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Як виникає вперт�сть ?

Дитина починає проявляти свою волю вже у в�ц� 3-4 м�сяц�в.
Найчаст�ше – це протест проти неприємних або неспод�ваних д�й
дорослого: наприклад, в�н дивиться на �грашки або їсть, а його в цей
час в�двол�кли. З в�ком з’являються нов� причини: мама пройшла
мимо, не взяла на руки, змушує їсти, пити, спати, коли не хочеться. Є
прив�д протестувати, чи не правда, дорог� батьки?

“Прим�ряйте” ситуац�ю на себе – х�ба вам сподобалося, якби хтось
змушував вас робити те, що не хочеться? Ваша в�дпов�дь “н�”? Ото ж! У
кризу одного року слово “НІ!” стає головним у словнику малюка. В�н
використовує його всякий раз, коли йому заважають повзати, ходити,
ч�пати те, що ц�каво, н�чого не пропонуючи натом�сть.



Трир�чний в�к називають “пер�одом впертост�”. Дитина намагається впливати на батьк�в,
використовуючи нов� можливост�, – в�дговорюватися, упиратися, на чомусь наполягати,
т�кати � т.д. В�н хоче робити так, як вир�шив зараз, хоча, можливо, пот�м � передумає. В
цей час у дитини починає виникати сам�сть, прагнення все робити самост�йно, але, так як
в�н ще багато чого не вм�є, з’являється внутр�шнє напруження.

Наступний в�ковий криза – близько 7-ми рок�в, коли дитина вже повн�стю бажає вийти з-
п�д батьк�вського п�клування, коли в�н хоче взяти на себе в�дпов�дальн�сть за свою
повед�нку � висловлює незадоволення � уперт�сть, коли батьки його поправляють або на
чомусь наполягають.

Якщо тактика виховання дуже жорстка або, навпаки, м’якот�ла, уперт�сть дитини може
виражатися в нападах злоби. Наприклад, в�н падає на землю � кричить “до посин�ння”,
тупотить ногами, стає диким � неслухняним. Або ображено застигає на м�сц�, похмурн�є,
н�чого не говорить, стискає кулаки, може нав�ть когось вдарити. Який з цих способ�в
повед�нки найб�льш властивий ваш�й дитин�? (Якщо, звичайно, ваша дитина –
маленький упертюх.) Той, який в�н спробував � засвоїв першим.



Чому уперт� упираються?

Упертюхи волод�ють ун�кальним завзят�стю у в�дстоюванн� своєї позиц�ї, як
би нелог�чно , нерозумно � безглуздо вона не виглядала. Але зовс�м не тому,
що у них сильна воля, а тому, що д�ти не можуть перебудуватися � зм�нити
свою позиц�ю.

Спонукаюча їх д�ї потребу дуже сильна � не дозволяє думати н� про що �нше.
Дитина упирається не тому, що йому подобається так себе вести. Просто
в�н потрапив у конфл�ктну ситуац�ю � сам не може � не вм�є з нею впоратися.
В�дбувається вибух, який служить для дитини розрядкою або несв�домим
пошуком вир�шення проблеми.

До нападу упертост� справа доходить, якщо ми змушуємо дитину робити те,
чого в�н не хоче. Спод�ваюся, це зрозум�ло? Конфл�кту, приступу впертост�
завжди передує щось, що суперечить вол� дитини, його щохвилинному
бажанням.



висока зарозум�л�сть,

недов�ра до оточуючих,

завищений р�вень бажань,

невм�ння бачити � розум�ти свої помилки,

нездатн�сть перебудовуватися,

небажання шукати шляхи в досягнення своїх ц�лей,

байдуж�сть до �нших.

Ознаки впертост�:



Вперт�стю називається риса характеру, яка передус�м проявляється в д�ях,
спрямованих на те, щоб у що б то не стало добитися його виконання
р�зними засобами. Але сл�д вид�лити два види впертост�.

Перше, як правило, проявляється скор�ше в повед�нц� дитини � у вимогах
до �нш�й людин�, наприклад, до батьк�в. Це повед�нка в дитинств� часто
називають примхами, як� �нод� доходять до скандал�в.

Каприз може проявлятися в тому, що дитина починає вимагати,
наприклад, в�д батьк�в виконання непосильних для них справ: купити дуже
дорогу р�ч, п�ти кудись в незручний для �нших час � т. п. загалом, така
дитина вимагає зробити що-те, що для �ншого представляє велику
трудн�сть. Отже, ця вимога не до себе � своїх д�й, а до �ншої людини, яке
часто пред’являється без врахування його можливостей, тобто як би не
рахуючись з ним.



Другий же вид уперт�сть – це т� випадки, коли дитина самост�йно
домагається потр�бного йому результату власною працею, не
зм�нюючи вибраних засоб�в. Наприклад, в�н неодм�нно хоче щось
намалювати, накреслити, вил�пити або зробити щось ще. Але робить
це в�н, як правило, одного разу обраним способом, вперто
повторюючи т� ж д�ї.

 
 У д�тей молодшого в�ку така вперт�сть може проявлятися у прагненн�

виконати те чи �нше одного разу розпочату д�ю: наприклад, протягнути
що через отв�р, з’єднати разом детал� конструктора та �н.

 
 Коли дитина наполягає не тому, що дуже хочеться, а

т�льки тому, що в�н цього зажадав, не бажає
в�дступитися в�д свого перв�сного р�шення, нав�ть
якщо обставини давно зм�нилися , – це вперт�сть.



Як чинити, щоб уперт�сть не стало
рисою характеру?

 1. Поступатися дитин�. Це зовс�м не означає проявляти слабк�сть. Навпаки,
той, хто поступається, проявляє далекоглядн�сть, дбає про те, кого любить,
� показує маленькому упертюху зразок �ншої повед�нки. Звичайно,
бувають принципов� моменти, де заперечень бути не може, наприклад:
малюк повинен переходити дорогу лише за руку з мамою, повинен лягати
спати з дев’яти до десяти, вранц� сн�дати � т.д. Але в �нших випадках
потр�бно поступатися дитин�, тод� в�н буде в�дчувати р�вноправн�сть, буде
в�дчувати своє “я”, свою значим�сть � незав�с�мость.



2. Перш н�ж нав’язати дитин� готове р�шення, запитаєте у нього, чим би в�н хот�в
зайнятися. Запропонуйте малюков� самост�йно зробити виб�р, нехай сам прийме

р�шення. Якщо дитина в�дчує себе здатним небудь зробити або прийняти р�шення без
вас, в�н випробує величезне задоволення. У майбутньому в�ра в свої сили допоможе

дитин� долати життєв� перешкоди, в�н стане ц�леспрямованим � наполегливим.
 

3. Як заспокоїти плаче, що бунтує, розгн�ваного упертого? У так�й ситуац�ї не потр�бно
багато сл�в. Занадто жорстка, як � занадто м’яка позиц�я зазвичай шкодить. Найкраще

швидко � р�шуче в�двернути увагу дитини � залучити його до чого-небудь б�льш
ц�кавого. Не варто доводити малят� тут же на м�сц�, що в�н повинен бути слухняним � не

ганьбити маму, що “пора звикнути слухатися з першого разу”. Щоб переключитися,
малят� необх�дно трохи часу, в�н повинен заздалег�дь знати, що буде робити � чому.



4. Що робити, якщо у дитини напад злост�? Домагаючись в�д дитини прояви т�льки
позитивних, хороших якостей, ви мимовол� будете сприяти накопиченню

негативу всередин�, в душ�. Якщо людина не вм�є зв�льнятися в�д цього негативу,
то негатив, затаюючись � поступово накопичуючись там, сприятиме розвитку

хвороби. Можна поговорити з дитиною про його почуття. Наприклад, запитати
його: “Це зл�сть в тоб� так кричить?” Можна разом з ним намалювати її, нехай
малюк вам допоможе (нехай це буде каляки-маляки). Пот�м разом ви можете

порвати або з�м’яти малюнок, викинути його. Можна запропонувати йому зробити
к�лька ф�зичних вправ, щоб “зл�сть вийшла”. Можливо, в�н � сам запропонує

якийсь спос�б зв�льнення злост�, прислухайтеся до нього. Таким чином ви навчите
дитину справлятися з негативними переживаннями, а не збирати їх. Кр�м того,

дитина буде знати, що поганий спос�б повед�нки, а не в�н сам, � його самооц�нка не
постраждає. Навпаки, в�н буде почувати себе б�льш впевнено � спок�йно, його не

буде мучити почуття провини, яке є досить руйн�вним стресом.



Потр�бно навчати малюка не в�дступати в�д нам�ченої мети, долати
перешкоди, як� виникають на шляху до неї, у раз� потреби,
перебираючи р�зн� вар�анти д�ї, шукати нов� шляхи � врешт�-решт
добиватися задуманого. Але таку наполеглив�сть у жодному раз� не
сл�д плутати �з вперт�стю, яка завжди �нертна, шаблонна �, як
правило, морально невиправдана, адже спрямована на досягнення
чисто егоїстичних ц�лей. Вперта, дитина майже н�коли не анал�зує
ситуац�ю, не виявляє критичност� стосовно своїх д�й та не
розм�рковує щодо вибору засоб�в. Вона д�є добре засвоєними
способами (крик, сльози, �стеричн� вих�дки), як�, на жаль, нер�дко
дозволяють малюков� отримати бажане, але гальмують
формування необх�дних властивостей та позитивних рис характеру.



Наполеглив�сть – це коли дитина хоче отримати щось � просить про це,
домагається цього. Упертий дитина наполягає на тому, чого йому не
так вже й хочеться або зовс�м не хочеться, або давно перехот�лося. І
чим би ви його не спокушали: цукеркою, �грашкою � т.п. – Упертюх не
може в�дмовитися в�д свого перв�сного р�шення, в�н вимагає, щоб з
його думкою рахувалися. Крики, шльопанц� � загрози – не л�ки для

маленького впертого.



1. Пер�од впертост� – необх�дна фаза розвитку, яку проходить дитина в кризов� моменти
дошк�льного розвитку в 1 р�к, в 3 роки � в 7 рок�в.

2. Самий хвилюючий для батьк�в пер�од впертост� починається приблизно в 1,5 роки �
зазвичай зак�нчується в 3,5-4 роки.

3. Напади впертост� трапляються � в б�льш старшому в�ц� – це нормально, дитин�
властиво мати свою думку � не завжди погоджуватися з вами. У конфл�кт� м�ж дорослим
ТРЕБА � дитячим ХОЧУ дитина ростить свою волю � вчиться не т�льки здаватися �
п�дкорятися, але й чинити оп�р � п�дкоряти, розвиває вм�ння вигравати.

4. Якщо ваш�й дитин� вже 4 роки, а вперт�сть – звичний для нього спос�б повед�нки �
реагування, варто задуматися про вашу виховної тактики! Найчаст�ше, уперт�сть – це
захисна реакц�я на надм�рну оп�ку � авторитарн�сть батьк�в, спроба захистити свою
самост�йн�сть, незалежн�сть, своє право на власне життя.

5. Для того, щоб зрозум�ти доц�льн�сть слухняност�, малюк повинен насолодитися
можлив�стю говорити “н�”. Якщо його обмежити в ц�й можливост�, проблема вольової
повед�нки, як � вс� невир�шен� проблеми, може тягнутися за ним до дорослого в�ку,
приводячи до �нфантильним сплеск�в необгрунтованої агресивност� в стосунках з
батьками, чолов�ком, власними д�тьми.


