
Формування в дитини здорової самооцінки 

Самооцінка розвивається тоді, коли діти виконують складні 

завдання й успішно вирішують проблеми 

 

Батькам украй складно виправити самооцінку своєї дитини, хоча вони 

дуже стараються це зробити. Їм важко бачити, як дитина влаштовує істерику 

або опускає руки через свою невпевненість. Співпереживаючи емоційний 

стан своїх дітей, батьки намагаються знайти способи допомогти їм та якось 

мотивувати. Але, на жаль, із самооцінкою справи йдуть інакше. І правда 

полягає в тому, що кращі почуття не приведуть дитину до кращої поведінки, 

а ось краща поведінка призведе її до кращих почуттів. 

Що це означає? Психологи стверджують, що в 

дітей самооцінка розвивається тоді, коли вони виконують щось складне чи 

нестандартне – те, що кидає їм виклик. Наприклад, коли ваша дитина тільки 

навчилась ходити, ви хвалили її та пишались її досягненнями. Але зараз, 

коли вона вже підросла, ви не станете її хвалити за це. Дітей треба хвалити за 

те, над виконанням чого треба попрацювати. Саме тоді, коли дитина вирішує 

якесь непросте для неї завдання, і формується її самооцінка. 

У наш час може здатися, що дітям за все видають якісь грамоти або 

призи. Але якщо дитину нагородити за те, що далось їй легко, тоді ви ніяк не 

вплинете на її почуття власної гідності, тому що така «легка» нагорода не 

формує її самооцінку. Дуже важливо підтримувати й підбадьорювати своїх 

дітей, але не треба їх хвалити за те, що вони й так прекрасно вміють робити, 

наприклад, зав'язувати шнурки. Самі подумайте, якщо б ваш начальник 

хвалив вас за набраний текст документа чи за добре забитий цвях, вам би 

сподобалась така похвала? Напевно, ні, адже це ж не перший ваш робочий 

день у житті. 

Розцінюйте самооцінку як уміння вирішувати проблеми. Одних 

розмов буде мало, тому треба вміти діяти. Звісно, немає нічого поганого в 

тому, щоби приділяти увагу почуттям дитини. Але пам'ятайте, що це не 

допоможе їй навчитись вирішувати проблеми самій, і, у свою чергу, її 

самооцінка не буде формуватись належним чином. Інакше кажучи, якщо ви 

хочете, щоб дитина була щасливою людиною, то повинні показати їй, як 

цього домогтись, і тоді вона зможе постійно використовувати ці навички. 

Якщо в дитини проблеми із самооцінкою, тоді ви повинні звернути 

свою увагу на те, як вона пояснює свою недоречну поведінку. Наприклад, 
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ваша дитина висловила якесь виправдання того, чому вона не виконала 

завдання, отримане нею від старших. Як батьки ви хочете, щоб вона 

поважала старших і виконувала свої обов'язки, але ви також повинні 

пояснити їй, що відмовки тут не працюють. 

Якщо ви промовчите й ніяк не відреагуєте, дитина не зрозуміє, що 

таке працьовитість і відповідальність. Але, з іншого боку, якщо, наприклад, 

підліток виконав усі свої обов'язки, він може собою пишатись. Якщо він 

добре працює, то його старання не будуть марними. Можливо, він не відразу 

зрозуміє, наскільки значними є його дії, але дізнається на ділі, що таке бути 

успішним і як формувати свою самооцінку. Чим більше ваша дитина буде 

вчитись бути самостійною, тим вищою буде її самооцінка й тим краще вона 

буде почуватись. 

Підвищуємо самооцінку: установлюємо очікування 

Батьки для дітей повинні бути, як скеля. Діти відчувають себе 

безпечніше, коли тато з мамою кажуть про все чітко й буквально. При цьому 

об'єктивність батьків допомагає розглядати негативні емоції дитини ззовні. 

Коли емоції заважають виконувати обов'язки, батьки повинні зосередитись 

на поведінці дитини. І коли ваша дитина зробить те, що повинна, вам треба її 

підтримати й не акцентувати свою увагу на негативних емоціях та інших 

проблемах, які заважали їй виконувати своє завдання. 

Усі люблять чути похвалу, і діти не виняток. Батьки часто стають 

більш емоційними, коли в дитини виникають якісь проблеми, особливо, якщо 

при цьому страждає її самооцінка. Але якщо ваша дитина не задоволена 

собою, зосередьтеся на хорошій поведінці й обов'язково закликайте її до 

відповідальності в тому випадку, якщо вона поводиться погано. 

Наприклад, ваша дитина приходить додому й каже, що її перевели в 

іншу спортивну команду, при цьому вона настільки засмучена, що не 

може прибрати у себе в кімнаті. Звісно, ви співчуваєте їй, але все ж знаєте, 

що безлад ніяк не покращить її настрій і не виправить ситуацію. Нагадайте 

дитині про те, що в неї є свої обов'язки. Ви можете разом почати прибирати, 

але основну частину роботи повинна виконати саме вона. І коли її кімната 

буде прибрана, ви можете її похвалити. Так, це не поверне її в команду, але 

хоч якось прикрасить її «поганий» день. 

Батькам складно не зосереджувати свою увагу на почуттях дітей, тому 

що створюється враження, що їм усе одно. Але пам'ятайте: якщо ви будете 

весь час приділяти увагу їхнім емоціям, а не поведінці, вони не навчаться 

вирішувати свої життєві проблеми. Зміна поведінки може легко розрядити 

обстановку, і тоді ніхто не буде страждати. 
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Ви можете вислухати свою дитину, але не забудьте нагадати їй про те, 

як вона повинна поводитись. Можливо, вона ображена на те, що про неї 

сказав хтось із друзів, але це не означає, що вона не повинна виконувати 

свої домашні завдання або їй можна зухвало поводитися зі своїми братами й 

сестрами. Інакше кажучи, наш поганий настрій не рятує нас від наших 

зобов'язань. І якщо по дорозі на роботу у вас ламається машина, ви повинні 

перебудувати весь робочий графік, розібратися з машиною, прийти на роботу 

й виконати її. Так, це може зіпсувати настрій, але це не кінець світу. 

Погані ситуації та справжні почуття 

Бувають випадки, коли в дітей трапляється щось погане, і тоді їх 

переповнюють негативні емоції. Наприклад, дитина посварилася зі своїм 

кращим другом. Як батьки ви будете переживати за неї, тому що така 

неприємна ситуація може трапитися з кожним. Саме тому ви повинні 

пам'ятати, що ваше головне завдання – допомогти дитині знайти 

результативне рішення даної проблеми. 

Коли батькам шкода своїх дітей, їм складніше їх дисциплінувати. Але 

це не повинно вас зупиняти. Погляньте на загальну картину, допоможіть 

дитині переключити свою увагу й рухатися далі. Ви ніяк не допоможете 

дитині, якщо будете постійно співчувати їй і дозволяти ухилятись від 

зобов'язань тоді, коли вона сумує, сердиться чи зажурена. 

І ось у чому криється правда: іноді дітям корисно почуватись погано, 

а нам намагатись утримуватися від того, щоб усе виправити. Поганий настрій 

або складний день – це не кінець світу, це не дає дітям права погано 

ставитись до інших. Вони повинні відповідати за свої вчинки, тому що це 

формує їхню самооцінку. І кінцевим результатом цих страждань є те, що 

ваша дитина навчиться правильно поводитись під час складних життєвих 

ситуацій і знайде віру в себе. 

П'ять порад про те, як сформувати високу самооцінку в дітей 

 

Методи виховання, які ви вибираєте, мають глибокий вплив на особистість 

дитини. Від того, як ви ставитесь до своєї дитини і як поводитеся з нею, 

безпосередньо залежить розвиток її особистості. Звісно, як батьки ви завжди 

намагаєтеся, щоб дитина перебувала в безпеці, була здоровою і щасливою. 

Також необхідно прагнути робити все, щоб вона відчувала впевненість у 

собі, своїх силах і можливостях. 

 

Важливо пам'ятати, що кожна дитина – це особистість, не схожа на інших. 

Те, що добре для одного малюка, може не завжди бути дієвим у випадку з 

іншим. Якщо ви спробували певний метод виховання, але відчуваєте, що він 
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зовсім не допомагає вашій дитині, краще зробіть паузу і спробуйте інший. 

 

Ось кілька способів, як сформувати в дитини відповідну самооцінку й 

почуття власної гідності. 

 

1. Будьте «близькими» батьками. Один з найвдаліших способів розвитку 

високої самооцінки й самоповаги дитини полягає у прояві відчутної любові 

до неї. 

 Бути «близькими» батьками означає демонструвати свою любов і 

вдячність дитині способами, які включають у себе більше, ніж просто слова. 

 Ви можете подумати, що схвально кивнути головою чи сказати 

дитині, що ви пишаєтесь нею, цілком достатньо для прояву вашої любові. 

Звісно, це важливо робити, але вам слід піти набагато далі й виражати свою 

любов за допомогою обіймів, поцілунків і ласки. 

Як це зробити? 

 Купайте дитину в поцілунках і обіймах. 

 Завжди знаходьте час для родини. 

 Зазвичай з віком кількість тілесних контактів з дитиною 

зменшується. А ви спробуйте зберегти тілесний зв'язок і прихильність до неї. 

Ця прихильність може виражатись в обіймах, поцілунках у щоку, у тому, як 

ви укладаєте дитину спати, тримаєте її за руку при ходьбі, кладете їй руку на 

плече під час перегляду фільму тощо. 

2. Будьте чуйними батьками. Допомагаючи дитині розвинути 

почуття власної гідності й, відповідно, високу самооцінку, будьте чуйними 

батьками. 

 Як чуйні батьки, ви повинні дбати про потреби вашої дитини в 

міру їх виникнення. 

 Деякі діти мають більш високі емоційні потреби, ніж інші, і вам 

може бути складно реагувати на них відповідним чином. Іноді батьки 

ненавмисно роблять зауваження, обсмикують або нехтують дітьми, не 

враховуючи при цьому їх емоційний стан. Отже будьте більш пильними й 

уважними до емоційних потреб вашої чутливої дитини. 

Як це зробити? 

 Намагайтесь вислуховувати свою дитину й робити відповідні 

кроки. Ваша дитина може потребувати більше вашого часу й уваги, що може 

бути складно у випадку, якщо ви дотримуєтесь активного способу життя. 

Постарайтеся змінити свій робочий графік. 



 Для того щоб частіше проводити час з дитиною, попросіть рідних 

допомогти вам з домашніми справами. 

3. Будьте впевненими в собі. Пам'ятайте про те, що ви кумир і 

приклад для вашої дитини, тому намагайтеся самі дотримуватись того, чого 

ви хочете її навчити. 

 Ваша дитина поступово навчиться впевненості в собі, 

спостерігаючи за вашою поведінкою. Ви можете ефективно 

продемонструвати їй, як зберігати впевненість незалежно від складності 

завдання. 

 Поясніть дитині тонку межу між упевненістю й надмірною 

самовпевненістю. 

Як це зробити? 

 Проявляйте впевненість у собі при повсякденному спілкуванні з 

іншими людьми, особливо у присутності дитини. 

4. Станьте позитивним відображенням для дитини. Усе, у що 

вірить ваша дитина, спочатку приходить до неї від вас. 

 Як батьки ви будете точним відображенням вашої дитини (її 

«дзеркалом»), – тим, від кого вона дуже багато чого дізнається про себе. 

Почуття дитини, а також ваша реакція й розуміння того, що вона робить, 

вплинуть на її бачення себе. 

 Подбайте, щоби постійно проявляти позитивну реакцію на все, 

що дитина робить, а також на ті особливості, які вона повинна змінити або 

покращити. Багато в чому методи дисциплінування дитини вдома й 

обмеження, які ви встановлюєте для неї, є одним зі шляхів запровадження 

дзеркального методу виховання. 

Як це зробити? 

 Порозмовляйте з вашою дитиною про те, що вона робить чи не 

робить. Якщо ви не схвалюєте її вчинок, повідомте їй про це. Якщо дії 

дитини змушують вас бути безмежно щасливими й пишатись нею, 

обов'язково скажіть їй про це та обов’язково похваліть дитину у присутності 

інших людей. Дайте їй знати, якщо вважаєте, що вона діяла надто емоційно, а 

в тій ситуації слід було бути більш поміркованою та стриманою. Якщо вона 

стала занадто тихою і припинила ділитися з вами, першими вийдіть на 

контакт з нею. 

 Дитині важливо навчитись розрізняти ситуації, коли вона може 

бути задоволена собою й не захоплюватись надмірним самоїдством. Поясніть 

дитині, що хоча вона й не може відразу досягти досконалості в усьому 



(власне, і не повинна), важливо намагатися з усіх сил. І, нарешті, переконайте 

дитину, що в будь-якому випадку ви завжди будете любити її такою, якою 

вона є, для цього їй зовсім не обов'язково досягати максимальних висот. 

5. Поставте дитину у пріоритет. Вам як батькам треба піклуватися 

про мільйони різних речей, але емоційні потреби дитини завжди повинні 

бути у вас у пріоритеті. 

 Коли ви перебуваєте разом з дитиною, подбайте про те, щоб вона 

отримувала вашу найпильнішу увагу. Звичайно, ви часто буваєте зайнятими 

й безліч справ вимагає вашого часу. У такому випадку більш ретельно 

плануйте свій розпорядок дня й коригуйте розклад. 

 Скажіть дитині, що навіть коли вас немає поруч з нею фізично, 

ви завжди думаєте про неї. Це дасть їй відчуття, що її люблять, і з часом 

дитина зрозуміє й оцінить всі ті зобов'язання, які ви несете на своїх плечах. 

Як це зробити? 

 Коли ви з дитиною, відставте вбік усі справи. 

 Знайдіть час для сімейних обідів. 

 Один день на тиждень повністю присвятіть заняттям з дитиною. 

Самооцінка вашої дитини багато в чому залежить від того, як ви до 

неї ставитесь і як ви вчите її дивитись в обличчя навколишнього світу. 

Розкажіть дитині, як важливо вірити в себе. Постійно повторюйте, що ви 

завжди готові допомогти їй, зрозуміти, любити й підтримувати її безмежно. 

Цих п'яти простих порад цілком достатньо, щоби творити дива з особистістю 

вашої дитини і зробити її більш упевненою в собі. 
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