




– дайте 

знати дитині, що ви розумієте, 

що вона відчуває себе 

засмученою, розгубленою, 

сердитою або сумною. Не 

засуджуйте ці почуття, просто 

розпізнавати, озвучуйте та 

приймайте їх 



– 

підкажіть дитині слова. Які 

допоможуть їй зв’язати почуття з 

певною назвою. Почніть із простих 

почуттів, таких як радість, печаль, 

гнів і в міру дорослішання дитини 

переходьте до більш складних емоцій, 

таких як розчарування, фрустрація 

тощо 



– це означає, що не можна 

розмовляти з дитиною й паралельно перевіряти 

електронну пошту, не можна проводити виховні 

бесіди з донькою в продуктовому магазині. 

Читання може виявитися чудовим способом 

“бути присутнім” з дитиною. Історії змушують 

зосереджувати увагу і батьків, і дитини та 

призводять до обговорення емоційних 

переживань персонажів 



 – коли дитині складно 

впоратися з емоціями, такими як гнів, утрата, 

фрустрація, або ж вона не проявляє емпатії 

до емоцій інших людей, заппропонуйте 

малюкові рольову гру, в якій кожний з вас 

буде грати свою роль. Рольові ігри 

розвивають емпатію й часто є найшвидшим 

способом розрядити вибухонебезпечну 

ситуацію. У кінці гри спитайте малюка, чого 

вона його навчила. Чи змінилось його 

ставлення до ситуації? Чи полишило його 

відчуття гніву, засмучення, самотності тощо? 



 – не треба поспішати вирішувати 

всі проблеми замість дитини. Нехай вона 

намагається шукати рішення самостійно. 

Творче дослідження й рішення проблем 

дозволяє дітям розвивати відчуття 

верховенства над їхнім власним світом. 

Заохочуйте дитину придумувати кілька 

рішень однієї задачі, щоб розвивати 

життєстійкість і гнучкість 



– як чудовий спосіб 

виховання емпатії можна використовувати 

спілкування з тваринами. Домашня тварина 

дає дитині можливість спостерігати поведінку, 

які вона використовує для вираження своїх 

потреб. Це чудовий спосіб для дітей, щоб 

почати спостерігати й розуміти сигнали 

невербального спілкування  





 в кінці кожного дня 

записуй те, що сталося з тобою, як ти себе 

відчував і як впорався з цим. Періодично 

переглядай щоденник і роби висновки; 

 

 

постав близьким людям 

питання про свої сильні і слабкі сторони. 

Запиши все, що вони сказали, порівняй зі 

своїм сприйняттям і шукай закономірності; 

 



 перед тим, як відреагувати на 

щось, зроби паузу. Тобі вистачить дві-три 

секунди, щоб обміркувати, чи вірно ти чиниш. 

Ось чому спілкуватися в інтернеті завжди 

простіше; 

 

 

приміром, якщо у тебе щось не виходить, ти 

злишся. Спрямуй цю злість на досягнення 

результату і не опускай в ніякому разі руки; 



не 

звертай уваги на загальноприйняту в 

суспільстві модель успішної людини. 

Подумай над тим, що хочеться саме тобі; 

 

 

 

ця людина підтримає і 

не дасть тобі лінуватися і жаліти себе; 



 під час конфлікту зацікався 

точкою зору іншої сторони. Якщо ти 

залишаєшся замкненим у клітці своєї власної 

думки, нічого не впускаючи, то ти не 

залишиш можливості для досягнення 

компромісу. 




