
Підвищення ефективності спілкування з дитиною 

Спілкування – це передача інформації від однієї людини до іншої. 

Комунікація (спілкування) може бути вербальною, наприклад, коли одна 

людина розмовляє з іншою, або невербальною, наприклад, коли люди бачать 

похмуре обличчя чоловіка, його міміка сигналізує їм, що він сердиться. 

Комунікація також може бути позитивною або негативною, ефективною чи 

неефективною. 

Способи позитивного спілкування з дітьми :  

Починайте ефективно спілкуватися з дітьми, коли вони ще маленькі. 

 Перш ніж батьки та їхні діти зможуть почати спілкуватись повноцінно, 

обидві сторони цього процесу повинні відчути себе досить комфортно, щоби 

зробити крок назустріч один одному. Доки діти зовсім маленькі, батькам 

необхідно вдумливо підготуватись до створення сприятливих умов для 

відкритої, ефективної комунікації.  

Але іноді батькам легше на рівні почуттів сприймати своїх дітей, ніж 

висловити їм це на ділі. Батькам важливо демонструвати своїм дітям, що 

вони люблять і приймають їх. Батьки можуть зробити це як вербальним 

(словесним), так і невербальним способом. 

Спілкуйтесь на рівні вашої дитини. Коли батьки спілкуються зі своїми 

дітьми, їм важливо спуститись до їх дитячого рівня як словесно, так і 

фізично. с  

Навчіться слухати по-справжньому. Уважно слухати – це навичка, якої 

необхідно вчитись і практикувати її використання. Вона є невід'ємною 

частиною ефективного спілкування. Коли батьки слухають своїх дітей, вони 

висловлюють свій інтерес до них і захопленість їхніми висловлюваннями. 

Ось кілька важливих кроків, щоби стати хорошим слухачем: 

 Установіть і підтримуйте зоровий контакт. Батьки, яким це вдається, 

показують своїм дітям, що вони захоплені й зацікавлені.  

 Усуньте всі відволікаючі фактори. Коли діти хочуть розмовляти, батьки 

повинні продемонструвати їм свою стовідсоткову увагу. Вони повинні 

відкласти вбік усе, чим займалися, повернутися обличчям до своєї дитини і 

щиро дослухатись до дитячих слів.  

 Слухайте, тримаючи язик за зубами. Батьки повинні постаратися звести до 

мінімуму свої спроби перервати дитину, поки вона буде висловлювати все, 

що вважає за потрібне 

 Нехай ваші діти знають, що їх почули. Після того, як діти закінчили 

висловлюватись, батьки можуть переконати їх у тому, що слухали уважно, 

повторивши сказане трохи іншими словами.  



Нехай ваші розмови будуть короткими. Чим дитина менше за віком, тим 

важче для неї витримувати довгі промови. Є одне чудове правило для батьків 

– говорити маленьким дітям не довше 30-ти секунд, потім попросити 

прокоментувати сказане.. 

Формулюйте правильні запитання. Деякі запитання сприяють тривалій і 

плідній бесіді, у той час як інші можуть зупинити спілкування, відбивши 

будь-яке бажання продовжувати розмову. Батькам важливо постаратися при 

спілкуванні зі своїми дітьми ставити відкриті запитання. Саме вони часто 

вимагають ґрунтовної відповіді, яка буде продовженням бесіди 

При спілкуванні з дітьми висловлюйте власні почуття та ідеї. Для 

ефективного спілкування необхідний «двосторонній рух». Не тільки батьки 

повинні бути доступними та уважно слухати дітей, а й у дітей повинна бути 

така ж можливість; а тому, батьки завжди повинні бути готовими поділитися 

своїми думками й почуттями.  

Плануйте та систематично проводьте сімейні зустрічі або виділяйте час 

для спілкування. Є один дуже корисний інструмент спілкування для сімей з 

дітьми – це заздалегідь запланований час для нього. При цьому можна 

використовувати різні варіанти: сімейна рада, яка може скликатись, 

наприклад, раз на тиждень або коли є привід обговорити щось у родинному 

колі. Час, відведений для сімейного спілкування, не обов'язково повинен 

бути таким «офіційним», як на сімейній раді. Наприклад, сім'я може 

використовувати час вечері, щоби «зловити» один одного в метушні дня. Або 

ж батьки можуть виділити час, щоби пограти в комунікативні ігри, такі як, 

наприклад, вибір конкретних тем для обговорення та надання кожному члену 

сім'ї можливості висловити свою думку. Важливо, щоб сім'я виділяла для 

цього час систематично, тоді спілкування буде плідним і повноцінним. 

Зізнайтесь, якщо ви чогось не знаєте. Коли діти ставлять запитання, на які 

їхні батьки відповісти не можуть, варто визнати, що дане запитання потребує 

вивчення. Батьки можуть використовувати такі випадки, як отримання 

спільного (з дитиною) досвіду навчання.  

Постарайтеся, щоб ваші пояснення були повноцінними. Відповідаючи на 

запитання дітей, батьки повинні постаратись дати їм стільки інформації, 

скільки потрібно, навіть якщо тема така, що, обговорюючи її, батьки 

відчувають дискомфорт. Це не означає, що вони повинні вдаватись в усі 

можливі подробиці. Просто важливо, щоб батьки знали, який обсяг 

інформації потрібен їхнім дітям, а потім давали його. Важливо, щоб батьки 

переконалися, що інформація, яку вони надають, відповідає їхньому віку. 

Також батьки повинні заохочувати дітей формулювати запитання. Це 

допоможе з'ясувати, чим вони цікавляться. Якщо дітям не надавати 



достатньо інформації, вони можуть зробити певні висновки, що можуть 

виявитися хибними. 
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