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Батьки впливають на формування особистості, рис характеру дитини з її 

раннього віку. Цей вплив зумовлюється не лише тим, що батьки кажуть своїм 

дітям, чого від них вимагають, а й тим, який приклад вони подають самі, яка їх 

власна поведінка, чи правильно організовано життя дитини. 

Дотримання основних психологічних прийомів дасть можливість 

сформувати у дитини чесність як рису характеру: 

1. Правильна організація життя дітей в сім’ї. 

2. Послідовність і тактовність у вимогах до дітей. 

3. Роз’яснення дітям суті чесності і правдивості. 

4. Поєднання довіри до дітей з контролем за їх поведінкою. 

5. Стимулювання дітей до виправлення своєї поведінки [3]. 

Розглянемо більш детально запропоновані прийоми. Так, правильна 

організація життя дітей в сім’ї передбачає те, що велике значення у вихованні 

дитини має стиль життя сім’ї, взаємовідносини між її членами, поведінка 

кожного з них, їх ставлення до своїх обов’язків, яким авторитетом 

користуються вони у дітей. Можемо спостерігати, що в одних сім’ях діти 

виконують вимоги батьків, тоді як в інших цього не вдається досягти навіть 

жорстокими покараннями. 

 Дитина іноді вдається до нечесних вчинків, наслідуючи приклад своїх 

батьків. Діти – дзеркало морального обличчя батьків. Слід зазначити, що чесну 

поведінку батьків навіть маленька дитина наслідує здебільшого свідомо. Хибно 

роблять батьки, які не залучають дитину до участі в сімейному житті, до 

виконання певних обов’язків. Саме внаслідок правильної організації життя 

дитини у неї розвивається почуття відповідальності, власної гідності, які значно 

сприяють формуванню у неї чесності і правдивості. Неправильно роблять 

батьки, які оберігають дитину від праці, мотивуючи це тим, що вона ще мала, 

що праця для неї нецікава. Не слід вважати, що дитина має виконувати лише 



надто цікаву для неї роботу. Організовуючи життя дитини, батьки допомагають 

їй усвідомити певні моральні норми, спрямовують її поведінку у потрібному 

напрямі. При цьому слід враховувати вікові та індивідуальні особливості 

дитини. Потрібно враховувати, що в формуванні у чесності і правдивості, як і у 

формуванні особистості  в цілому, відіграють моральні почуття. 

   Послідовність і тактовність у вимогах до дітей. Ставлячи конкретні 

вимоги до дитини, відповідно оцінюючи її вчинки, батьки тим самим сприяють 

формуванню у неї чесності і правдивості. Вимоги батьків щодо поведінки лише 

тоді роблять виховний вплив, коли дитина приймає їх і керується ними в своїй 

поведінці, бо сама хоче бути кращою. Якщо дитина виконує волю батьків лише 

тому, що боїться покарання, то це рідко дає бажані наслідки. Побачивши, що 

покарання можна уникнути, дитина знову вдається до нечесних вчинків.  

Вимоги батьків набувають дійового характеру, коли впливають на розум, 

почуття, волю дитини. Навіть маленька дитина повинна усвідомити, чого від 

неї вимагають, за що на неї сердяться, чому її вчинок оцінюється як нечесний, 

як в даному випадку треба було поводитися, щоб зробити чесно. Дитина має 

пережити свої вчинки як позитивні, так і негативні[1].  

Важливе значення має зміст вимог батьків, їх послідовність і навіть форма, 

в якій ставляться ці вимоги. Дитина тільки тоді приймає вимоги батьків, коли 

вона вважає їх справедливими. Вимоги, які дитина вважає «несправедливими», 

вона часто взагалі не хоче виконувати.  

     Роз’яснення дітям суті чесності і правдивості. Роз’яснювати дітям, яка 

поведінка людини вважається чесною, а яку засуджують як нечесну, потрібно 

тактовно, дохідливо і переконливо. Батьки мають розуміти, що діти різного віку 

розуміють суть життєвих явищ, оцінюють нечесні вчинки по-різному. Завдання 

батьків – сприяти формуванню у своїх дітей правильних понять про моральні 

риси людини, зокрема таких як чесність та правдивість. Про наявність у дитини 

переконань можна говорити тоді, коли дитина, знаючи про особливості прояву 

певної риси характеру людини, діє відповідним чином. 

    Поєднання довіри до дітей з контролем за їх поведінкою. Дитина може 

знати, у чому полягають нечесні вчинки, засуджувати прояви нечесності в 

інших людей і навіть у самої себе і в той же час не керуватися цими знаннями в 

своїй поведінці. Адже, щоб не збрехати, не зробити нечесного вчинку, дитині 

часто доводиться докласти багато зусиль, переборюючи себе, примусити 

зробити так, а не інакше. Діти переживають почуття задоволення, радості, коли 

виявляється, що вони виправдали довір’я, проявили чесність. Глибоке 

переживання дитиною втрати довір’я внаслідок її нечесних вчинків може 

призвести до корінного зламу в її поведінці. Проте несправедлива підозра і 

недовір’я ображають дитину, примушують її переживати почуття сорому, коли 

вона зовсім не винна, і тому принижують її почуття власної гідності [2].  

Особливо гостро переживають недовір’я і підозру підлітки. Часто грубість 

підлітка, конфлікти, які виникають в сім’ї, пояснюються його ображеним 

самолюбством. Даючи слово, дитина здебільшого щиро хоче його додержати і 

часто не дотримує тільки тому, що забуває про це або не може перебороти 

труднощі. Тим часом і дитина часто переживає, що, недодержавши свого 



чесного слова, вона втрачає довір’я. Діти іноді дають чесне слово, не 

подумавши як слід, чи зможуть вони його додержати, не врахувавши своїх сил. 

Тому варто пояснити їм, що перш ніж дати слово, треба зважити свої сили, 

подумати над тим, чи зможеш його додержати. Не слід зловживати обіцянками 

дитини, але,якщо дитина зобов’язалась щось зробити, то треба їх час від часу 

нагадувати про цю обіцянку. 

 Стимулювання дітей до виправлення своєї поведінки. Дуже важливою є 

реакція батьків на прояви нечесності, і те, як саме в тій чи іншій ситуації батьки 

спрямовують дитину на виправлення своєї поведінки. На думку К.Ушинського, 

формування звички – тривалий процес, неважко було б позбутися шкідливої 

звички говорити або діяти нечесно, якби для її викорінення досить було 

енергійного зусилля. Ця звичка встановлювалась потроху певний час і 

викорінюється також після тривалої боротьби з нею [4]. 

Слід враховувати, що причини нечесної поведінки бувають різні. Тому, 

застосовуючи ті чи інші засоби впливу, варто проаналізувати, чим саме 

викликаний цей вчинок. Адже окремі вчинки часто не свідчать про чесніть чи 

нечесність, потрібно враховувати мотиви дитини. Дорікання батьків за 

нечесний вчинок не повинно підривати у дитини віру в себе, в можливість 

повернення втраченого довір’я.  

У сім’ї повинна бути однакова реакція на вчинки дитини. І батько, і мати, 

й інші члени сім’ї однаково мають засуджувати погані вчинки і пишатися 

доброю поведінкою дитини. Якщо реакція батьків на поведінку дитини 

неоднакова, то вона не робить потрібного впливу. 
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