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Вступ 

дитячі вередування. Як же без них? Хіба ж не вони 
становлять саму суть поняття «дитинство»? Маленькі 
плаксії, вимагачі й маніпулятори – їхні проблеми зараз 
так легко розв’язати. Їхні вимоги не виходять за межі 
побаченого на прилавку вуличного торговця чи в руках 
у сусідського хлопчика. А батькам та іншим дорослим 
так приємно відчувати себе всесильними, адже вони ви-
рішують: проявити милість чи покарати за недостойну 
поведінку. А як приємно час від часу, згадуючи себе у 
дитячі роки, балувати малюків, потураючи їхнім невин-
ним забаганкам! Хто відмовиться від цього? Чи не це 
одна з найприємніших сторін батьківських обов’язків?  

Але дитячі вередування не такі вже й безневинні. 
За плаксивими проханнями й наполегливими вимога-
ми інколи криються надмірні амбіції. За рясними сльо-
зами й постійним невдоволенням ховається серйоз-
на криза, а крики й істерики цілком імовірно можуть 
перерости в жорстокість та агресивність, непосту-
пливий характер і в результаті – в понівечену долю. 

Бажати дітям добра і дійсно робити добро, яке піде 
на користь їхньому вихованню, формуванню справжніх 
людських якостей – не одне і те саме. виховувати нове 
покоління – справа важка й відповідальна. тому не за-
вадить ще раз нагадати про єдність батьківських прав та 
обов’язків: прав вибирати свій стиль виховання, вибу-
довувати власну систему взаємодії з дитиною, створю-
вати для неї унікальний світ, у якому вона буде рости й  
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розвиватися, і нерозривно пов’язаних із цим обов’язків 
піклуватися, дбати, вимагати, контролювати, підлашто-
вуватися під їхні турботи й потреби, думати не тільки про 
сьогодні, а й про завтра нинішніх хлопчиків та дівчаток. 

Книга про дитячі вередування – аж ніяк не збір-
ник повчальних історій, не перелік корисних і без-
глуздих порад. вона адресована дорослим, які пиль-
но слідкують за поведінкою своїх дітей й аналізують 
її, проте не намагаються створити собі подібних, 
дотримуючись якогось заздалегідь наміченого пла-
ну. вона для батьків, які не просто сліпо люблять, а 
люблять з розумом, з розумом і відповідальністю. 
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дорослих. Якою б приємною і необхідною не була нам ця 
залежність, від неї слід відмовитися, інакше ми ризику-
ємо зіткнутися з її негативною стороною. діти, які зви-
кли цілком і повністю покладатися на допомогу й опіку 
близьких, не прагнуть до розвитку самостійності, посту-
пово все більше і більше «сідають на шию» своїм батькам. 
не будемо забувати, що підготовка дітей до самостійного 
життя не менш важлива, ніж турбота про їхнє здоров’я, 
забезпечення їх хорошою освітою. Ці завдання важливі 
однаковою мірою. Батьківська любов не має бути сліпою. 
Зазначена обставина означає, що дорослі повинні дума-
ти про завтрашній день своїх дітей, зобов’язані дивити-
ся вперед, а не просто піклуватися про насущні потреби. 
Зрештою у виграші опиняються ті, хто любов поєднує 
з розумною вимогливістю, а свою допомогу розглядає 
лише як засіб формування в дітях самостійності.

Надмірна опіка дитиною часто призводить до появи 
інфантильності. Такі діти, які не вміють і не прагнуть 
стати самостійними, з часом «сідають на шию» своїм 
батькам. 

Якщо ми про це забуваємо, то в наше повсякденне 
життя входять прохання і вмовляння. Кількість їх наро-
стає, наче снігова лавина, в пору формування довільнос-
ті дій і навиків самоконтролю (молодший шкільний вік). 
у підлітковому віці доходить до того, що такі діти почи-
нають зневажати своїх бабусь, дідусів, мамів і татів. і що 
старшим стає дитя, то більших зусиль буде потрібно до-
класти для викорінювання шкідливої, котра тепер уже 
стала звичкою, інфантильності. А вона з кожним роком 
може набувати щораз більш неприємних форм.

 ¯ На прогулянці

вуличні вередування — особливий вид дитячої по-
ведінки. спокійне і поступливе в усіх відношеннях дитя 
на прогулянці може перетворитися на непоступливого 
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тирана. Особливо часто поза межами дому вередують 
діти, які не відвідують дитячих дошкільних установ, пер-
вістки, діти молодшого шкільного віку, надмірно заванта-
жені навчанням і роботою в школі та закладах додаткової 
освіти. у розкладі таких дітей прогулянки — нечасте за-
доволення. тому, вирвавшись у двір, долучившись до гри 
чи змагань з однолітками, вони забувають про час. Зате 
за ним (часом) часто стежать пильні дорослі.

Типові ситуації 

	«Забрати дитину з вулиці – просто нереально. 
Спочатку незмінне «зараз», потім докори, що іншим мож-
на, а йому ні. Кожного разу все закінчується скандалами».

	«Наталя не ходить до дитячого садку, сидить удо-
ма з бабусею. Крутить-вертить нею на всі боки: сядь тут, 
потримай, подай, не чіпай. Але якби ж то тільки удома, це 
повторюється і на прогулянці. Дочка тягне бабусю всюди, 
куди їй в голову збреде. То у дитячий парк, то кататися 
на трамваї, то на спортивний майданчик. Бабусі 62 роки, і 
зрозуміло, що вона не витримує такого навантаження. Чо-
тири-п’ять годин на ногах не кожна молодиця витримає. 
Намагаюся напоумити свою доньку, але де там. Всі її обі-
цянки лише на словах».

няня, непрацююча мама чи бабуся прагнуть забез-
печити дитині максимальний комфорт, стараються за-
для здоров’я дітей слідкувати за режимом їхнього харчу-
вання та відпочинку. саме тому до їхніх безпосередніх 
обов’язків входять також і приготування їжі, і прання, 
і прибирання приміщень, турбота про те, щоб у домі, в 
тому числі у дитини, було все необхідне. Крім того, кон-
такти з медиками, педагогами, тренерами-наставниками 
й іншими фахівцями теж належать до їхніх обов’язків. до 
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Однак сказане не стосується перевиховання. Коли 
йдеться про корекцію певної вади у поведінці, сформо-
ваної (не без нашої участі) негативної риси характеру, 
то поведінка дорослих повинна бути гранично чіткою, 
зваженою. найменша слабинка буде використовувати-
ся дітьми для відновлення свого становища, що похитну-
лося, повернення колишніх привілеїв.

важливо вчасно вживати заходів, що запобігають  
закріпленню шкідливих звичок, у тому числі й звичок 
вередувати. в іншому випадку ми станемо свідками, як 
у милих дівчаток і хлоп’яток усе сильніше будуть уко-
ренятися риси, яких нам хотілося б уникнути. Характе-
ри дітей формуються не стільки виховними впливами, 
скільки щоденним розпорядком і способом життя, на-
шими миттєвими реакціями на їхні вчинки, настрої, ви-
тівки та обіцянки.

Знання особливостей свого маляти, поділ особливос-
тей його поведінки на вроджені й набуті, поінформова-
ність про темп і напрямок його майбутнього розвитку 
допоможуть батькам уникнути багатьох помилок. Але 
ми, дорослі, теж не ангели, ми не безгрішні, а прагнен-
ня здаватися такими є лише самообманом або гіршою з 
помилок виховання. Процес цей є безперервною взає-
модією, у якій не тільки ми впливаємо на дітей, а й вони 
на нас; змінюються не тільки риси й форми поведінки 
вихованців, а й властивості, характеристики виховате-
лів. саме в спілкуванні з дітьми батьки здобувають такі 
якості, як терплячість, спостережливість, вдумливість. 
саме виховання припускає відповідальне ставлення до 
подій, що відбуваються у долі дітей, їхніх переживань і 
думок. Батьківство й материнство змушує людей при-
скорити процеси свого соціального дорослішання.

дитячі вередування є свідченням того, що процес 
батьківського навчання ще не завершений, а мамам і 
татам, бабусям і дідусям ще доведеться навчитися мис-
тецтва виховання, мистецтва змінюватися, рости й роз-
виватися разом зі своїми нащадками, творити нове й 
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руйнувати старе, що заважає прогресивному розвитку 
дітей, їхньому поступовому дорослішанню, здобуттю 
особистісної самостійності. той, хто не вчиться на дитя-
чих вередуваннях своїх нащадків, приречений на зітк-
нення із проблемами, які приходять їм на зміну.

відвернення й подолання дитячих вередувань мож-
на виділити в окрему галузь практичної психології й пе-
дагогіки. Щоб діяти вміло, зовсім не обов’язково бути 
професійним психологом чи педагогом. Але знання цих 
дисциплін багато в чому допомагає уникнути грубих 
помилок. в іншому ж варто покладатися на батьківську 
любов та інтуїцію, навчитися яких неможливо з жодної, 
навіть найрозумнішої книги.
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