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Як би не хотіли ми 

бачити своїх дітей 

правдивими, час від 

часу нам 

доводиться 

констатувати, що 

діти, втім, як і 

дорослі, брешуть.  

 



• Батьки гніваються, 

коли діти брешуть, 

особливо, якщо 

неправда явна й по 

особі дитини це 

добре помітно.  
 



• Нерідко у дитячої брехні є 

чітка мета, яка відповідає 

психологічним потребам 

дитини. Інтерпретуючи 

світ, діти вчаться розуміти 

його закономірності та 

нюанси. Змінюючи 

реальність, вони несвідомо 

захищають себе від 

конфліктів і тривожних 

ситуацій. Однак батьків має 

насторожити, якщо брехня 

увійшла у звичку.  



Причини неправди 

Іноді діти брешуть 

тому, що сказати 

правду не можна.  

Якщо ви прагнете 

навчити дитину бути 

чесною, то треба бути 

готовим вислухати від 

неї часом і гірку 

правду, а не тільки 

"приємну".  



Розмовляючи з дитиною на 

тему: «що таке добре і що 

таке погано», слід пам'ятати, 

що один з найважливіших і 

працючих способів 

навіювання цінності правди 

і правдивості - це бути 

самому чесним. Дитина, 

швидше за все, не зрозуміє 

мотиви вашої брехні, але 

вона може скопіювати 

можливість бути нечесною. 



Чим старшою стає дитина, тим 

більш агресивно вона буде 

ставитися до спроб вторгнення 

в своє особисте життя з боку 

батьків. Спроби 

«видавлювання» визнання з 

дитини або «вивудження» 

інформації, з якою дитина не 

хоче ділитися, можуть 

призвести до того, що вона 

стане обманювати ще більш 

винахідливо, з простою метою: 

щоб від неї «відстали». 



Діти  можуть дуже 

переконливо і 

правдиво брехати. 

Вони маскують 

міміку обличчя і 

ретельно підбирають 

інтонацію, щоб 

зробити свою 

розповідь якомога 

більш переконливою. 



Діти починають розуміти, 

що брехню можна 
використовувати для 

досягнення своїх цілей.  

Вони не замислюються 
про наслідки своєї 

брехні, оскільки 
переконані, що в разі 

чого, зможуть 
врятуватися брехнею 

знову. 



А взагалі, причину 
дитячих обманів треба 

шукати в сім’ї, у 
ставленні батьків та 

інших родичів до 
дитини та один до 
одного, у вимогах, 

очікуваннях від дитини. 

Інколи діти просто беруть 
приклад із дорослих.  

Якщо мамі можна 
обманювати, то чому я 

повинен казати правду?  
Я ж теж дорослий. 



• Частою причиною брехні 
стає батьківська 

зверхопіка. Підліток може 
опинитися під сильним 
психологічним стресом 
від того, що не в змозі 

відповідати завищеним 
батьківським стандартам. 

Його страх перед 
покаранням або 

батьківським 
невдоволенням і бажання 
«задовольнити» вимоги 

батьків може також стати 
причиною брехні. 



Як брехня передає правду 

• Якщо дітей карають за правду, вони брешуть із 
почуття самозахисту. Іноді вони фантазують, 

видумують щось неймовірне, чого не вистачає в 
повсякденнім житті, у реальності. Дитяча 

неправда передає нам правду про щиросердечний 
стан дитини, про його страхи й надіях, про те, ким 
би вона прагне стати, що хотіла б зробити.  

• Щоб допомогти дитині провести границю між 
бажаним і дійсним, треба використовувати 

інформацію, укладену в неправді. 



Що робити? 

Постарайтеся переконати дитину прикладами, але не зі свого, а з 
її життя : 
 
• брехню легко перевірити і вона завжди виявляється;  
• навіть у випадку, коли брехня приносить полегшення, це 
завжди тимчасово;  
• брехня - погана основа для справжньої дружби, яка завжди 
грунтується на довірі;  
• оскільки самі брехуни обманюють, то й інші завжди можуть 
вчинити так само по відношенню до них, а це може принести 
багато розчарувань і навіть неприємностей.  

 



Намагайтеся попереджати брехню 

 
• Брехня - результат 

невпевненості в своїх силах і 
можливостях. Зробіть 
брехню безглуздою! 
Виховайте дитину фізично 
сильною, інтелектуально 

розвиненою, упевненою в 
собі людиною. Гарантую, 
будучи такою, дитина не 
стане брехати, у неї просто не 
буде ні якої потреби в обмані! 



Не провокуйте неправду 
• Батьки не повинні задавати 

дитині питань, які 

спричинять брехню з метою 
самозахисту. Діти не 

виносять, коли батьки 
влаштовують їм допити, 
особливо якщо знають, що їм 

усе заздалегідь відомо. Діти 
не люблять питань-пасток, 

питань, відповіддю на які 
послужить або незграбна 
неправда, або неохоче 

визнання в зробленій 
провині. 



Навчити чесності 

• Батьківське відношення 
до неправди повинне бути 

всім ясно: з одного боку, 
не треба вимагати 

визнань, улаштовувати 
допитів і суду над 
"злочинцем". З іншого 

боку, ми повинні, не 
коливаючись, називати 

речі своїми іменами. 



Інший спосіб заохотити до 

правдивості - ваша довіра 
• Дайте дитині можливість 

відчути себе самостійною і 

відповідальною за свої 
вчинки. У розмові 

намагайтеся уникати 
неприємних для неї тем, 
які можуть спонукати її до 

обману. Дайте дитині 
зрозуміти, що ідеальних 

людей не існує, а ви поряд 
з нею для того, щоб 
допомогти, а не образити 

її. 



• Щоб ваша дитина не 
брехала, не мала інших 

негативних форм 
поведінки, в сім’ї мають 

запанувати довіра та 
партнерські стосунки.  

• Якщо вона в чомусь 

помилилась, не варто її 
бездумно карати за 

помилки. Після довірчої 
розмови помилка дитини 
стане для неї коштовним 

даром досвіду.  

 



Способи висловити свою повагу до 

дитини: 

• говоріть з нею 
ввічливо,  

• терпляче відповідайте 
на її питання,  

• поважайте її думку,  

• виконуйте розумні 
прохання,  

• намагайтеся розділяти 
її симпатії та інтереси, 

прикрощі і радощі.  



Корисні поради 

1. Поговоріть з дитиною про її ставлення до навчання: що подобається в школі, чого 

боїться найбільше(розчарувати вас, зробити помилку, не отримати бажаного 

результату). 

 

2. Розвивайте її пізнавальні інтереси, її потреби в інтелектуальній активності. 

 

3. Розкажіть дитині, що оцінка, яку вона отримує не так важлива, як важливо те, 

про що вона дізнається. Про оцінки забудуть, а знання залишаться. 

 

4. Відзначайте її досягнення, акцентуючи увагу не на оцінку, а на отримані знання. 

Дитина повинна відчути, що не оцінка грає вирішальну роль, а те, за що вона 

отримала її. 

 

5. Розкажіть їй, як багато вона може дізнатись в школі і як цікаво буде з кожним 

роком набувати все нових і нових знань. 

 

6. Вчіть дитину планувати свою діяльність. Якщо вона навчиться ставити перед 

собою конкретне завдання, то це спонукатиме її до діяльності. 

 

7. Заохочуйте дитину, навіть якщо результат не буде відразу. 

 

8. Будьте своїй дитині другом і порадником. 

 


