним не вдоволені, не люблять його. Самооцінка різко падає, і 

відновлювати її доведеться довго. Статистика і психологічні дослідження 

показали: 

-  85% батьків, яких самих били в дитинстві, б’ють своїх дітей; 

- більшість жінок, які терплять насильство в сім’ї, - це дівчатка, яких 

карали фізично. 

 

 

 


