
РЕКОМЕНДАЦІЇ  З  РОЗВИТКУ  САМОСТІЙНОСТІ  В  ДІТЕЙ 

 

Часто батьки роблять вибір за свою дитину. Зрозуміло, виключно з кращих 

міркувань. Але навчання самостійності в прийнятті рішень – дуже важливий етап 

виховання. В іншому випадку дитина зіштовхнеться з безліччю проблем у 

майбутньому. 

Як розвивається самостійність 

Для початку батьки повинні давати 

дитині приймати рішення в нескладних 

питаннях (наприклад, яку іграшку купити в 

магазині, яку страву приготувати на обід 

тощо). Це формує важливі життєві навички, 

які можна розвивати вже з трирічного віку. 

Маленькі рішення – це перший крок до 

того, щоб ваш малюк у майбутньому став 

компетентним, здібним, упевненим у собі й 

відповідальним дорослим. Сьогодні діти зіштовхуються з необхідністю приймати 

різні рішення. Їм необхідно навчитися справлятися з важкими життєвими 

обставинами й такими факторами, як постійна зайнятість батьків, вплив ЗМІ, 

злочинність, розлучення та багато іншого. 

Для батьків природно вирішувати за дитину, що для неї добре, а що – погано, 

як їй чинити, що думати з того чи іншого приводу. Батьки схильні навіть 

здійснювати вчинки за дітей. Це й не дає розвинути навички відповідальної 

поведінки. 

Уся складність полягає в тому, щоб знати, коли передати дитині 

відповідальність (відповідну до її віку й рівня розвитку) і яку підтримку їй при 

цьому надати. 

Батькам необхідно давати дитині більше самостійності, вчитися передавати їй 

відповідальність за прийняття рішень, вчити пристосовуватися до мінливого світу. 

Важливо бачити готовність дитини до прийняття самостійних рішень і 

відповідальності, передавати їй свої цінності й розвивати почуття власного «Я». Все 

це – важливі етапи розвитку дитини, і батькам потрібно приділяти цьому достатньо 

уваги. 

12 переваг самостійного прийняття рішень 

 Відчуття контролю ситуації. Всі люди хочуть відчувати, що вони 

контролюють ситуацію. І якщо вибір, який щодня робить дитина, дає їй упевненість 

у своїх силах, необхідно дати їй можливість робити цей вибір. Так у неї не буде 

необхідності досягати контролю над ситуацією деструктивним способом 

(наприклад, вступаючи в конфлікти з батьками, вчителями). 

 Підвищення самооцінки. Самостійність і почуття контролю ситуації дозволяє 

дитині відчувати впевненість. 



 Розвиток навичок 

саморегуляції. Дитина з високою 

самооцінкою, помиляючись у 

прийнятті рішень, учиться 

виправляти помилки, аналізувати 

ситуацію й не почувається 

невдахою. 

 Розвиток мотивації. 

Найчастіше дитина береться за ті 

справи, які вибрала сама. 

 Розвиток почуття гордості дитини. Вона відчуває, що її внесок у загальну 

справу важливий. Це вчить дитину співпрацювати з іншими членами сім'ї. 

 Мотивація дитини брати відповідальність за вибір, який вона робить, і за 

наслідки цього вибору. 

 Розвиток мислення. Ситуація вибору дає можливість генерувати нові ідеї, 

бачити нові можливості. 

 Допомагає краще справлятися із завданнями. Вона вчиться нестандартного 

мислення, бачення багатьох варіантів вирішення завдання й пошуку кращого з них. 

 Розвиток творчого потенціалу. Дитина досліджує нові можливості. 

 Розвиток здорових взаємин зі своїм оточенням. 

 Це допомагає засвоювати моральні цінності. 

 Коли рішення, які прийняла дитина, цінують, вона вчиться поважати чужі 

рішення та брати до уваги чужі потреби, роблячи власний вибір. 

Дитина, яка не розвиває навичок прийняття рішень, схильна: 

 Залежати від батьків та інших людей навіть у дорослому віці. 

 Перебувати під сильним впливом друзів або однолітків. 

 Ображатися на батьків та інших дорослих, які обмежують її свободу. 

 Сумніватися у власних здібностях. 

 Невиправдано ризикувати. 

 Не намагатися досягти більшого й максимально реалізувати свій потенціал. 

Як знайти баланс між контролем батьків і самостійністю дитини 

Малюк не може бути повністю незалежним і приймати всі рішення самостійно 

– він усе ще потребує вашої турботи, і ще недостатньо розвинений фізично, 

розумово й емоційно. 

Але як батькам знайти ідеальний баланс між тим, щоб контролювати ситуацію 

й дозволяти їй приймати рішення? Усе залежить від здатності дитини брати на себе 

відповідальність за зроблений вибір. Батьки повинні поважати її здатність 

вирішувати завдання самостійно й не принижувати її почуття власної гідності. 

Щоб дати дитині можливість приймати рішення, дотримуйтеся таких порад: 

 Давайте їй вибір і виявляйте підтримку за потреби. При цьому пам'ятайте, що 

іноді бувають ситуації, коли правильне рішення лише одне (наприклад, у ситуаціях, 

де можливе порушення закону). 



 Відстежуйте кордони вашої особистої відповідальності як батьків, наприклад, 

у випадках, коли мова йде про безпеку дитини або коли можлива критична ситуація. 

 Дитина теж повинна бачити такі ситуації й розуміти, що в таких випадках 

рішення повинні приймати батьки або інші дорослі. Поясніть дитині, що в окремих 

випадках можливе тільки одне правильне рішення (наприклад, щоб уникнути 

небезпеки або проблем із законом). 

 Установлюйте кордони, залишаючи право приймати рішення, у випадках, 

коли часовий чинник є вирішальним (наприклад, вирішуючи, коли прокидатися, 

щоб не запізнитися до школи, або коли повертатися додому з вечірки). 

 Завжди пам'ятайте, що дитина повинна приймати рішення відповідно до 

свого віку та здібностей. Рішення, які приймає малюк, повинні відповідати рамкам 

дозволеного. 

 Чим молодша дитина, 

тим менше варіантів вибору в неї 

повинно бути. Маленькі діти ще 

не розуміють усіх обставин і не 

здатні приймати логічні, зважені 

рішення. Наприклад, вона ще не 

розуміє, що коли вона не вдягне 

куртку, виходячи на вулицю, то 

може застудитися. 

 Спочатку пропонуйте 

малюкові два варіанти вибору, в міру його дорослішання й готовності до прийняття 

рішень збільшуйте кількість варіантів. Коли він підросте, створіть йому безпечні 

умови для прийняття рішень. 

 Замість того, щоб говорити дитині «ні», якщо її рішення є неприйнятним, 

пропонуйте їй альтернативу. Пропонуйте подумати над можливим розвитком 

подій. Так дитина зрозуміє, що ви дбаєте про її безпеку. 

 Учить дитину на власному прикладі, адже вона – ваше відображення. 

Покажіть їй приклад ефективного прийняття рішень, щоб вона могла його засвоїти 

та перейняти. 

Пам'ятайте, що можливість самостійно приймати рішення важлива для кожної 

людини. І якщо ваша дитина захоче вдягти на свято те, що здається вам безглуздим 

або недоречним, запитайте себе: як свобода вибору впливає на малюка, чому він 

вчинив саме так. 

 


