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Адаптація, переклад, графічний дизайн та друк публікації здійснюються як частина проекту 
«Ми захищаємо дітей, включаючи дітей без догляду за притулком, до насильства», що фі-
нансується з програми «Внутрішні справи», впроваджені норвезькими фондами на 2014 рік 
2021. Програма має міністр внутрішніх справ та адміністрації.
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Похвала – це позитивна мотивація 
дітей, це рушійна сила їхнього 
розвитку, це формування їх почуття 
власної гідності. Чому ми так мало 
хвалимо дітей?
  похвала розбещує дітей, через неї вони стають зарозумілими та 

самовпевненими,
  діти перестають старатися,
  похвала не спрацьовує, дитина не змінює поведінку,
  дитина стане залежною від похвали, відсутність похвали буде розглядати як 

покарання,
  дитина буде робити різні речі, щоб її хвалили, а не тому, що їй це подобається,
  вішаємо на дитину ярлик, наприклад, чемної дівчинки, хороброго хлопчика,
  похвала стимулює змагання між дітьми.

Це міфи і стереотипи, пов’язані з переконаннями, що дитина від природи нічого 
не робить правильно, що вона завжди може зробити щось краще, що навіть якщо 
вона щось зробила правильно, то це її обов’язок і похвала просто зайва.

Особливості 
хорошої похвали: 
  має бути справедливою і реалістичною;
  містити опис поведінки та почуття 

батьків;
  висловлюватися часто – підлаштована 

до потреб дитини;
  похвала буває не лише у зв’язку з над-

звичайними подіями, а має відноситься 
до щоденних подій;

  похвала повинна бути конкретною, 
описувати поведінку, а не рису. Тому 
замість того, щоб говорити дитині, що 
вона «чудова», зосередьтесь на конкрет-
ній речі, яка здобула вашу визнання. 
Наприклад, можна сказати: «Аню, мені 
подобається твій твір, особливо кінців-
ка — дуже дотепна!»;

  винагороджувати слід також за зусил-
ля, а не лише за досягнення.

Що відбувається з дитиною, 
мотивованою похвалами?
Її думки
  Я зможу добре виконати це завдання;
  Я маю якісь вміння, наприклад, я добре пишу 

сценарії;
  На мене можна покластися;
  Я цінна людина;
  Людина, яка мене цінує, мила, я люблю її.

Її почуття
  гордість,
  радість,
  ентузіазм,
  оптимізм,
  задоволення,
  захоплення.

Її поведінка
  хоче продовжувати працювати добре 

або навіть краще;
  намагається наступного разу не 

підвести того, хто похвалив її раніше;
  має бажання розвиватися;
  сміливо ставиться до нових викликів.


