
 

 

 

 

 

 

«Виховуємо правильно» 

 
Рекомендації та поради талановитих педагогів,  

психологів по вихованню дітей  

 

(Матеріали не авторські, зібрані з різних джерел. Стануть 

корисними психологам, вихователям, батькам.)



Заповіді для батьків 
   

   1. Не чекайте, що Ваша дитина буде такою, як Ви, або такою, як Ви бажаєте. 

Допоможіть їй стати не Вами, а собою.  

   2. Не вимагайте від дитини плати за все, що Ви для неї зробили.  

   3. Не переносьте на дитину свої образи, щоб з віком не їсти гіркий хліб. Адже 

що посієш, то й пожнеш.  

  4. Не ставтесь до її проблем зверхньо. Життя дане кожному відповідно до сил, і 

будьте впевненими – їй вона важка не менше, ніж Вам, а може, й більше, адже в неї 

немає досвіду.  

  5. Не принижуйте.  

  6. Не мучте себе, якщо не можете зробити щось для своєї дитини. Мучтесь, 

якщо можете, але не робите. Пам’ятайте: для дитини зроблено недостатньо, якщо не 

зроблено все.  

  7. Дитя - це не тиран, який заволодіває всім Вашим життям, не лише плід плоті 

та крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало Вам на зберігання і розвиток в ній 

творчого вогню.  

  8. Умійте любити чужу дитину. Ніколи не робіть чужій те, що не бажаєте, щоб 

робили Вашій.  

  9. Любіть свою дитину будь-якою – не талановитою, невдахою, дорослою. 

Спілкуючись із нею, радійте, тому що дитина – це свято, яке поки що з Вами. 

 

 

 

 

21 заповідь Марії Монтессорі для батьків 
Якщо Ви будете хоча б раз на тиждень перечитувати список заповідей Марії 

Монтессорі для батьків, то взаємини з дітьми можуть вийти на абсолютно інший 

якісний рівень: 

 

1. Дітей вчить те, що їх оточує. 

2. Якщо дитину часто критикують - вона вчиться засуджувати. 

3. Якщо дитину часто хвалять - вона вчиться оцінювати. 

4. Якщо дитині демонструють ворожість - вона вчиться битися. 

5. Якщо з дитиною чесні - вона вчиться справедливості. 

6. Якщо дитину часто висміюють - вона вчиться бути боязкою. 

7. Якщо дитина живе з почуттям безпеки - вона вчиться вірити. 

8. Якщо дитину часто ганьблять - вона вчиться відчувати себе винуватою. 

9. Якщо дитину часто схвалюють - вона вчиться добре до себе ставитися. 

10. Якщо до дитини часто бувають поблажливі - вона вчиться бути 

терплячою. 

11. Якщо дитину часто підбадьорюють - вона набуває впевненість у собі. 



12. Якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе необхідною - вона 

вчиться знаходити в цьому світі любов. 

13. Не кажіть погано про дитину - ні при ній, ні без неї. 

14. Концентруйтеся на розвитку хорошого в дитині, так що в підсумку 

поганому не залишатиметься місця. 

15. Будьте активні в підготовці середовища. Проявляйте постійну ретельну 

турботу про неї. Показуйте місце кожного розвивального матеріалу і правильні 

способи роботи з ним. 

16. Будьте готові відгукнутися на заклик дитини, яка потребує вас. Завжди 

прислухайтесь і відповідайте дитині, яка звертається до вас. 

17. Поважайте дитину, яка зробила помилку і зможе зараз або трохи пізніше 

виправити її, але негайно суворо зупиняйте будь-яке некоректне використання 

матеріалу і будь-яку дію, що загрожує безпеці самої дитини або інших дітей. 

18. Поважайте дитину, що відпочиває або дивиться за роботою інших, або 

розмірковує про те, що вона зробила або збирається зробити. 

19. Допомагайте тим, хто хоче працювати, але поки не може вибрати собі 

заняття до душі. 

20. Будьте неустанними, роз'яснюючи дитині те, чого раніше вона зрозуміти 

не могла - допомагайте дитині освоювати те, що не було освоєно раніше, долати 

недосконалість. Робіть це, наповнюючи навколишній світ турботою, стриманістю і 

тишею, милосердям і любов'ю. Будьте готові допомогти дитині, яка перебуває в 

пошуку і бути непомітним для тієї дитини, яка вже все знайшла. 

21. У поводженні з дитиною завжди дотримуйтеся кращих манер - 

пропонуйте їй краще, що є у вас самих. 

 

 

Як мене виховувати:  

20 настанов батькам 
 

1. Не бий мене. Я чудово знаю, що мені зовсім не потрібно все, про що я прошу. Я 

просто перевіряю тебе. 

2. Не бійся бути твердим зі мною. Так краще. Це додасть мені впевненості. 

3. Не застосовуй до мене силу. Це вчить мене того, що сила — головне на світі. Краще 

якщо ти мене просто переконаєш. 

4. Не будь непослідовним. Це непокоїть мене і змушує уни¬кати робити те, що я 

можу. 

5. Не обіцяй. Можливо, ти не зможеш виконати обіцянку. Це послабить мою віру в 

тебе. 

6. Не реагуй на мої провокації, коли я що-небудь говорю або роблю для того, щоб 

скривдити тебе. Інакше я прагнутиму до нових і нових перемог. 

7. Не змушуй мене почуватися старшим, ніж я є насправді, я ще набридну своєю 

дорослою поведінкою. 



8. Не роби за мене те, що я зможу зробити сам. Не змушуй мене почуватися дитиною 

— інакше я буду постійно вимагати твоєї допомоги. 

9. Не виправляй мене перед людьми. Я спокійно вислухаю тебе, якщо ти поговориш із 

мною наодинці, без свідків. 

10. Не намагайся обговорювати мою поведінку під час кон¬флікту. У цей час я чомусь 

не дуже добре чую, а слухаюся ще гірше. Я зроблю те, що ти вимагаєш, але давай 

поговоримо про це пізніше. 

11. Не змушуй мене сприймати мої помилки як властиві мені якості, я учитимуся 

усвідомлювати свої помилки, не відчуваючи себе поганим. 

12. Не випробовуй мою чесність. Мене легко залякати, щоб я сказав неправду. 

13. Не забувай, що я люблю експериментувати. На цьому я вчуся і прошу тебе 

змиритися. 

14. Не звертай уваги на всі мої болячки. Мені може сподо¬батися насолоджуватися 

поганим здоров'ям, якщо це привер¬татиме до мене багато уваги. 

15. Не відштовхуй, коли я запитую тебе. Інакше я перестану запитувати й почну сам 

шукати інформацію. 

16. Ніколи не показуй, який ти ідеальний. Це вимагає надто багато від мене. 

17. Не жалкуй, що ми проводимо разом не так багато часу. Головне, що ми його 

проводимо. 

18. Не дозволяй, щоб мої страхи лякали тебе. Тоді я ще біль¬ше буду боятися. Будь 

спокійний і впевнений. 

 

19. Не забувай, що я потребую хорошого розуміння й за¬охочення. Чесно зароблена 

похвала іноді забувається, а от лайка — ніколи. 

20. Стався до мене так, як ти ставишся до своїх друзів, тоді я буду твоїм другом. 

Пам'ятай, що я краще вчуся на прикладі, а не на критиці. І, крім того, я так тебе 

люблю! Люби мене теж. 

 

 

Заклик  дитини 
 

1. НЕ ДАВАЙ, мені все, про що я тебе прошу, бо це мене розбещує, іноді я 

просто випробовую тебе. 

2. НЕ БІЙСЯ бути зі мною рішучим і вольовим. Це потрібно мені, бо дає відчуття 

безпеки. 

3. НЕ ДОЗВОЛЯЙ мені набувати поганих звичок. Надіюся, що ти допоможеш 

мені виявити їх ще у зародку. 

4. НЕ ЧИНИ так, щоб я почував себе меншим, ніж я є. Бо тоді буду поводитися 

нерозумно і смішно, щоб здаватися "великим ". 

5. НЕ КАРТАЙ мене у присутності інших. Найкраще мені допомагає, коли ти 

говориш зі мною спокійно і без свідків. 

6. НЕ ОБЕРІГАЙ мене від наслідків. Мені потрібен також і гіркий досвід. 

http://svitdutunstva.blogspot.com/2011/05/blog-post.html


7. НЕ СПРИЧИНЮЙСЯ до того, щоб я вважав свої помилки гріхами. Це зачіпає 

моє почуття гідності. 

8. НЕ ПЕРЕЙМАЙСЯ надмірно, коли говорю: "Я тебе не люблю". Не тебе я не 

люблю, а твою владність, яка нищить мене. 

9. НЕ ПЕРЕЖИВАЙ надмірно через мої малі недуги. Вони просто привертають 

твою увагу, яка мені потрібна. 

10.НЕ БУРЧИ. Якщо будеш це робити, то я боронитимусь, "вдаючи глухого". 

11.НЕ ОБІЦЯЙ нерозважливо. Бо почуваюся дуже розчарованим, коли ти не 

виконуєш обіцянок. 

12.НЕ ЗАБУВАЙ, що не можу проявити себе так добре, як би мені хотілося. Тому 

деколи я розминаюся з правдою. 

13.НЕ ПЕРЕОЦІНЮЙ моєї чесності. Це мене сковує, і я починаю говорити 

неправду. 

14.НЕ ЗМІНЮЙ своїх правил поведінки з огляду на обставини. Це викликає в 

мені неспокій і недовіру до тебе. 

15.НЕ НЕХТУЙ мене, коли ставлю тобі запитання. Бо тоді я перестану тебе 

питати, а відповіді шукатиму деінде. 

16.НЕ КАЖИ, що мій страх і мої побоювання безпідставні. Вони справжні. 

17.НЕ НАМАГАЙСЯ мене переконувати, що ти досконалий і непомильний. Бо 

переживаю глибоке потрясіння, коли виявляється, що ти не такий. 

18.НЕ ДУМАЙ, що виправдання переді мною є нижче твоєї гідності. Чесне 

виправдання пробуджує, в мені велику сердечність до тебе. 

19. НЕ ЗАБУВАЙ, що я люблю експериментувати. Не забороняй мені робити 

досліди, бо без цього не буду розвиватися! 

20.НЕ ЗАБУВАЙ, що я швидко росту. Напевно, тобі тяжко іти зі мною крок у 

крок, але прошу, тебе, постарайся. 

 

 

 

 

               Заповіді виховання для молодих батьків 

 

1. Не варто недооцінювати своєї дитини.  

Він може розуміти набагато більше, ніж вам здається, а якщо ви своїм виглядом 

покажете йому, що ви їм не дуже задоволені, це може значно вплинути на його 

розвиток.  

 

2. Не використовуйте загроз.  

Діти люблять провокувати, і якщо ви одного разу пригрозіть їм чим-небудь, вони 

скористаються нагодою, щоб перевірити, чи вдасться їм уникнути обіцяного 

покарання.  

 

3. Не намагайтеся "підкупити" своєї дитини.  



Якщо ви хочете змусити його вчитися, наприклад, за допомогою грошей, він не буде 

усвідомлювати всю значимість навчання. Єдине, що він зможе з цього зрозуміти, так 

це значимість грошей.  

 

4. Не змушуйте маленьких дітей обіцяти вам що-небудь.  

Маленькі діти не в змозі стримувати свої обіцянки, тому не змушуйте їх брехати вам, 

а потім карати їх за те, що вони не виконали обіцяного.  

 

5. Не дуже обмежуйте їх.  

Для нормального розвитку дітям необхідно особистий простір і свобода.  

 

6. Не використовуйте занадто хитромудрих слів або занадто багато слів при розмові зі 

своєю дитиною.  

Ваші думки мають бути виражені просто і зрозуміло, щоб ваші діти змогли повністю 

вас зрозуміти.  

 

7. Не чекайте від дитини негайного і сліпої покори.  

Дитина повинна мати свою думку з будь-якого питання, а не слідувати за іншими.  

 

8. Не потурайте йому багато в чому.  

Це може викликати свого роду психічні розлади.  

 

9. Не поступайтеся йому, коли мова заходить про правила гри.  

Ключовий момент будь-якої гри полягає в дотриманні встановлених правил.  

 

10. Не кладіть на дитину правил, які не відповідають її віку.  

 

11. Не намагайтеся прищепити дитині почуття провини.  

Почуття провини є абсолютно невідповідним для дітей, особливо якщо вони ще малі.  

 

12. Не змушуйте дитину виконувати прохання, які ви не сприймаєте серйозно.  

Ваша дитина буде прагнути вам догодити, хоча насправді ви будете сприймати все це 

як жарт. Подібна поведінка дуже жорстоко по відношенню до дітей.  

 

Всі ці "заповіді" призначені для людей, які стали батьками вперше. Але їм також 

можуть слідувати вчителі та наставники. Разом з батьками, вчителі та наставники 

будуть сприяти емоційному і фізичному росту і розвитку дитини.  

 

Щирі рекомендації батькам 
1. Виховує все: люди, речі, явища, але на першому місці батьки і педагоги. 

Учити жити – це значить передати із серця в серце моральні багатства. І передає 

ці багатства той, хто з колиски пестить дитину, хто дбайливою рукою підтримує її 

перший крок, хто веде її за руку першою стежинкою життя. Це мати, батько і вчитель.  



2. Виховання починається із дня народження. 

Перше, із чого дитина починає пізнавати світ, - це ласкава материнська усмішка, 

тиха колискова пісня, добрі очі, лагідні обійми. З усього цього складається перше 

уявлення про добро і зло. 

3. У сімейному вихованні вирішальну роль відіграє морально-політичне 

обличчя батьків. 

яМогутньою виховною та облагороджуючою силою для дітей сім стає тільки 

тоді, коли батько і мати бачать високу мету свого життя, живуть в я високих цілей, що 

збільшують їх в очах дитини.ім 

4. ю.Турбота батька і матері про здорову сім 

Справжня мудрість вихователя – батька, матері – в умінні дати дитині щастя 

дитинства – це спокійне домашнє вогнище. 

5. Сімя – це первинний колектив українського суспільства. 

Чи почуває дитина, що блага її життя – наслідок великої праці батьків, турботи 

люблячих її людей? Адже без них, без їхньої праці й турботи вона просто не могла б 

існувати. Тут криється велика небезпека – виростити людину егоїстичну, яка вважає, 

що головне – її особисті потреби, а все інше – другорядне. Є лише один шлях: учити 

дитину робити добро для нас, батьків, вихователів; учити дітей розуміти й переживати 

всім серцем, що вона живе серед людей і що найглибша людська радість – жити 

заради когось. 

6.Готових рецептів сімейного виховання немає. 

Є люди, здатні тільки родити, але не здатні по-справжньому народжувати. 

Повнокровна й гармонійна особистість народжується материнською і батьківською 

мудрістю. Народження людини – велике і важке діяння, щаслива і складна праця, яка 

називається вихованням. 

 

 

 

Як запобігти обману? 

Пам’ятка для батьків 
1. Сприймайте дитину безумовно. Любіть її не за те, що вона гарна, розумна, 

здібна, добре навчається, допомагає. Любіть її просто за те, що вона є. 

2. Можна висловити своє незадоволення окремими діями дитини, але не дитиною 

загалом. 

3. Будьте вірними своєму слову, обіцянкам. Навіть якщо є об’єктивні причини і 

через якісь обставини ви не зуміли дотриматися своєї обіцянки, не вважайте не гідним 

для себе пояснити дитині причин, з якої порушили її. 

4. Будьте відвертими з дитиною. У побудові правильних і чесних відносин украй 

важливе бажання дитини бути з вами відвертим. Це бажання можна й потрібно 

стимулювати. Інколи ви самі можете стати ініціатором ігрової ситуації, де дитина, яка 

потрапила в скрутне становище, наприклад зламала квітку у вазі, має зробити свій 

внутрішній вибір на користь правди. При цьому можете сказати, що ви знаєте, хто 



зламав нещасливу квітку, і краще було б, щоб малюк поділився неприємною новиною 

раніше, оскільки спільними стараннями можна було б змінити ситуацію. Величезну 

роль тут відіграє ваша доброзичливість у словах та інтонації. 

5. Можна засуджувати дії дитини, але не почуття, хоч якими б не бажаними чи 

недозволеними вони були. Якщо ці почуття з’явилися, отже для цього є підстави. 

6. Незадоволення діями дитини не повинно бути систематичним, інакше воно 

переросте у її неприйняття. 

7. Поступово, але не ухильно знімайте із себе турботу та відповідальність за 

особисті справи вашої дитини і передавайте їх їй. 

8. Оцінюйте наслідки. Коли дитина вперше говорить неправду, необхідно 

пояснити їй наслідки цього вчинку. Зробіть це без сторонніх. Пояснення необхідне, 

воно дозволить дитині зрозуміти, що вона не одна у світі, що кожний вчинок має свій 

відголос – позитивний й негативний. Таке пояснення допоможе їй навчитися думати 

про майбутнє. Дайте змогу дитині самій залагоджувати наслідки її дій або 

бездіяльності. Тільки тоді вона дорослішатиме і ставатиме «свідомою». 

9. Карайте дитину, залишаючи без хорошого, а не робіть їй погано. 

10. Умійте прощати. Якщо ви ввели вдома «статусні» взаємини, без знижки на вік 

малюка ви ризикуєте виховати замкнену і боязку людину. Адже, даючи маху, дитина 

думає перш за все, що на неї чекає невідворотне і строге покарання. Відчуття 

самозбереження і бажання уникнути стає визначальним чинником в поведінці. І тут до 

брехні – один крок. 

11. Посмійтеся разом. На несуттєву брехню можна відповісти з гумором. 

Насамперед це стосується маленьких дітей, які роблять перші спроби обманути. 

Залишаючись у рамках гри, ми ніби говоримо дитині: «Ти знаєш, що я знаю». Наш 

гумор дає дитині відповісти так само весело. 

12. Заохочуйте чесність. Не залишайте непоміченим момент, коли ваша дитина 

призналася вам у чомусь. Повірте, що такі миті в житті дитини дуже важливі. Адже 

вона робить свій вибір. Не забудьте пояснити, в чому її помилка, але змістіть акцент 

на момент істини – на те, що ви пишаєтесь тим, що ваш малюк росте чесною 

людиною. 

13. Подавайте власний приклад. Пам’ятайте: ваша дитина – це до великої міри 

ваш відбиток. Вона звертає увагу на те, що ви минаєте, навіть не озираючись. Ви 

виховуєте нечесну людину тоді, коли припускаєте можливість збрехати у присутності 

дитини. Інколи в цій брехні дитині відводиться визначена, нехай на перший погляд 

безневинна брехня. Наприклад: «Підійди, будь ласка, до телефону і відповідай, що 

мами вдома немає», - кажете ви і закладаєте цим фундамент для майбутньої брехні. 

14. Любіть своє дитя. Якщо ви любите свою дитину – не уникайте шансу дати їй 

це відчути. Повторюйте частіше ці заповітні слова: «Я тебе дуже, дуже люблю»! 

навіть якщо дитина вчинила щось погане, все одно повторіть, що любите її. Так ви 

розвинете в душі малюка упевненість, що попри здійснені ним помилки, що він все 

одно улюблений і дорогий вам, що ви засуджуєте його вчинок, а не особистість 

загалом  

 



 

Правила бесіди з дітьми  

 
o Якщо ви хочете послухати дитину, обов’язково поверніться до неї 

обличчям. Дуже важливо, щоб її і ваші очі були на одному рівні. 

o Якщо ви спілкуєтесь із засмученою дитиною, не варто ставити їй запитань. 

Бажано, щоб ваші відповіді звучали у стверджувальній формі. Здавалося б, 

різниця між стверджувальним реченням незначна, іноді це слабка 

інтонація, а реакція на них буває різна. 

o Дуже важливо у бесіді «тримати паузу». Після кожної вашої репліки краще 

за все помовчати. Пауза допомагає дитині розібратися у своїх 

переживаннях і одночасно повніше відчути, що ви поруч. Якщо її очі 

дивляться не на вас, а в бік чи вона «заглиблена у себе», продовжуйте 

мовчати: у дитини відбувається зараз дуже важлива внутрішня робота. 

o Бесіда за способом активного слухання незвична для нашої культури, нею 

оволодіти не просто. Однак результати приємні: 

o Зникає чи принаймні сильно зменшується негативне хвилювання дитини. 

Тут виявляється чудова закономірність: розділена радість подвоюється, 

розділене горе зменшується вдвічі; 

o Дитина, впевнившись, що дорослий готовий її слухати, починає 

розповідати про себе все більше. 

o Дитина сама просувається у вирішення своєї проблеми. 

 

                                

Ви повинні знати: 
 З ким приятелює ваша дитина. 

 Де проводить вільний час. 

Чи не пропускає занять в школі. 

В якому вигляді або стані повертається додому. 

 
 

 

Золоті заповіді батькам 
Шановні батьки! Давайте вчитися виховувати наших дітей, пізнавати те, чого 

ми не знаємо, знайомитись з основами педагогіки, психології, права, якщо насправді 

любимо своїх дітей і бажаємо їм щастя. Ці рекомендації допоможуть вам швидше 

набути батьківської мудрості. 

1.Ніколи не кажіть, що у вас немає часу виховувати свою дитину, бо це 

означатиме: мені ніколи її любити. 



2.Не сприймайте свою дитину як свою власність, не ростіть її для себе, не 

вимагайте від неї реалізації заданої вами життєвої програми і досягнення поставленої 

вами мети. Дайте їй право прожити власне життя. 

3.Ніколі не навчайте тому,у чому самі не обізнані. 

4.Вчіть дитину самостійно приймати рішення і відповідати за них. 

5.Довіряйте дитині. Дозвольте робити власні помилки, тоді дитина оволодіє 

вмінням їх самостійно виправляти. 

6.Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що 

любитимете її за будь-яких обставин. 

7.Ніколи не давайте дитині негативних оцінкових суджень(«ти поганий», «ти 

брехливий», «ти злий»), оцінювати треба лише вчинки. 

8.Намагайтеся впливати на дитину проханням — це найефективніший спосіб 

давати їй інструкції. 

9.Не ставтеся до дитини зневажливо. 

10.Будьте послідовними у своїх вимогах. 

11.Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими (друзями, однокласниками, 

сусідами), а порівнюйте лише з тим, якою вона була вчора і якою є сьогодні. 

 

 

Секрети успішного виховання в родині   
1.Сприятливий мікроклімат у родині. 

2.Спільна діяльність членів сім’ї. 

3.Справедливий розподіл обов’язків, взаємодопомога та взаємопідтримка. 

4.Спільний життєвий світогляд. 

5.Оптимістичні настрої родини. 

6.Особистий приклад батьків – головний метод родинного виховання 

(наслідування досвіду). 

7.Шанування членів родини, повага до старших. 

8.Бережливе ставлення до природи. 

9.Активна участь дітей у сімейному житті. 

10.Відсутність насилля в родині. 

11.Збереження родинних традицій і звичаїв. 

12.Відбір телепередач, інтернет-сайтів. 

13.Любов до читання, створення родинної бібліотеки. 

 

 

Поради  мудрим батькам 
Часто за нескінченим потоком справ ми не звертаємо уваги на найдорожче, що в нас є – 

на наших дітей. А вони так потребують уваги! 

Одного разу у дитини запитали: « Чого тобі найбільше хочеться?» 

«Я хочу захворіти,бо коли я хворіла, тоді мама сиділа біля мене, розмовляла, 

розповідала казки, читала книжки, мені було так добре»,- відповіла дитина. 



Порада 1 

Не забувайте приділяти увагу повсякденному спілкуванню з дитиною. І тоді колись 

почуєте: «Дякую тобі, мамо, за твою науку. Колисала ти мене, колиши й онуку». 

Порада 2 

Намагайтесь говорити спокійно і доброзичливо. Не зловживайте словами: «повинен», 

«треба». Не забувайте казати дітям «дякую», «вибач», адже вони вчаться того, чого їх навчають. 

Якщо дитина зростає у докорах, вона починає жити з почуттям провини. 

Порада З 

Будьте в міру вимогливими: 

•виправляйте; 

•реагуйте на недоліки; 

•хваліть за мінімум — карайте за максимум. Примітка: інколи вмійте і «не побачити». 

Порада 4 

Спільні сімейні обіди — один з елементів належної культури поведінки, тільки не 

ті, де переважають уїдливі насмішки: 

-Прибери лікті зі столу! Підніми голову, вона в тебе не глиняна! 

-Не плямкай! 

-Як ти їси, дивитись гидко! 

-А хто за тебе «дякую» скаже! 

Як говорив стародавній мислитель Сенека, «нелегко привести до добра 

повчанням, а легко прикладом». 

То ж будьмо прикладом своїм дітям у всьому. Бо «блаженні ті батьки, чиє 

доброчесне життя є прикладом доброзичливості для дітей, зразком виправлення і 

правилом благих дій». 

Порада 5 

Дуже важливою умовою є дотримання принципу погодженості у 

вихованні,одностайності у вимогах до дітей. Слушними, на наш погляд, є зразки 

народної мудрості: 

•Коли батько каже «так», а мати — «сяк», росте дитина як будяк. 

•Біда тому дворові, де курка кричить, а півень мовчить. 

Порада 6 

Піклуйтесь про щасливу долю свого дитяти. 

Відразу в кожного на думці — придбати і передати у спадок солідне майно. «Та, 

якщо вони не вміють благочестиво поводитися, — вчить Святий отець Іван Злотоустий, 

— воно недовго протримається у них, вони його розтринькають, воно загине разом з 

його господарями». 

Знайте, батьки, — найкращий спадок для дітей не золото та маєтки, а гарне 

виховання і навчання. Для переконливості пропонуємо давню притчу, в якій закладена 

саме ця ідея. 

«Якщо ти даси своєму синові одну рибину, то він буде ситий один день, якщо даси 

дві — то два дні, три рибини — три дні… Але коли ти навчиш його ловити рибу, 

працювати, то він буде ситий протягом усього свого життя. Отже, — продовжує Святий 

отець, — учіть дітей бути благочестивими володарями своїх пристрастей, багатими в 



добродіяннях і не очікуйте від Бога ніякої милості, якщо не виконаєте свого обов’язку». А 

слова видатного педагога К.Ушинського про те, що «коли бажаєш вихованцеві щастя, 

треба виховувати його не для щастя, а для праці життя», слугують цілком логічним 

підтвердженням всього зазначеного вище. 

Порада 7 

Матері, привчайте своїх доньок до охайності, чистоти і краси зовнішньої. Знайте, 

що в народі доньок порівнюють з їхніми мамами за приказкою: «Який кущ, така й 

калина, яка мати, така й дитина». 

Порада 8 

Обов’язок батька — виховати в сина мужність, бо вона є головним показником 

зрілості юнака. 

 

Пам’ятка батькам  

обдарованих дітей 
• Створіть безпечну психологічну атмосферу дитині в її пошуках, де вона могла б 

знайти розраду внаслідок своїх розчарувань і невдач.  

• Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до ранніх 

невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини.  

• Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї дитини. 

Намагайтесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони вам здаються 

безглуздими.  

• Залишайте дитину одну і дозволяйте їйсамій займатися своїми справами. 

Надлишок опіки може обмежити творчість.  

• Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов’язково засновану 

на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями 

та їх носіями.  

• Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки людина, 

енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у самовираженні.  

• Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама 

в процесі незрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай дитина збереже свій 

творчий імпульс.  

• Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти однозначно. 

Для цього потрібен час, а з боку дитини — терпіння. Вона має навчитися жити в 

інтелектуальному напруженні, не відкидаючи своїх ідей.  

• Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не 

має виходити за межі пристойного.  

• Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її перших 

спроб виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.  

 

 

 

 



Закони розумно організованого 

сімейного виховання школярів 
1. Пам’ятайте, що навчання – один із найскладніших видів праці,а розумова сила 

й здібності дітей не однакові. 

2. Не можна вимагати від учня неможливого. Важливо визначити,на що він 

здатен у даний час навчальної діяльності,як розвивати його розумові здібності. 

3. Навчання не сприяє розвитку учня,якщо воно вимагає від нього механічної 

роботи, зазубрювання,а не напруження розумових сил,пізнавальної 

активності,мислення та дії. 

4. Найпростіший метод виховання,що не вимагає ні часу,ні розуму – побити 

дитину й цим озлобити її чи зламати. Виключайте опіку,крик,насилля й командно – 

наказовий тон. Вони виключають протидію дітей,психічні травми,придушують 

бажання та інтерес,примушують шукати порятунок в обмані. 

5. Розвивайте цікавість,інтелектуальні бажання,ініціативу й самостійність дитини 

в навчанні та в усіх її справах. 

6. Пам’ятайте,що згідно з науково обґрунтованими нормами ,над виконанням усіх 

домашніх завдань учень першого класу має працювати не більше однієї години, 2-го 

класу -1,5 годин, 3-4 класів – до 2-х годин, 5-6 класів – до 2,5 години, 7 класу – 3-х 

годин, 8 – 11 класу – 4-х годин. 

7. Привчайте дітей користуватися годинником і не дозволяйте сидіти над 

виконанням домашнього завдання більше встановленого часу. Це відіб’ється на 

їхньому здоров’ї та розумовому розвитку. На вихідні дні та свята домашні завдання не 

слід задавати. 

8. Не примушуйте учнів писати в чернетках,переписувати виконане ним завдання 

– це призводить до перевтоми,викликає відразу до навчання. 

9. Не хвилюйтеся, якщо ваша дитина отримає виконану роботу не таку оцінку,як 

вам би хотілося. По-перше,оцінка має виховну роль,а по-друге,це не остання робота й 

не остання оцінка. 

10. Дайте можливість дитині самостійно пізнати радість успіху в 

навчанні,визначити індивідуальну стежку в розумовій праці. 

11. Перевіряйте виконані дітьми домашні завдання,особливо на першому етапі 

навчання. Але вашими оцінками має бути «задоволений» та «не задоволений». Можна 

додати слово «дуже» .І будьте впевнені,що завтра ваша дитина буде дуже 

старатися,щоб ви були нею задоволені. 

12. Здоров’я дитини – крихка кришталева куля,а тримаю її три 

атланти:спадковість,спосіб життя й середовище. Організуйте правильний режим 

життя,харчування й відпочинку дітей. 

13. Організовуючи різні ігри й види навчальних занять дітей,приділяйте увагу 

фізичному розвитку й особливо розвитку дрібних м’язів (пальців та рук). Від цього 

залежить почерк дитини,якість малювання,креслення,ігри на музичних інструментах. 

14. Обов’язково помічайте й заохочуйте навіть мало помітні успіхи дітей у 

навчанні й поведінці,використовуючи для цього слова похвали,поцілунки й різні види 

морального заохочення. 



15. Батько і мати – найкращі вихователі,вони повинні впливати на поведінку 

своїх дітей навіть тоді,коли їх немає вдома. 

Пам’ятайте, що дитина – джерело життя своїх батьків. Як у краплині води 

відбивається сонце, так у дітях відбивається вся організація життя сім’ї, 

працьовитість, духовне багатство й моральна чистота матері та батька. 

Майбутнє належить тільки дітям! Робіть усе, щоб дитинство й майбутнє наших 

дітей було прекрасними. 

Любові та взаєморозуміння, успіху і щастя вам і вашим дітям 

 

 

 

33 СПОСОБИ ВИХОВАТИ ХОРОШУ ДИТИНУ 
 1. “Чарівне слово”. 
Навчіть дитину деяких “чарівних” слів — таких як “дякую”, “будь ласка” , 

“вибачте”. І коли б дитина не говорила їх, намагайтеся  швидко і ввічливо виконувати 

всі її прохання (в міру можливостей) 

2. Чай удвох. 

Організуйте вечірній чай з вашою дитиною. Порадьте їй запросити на чай 

улюблені іграшки. А потім зробіть так, щоб всі за столом дотримувалися правил 

ввічливості. 

3. Обніміть дитину! 

Поплескування по плечах або обійми доречні у тих випадках, коли дитина 

ввічлива з кимсь — це дуже важливо. 

4. Домашні тварини і дитина. 

Обов'язково привчайте дитину доглядати домашніх тварин: купівля корму, 

прогулянка, розчісування, витирання лап, чистка клітки. 

5. Політика чесності. 

Завжди давайте чесну відповідь на запитання дитини. 

6. Нагороджуйте інших. 

Коли зустрічаєте ввічливих і доброзичливих людей, похваліть їх за доброту. 

7. Розмова на подушці. 

Кожний вечір, коли вкладаєте дитину у ліжко, запитайте її: “Яка частина дня була 

найкращою?” або “Яка частина дня була найважчою?”, потім уважно вислухайте, що 

вам скаже дитина, не перебиваючи її. 

8. Переможцем став… 

Кожний тиждень видавайте “нагороду найбільш турботливому”. Вручайте її 

тому, хто був найдоброзичливіший і найввічливіший. 

9. Гра “якщо, то…”. 

Якщо хтось з гостей повинен невдовзі прийти до вас додому, можна зіграти в гру 

“якщо, то…”. Ця гра допоможе дитині краще зустріти гостя. Ви уявляєте собі частину 

“якщо…”. “Якщо Оленці подобаються кольорові олівці…”, дитина уявляє частину 

“то”, “то ми будемо розмальовувати картинки”. 

10.”Який я?” 



Вказуйте дитині на її емоції. Це допоможе їй визначити себе та інших: “Ти 

виглядаєш розлюченою” або “Ця маленька дівчинка видається такою самотньою”. 

11. Ставте мету. 

Допомагайте дитині діяти відповідно до конкретної мети, наприклад, складати 

гроші на конкретну іграшку або прочитати конкретну книгу. 

12. Очі в очі. 

Привчайте дитину дивитися в очі співбесіднику, пояснюючи їй, наскільки це 

неприємно, коли людина відволікається під час розмови. 

13. Підказуйте. 

Якщо хтось вітається з вашою дитиною чи хвалить її, а вона не відповідає, 

допоможіть їй знайти потрібні слова. 

14. Хваліть за доброту. 

Звертайте увагу на кожний прояв доброзичливості: “Ти молодець, що допомогла 

своїй сестрі”. 

15. Сваріться чесно. 

Уникайте приниження та зневажливих зауважень. Намагайтесь знайти компроміс 

і припиніть суперечку. 

16. Не обманюйте. 

Якщо дитина зрозуміла, що ви її обманюєте, не намагайтесь говорити неправду 

далі. Визнайте свою помилку: “Так, у нас справді залишилося печиво, але я все одно 

не можу дати тобі його до обіду”. 

17. Руки геть! 

У жодному випадку не бийте дитину, яка буває надто агресивною, скеровуйте її в 

спеціальне місце “для охолодження”. 

18. Приховані знаки уваги. 

Зробіть своїй дитині щось приємне, але так, щоб це було для неї несподіванкою. 

19. Справжній друг. 

Візьміть дитину з собою, коли маєте намір провідати чи допомогти комусь зі 

своїх друзів. Поясніть при цьому, як приємно допомогти комусь. 

20. Спочатку запитайте. 

Спочатку запитайте дозволу, перш ніж скористатись чимось чи викинути що-

небудь, що належить вашій дитині. 

21. Обговорюйте ситуацію. 

Якщо чиясь дитина у дворі чи на дитячому майданчику плаче, зверніть на це 

увагу своєї дитини. Запитайте її: “Як ти вважаєш, що він (вона) відчуває зараз”, “Як ти 

вважаєш, що зробило її (його) такою засмученою?” 

22. Добрий приклад. 

Частіше згадуйте у розмові з дитиною про людей з вашого оточення, які роблять 

добрі справи. 

23. Поклади на місце. 

Якщо ваша дитина взяла без дозволу чужу іграшку, підкажіть їй, чому так не 

можна робити, і наполягайте, щоб вона віднесла її назад. 

24. Боротьба з брутальністю. 



Придумайте якийсь вислів, який говоритиме, що хтось з членів вашої родини 

буде лихословити. Потрібно намагатися знайти більш спокійний спосіб висловити 

свої почуття.   

25. Обмін ролями. Дайте вашій дитині можливість відчути себе на місці іншої 

людини. Запропонуйте їй на 10-15 хв. Роль одного з батьків (тата, мами), а собі 

візьміть роль дитини. 

26. Дотримуйтеся чистоти. 

Якщо ви, гуляючи з дитиною парком чи лісом, зауважите сміття, підберіть його і 

віднесіть в урну чи ще якесь призначене для викидання сміття місце. Ні ви, ні дитина 

не повинні смітити на вулиці. 

27. Допоможіть “зберегти обличчя”. 

Якщо ви зауважили, що дитина каже неправду, стримуйте свій гнів і нагадайте, 

як важливо говорити правду. Потім дайте їй ще один шанс. І якщо скаже правду не 

карайте її. 

28. Причина і наслідки. 

По можливості дайте дитині відчути наслідки її помилок: “Якщо залишиш 

велосипед під дощем, він заіржавіє”. 

29. Заохочуйте до чесності. 

Дайте дитині зрозуміти, що чинити чесно завжди важко, тому заохочуйте її до 

правдивості. 

30. Ніколи не порушуйте обіцянок. 

Ніколи не обіцяйте дитині нагороди і не лякайте покаранням, які ви не зможете 

дати і виконати. 

31. “Лавочка для забіяк”. 

Поставте вдома стільці у вигляді “лавочки для забіяк”. Якщо двоє дітей побилися, 

посадіть їх на цю “лавочку”, де вони повинні залишатися доти, поки кожний з них не 

пояснить, в чому він був неправий. 

32. Коробка “Руки геть”. 

Аби не виникало “боротьби” за іграшки, дитина мусить мати особисту коробку 

для них, нехай у неї виникне бажання поділитися іграшками з іншими дітьми. 

33. Самостійність і допомога. 

Дайте зрозуміти, що ви не збираєтесь робити за дитину домашні завдання, але з 

радістю допоможете їй порадою чи перевіркою роботи, коли вона буде закінчена. 

 

 

Поради для мам 
 Любіть своє дитя, але не балуйте , не губіть його. 

 Виховуйте вдячність у дитини. Якщо немає зворотної любові на вашу 

самовідданість – вважайте, що діти тільки споживають вашу любов. 

 Будьте другом дітей, але не приятелем. Будьте поруч із дітьми. Будьте 

доброю. 

 Учіть дітей думати не про речі, а про справу. 

 



Поради для тат 
 У дітей, які не знають, що їм робити в години дозвілля, уражається і 

голова, і серце, і моральність. Допоможіть своїм дітям вибирати корисне заняття. 

“Не судіть дитину за знаннями, судіть її за стараннями, моральними якостями, 

апелюйте не тільки до розуму, а насамперед до серця дитини. Учіть дитину 

людяності – тоді вона полюбить працю, навчіться бути старанною”. 

 “Не можна зводити духовний світ маленької людини до навчання. 

Якщо ми прагнутимемо до того, щоб усі сили душі дитини були поглинені уроками, 

її життя стане нестерпним. Вона повинна бути не тільки школярем, а насамперед 

людиною з багатогранними інтересами, запитами, прагненнями” (В.А. 

Сухомлинський). 

 Піклуйтеся про те, щоб дитяче серце не озлоблювалося, не стало 

холодним, байдужим, жорстоким унаслідок виховання ременем, потиличником, 

стусанами. 

 Фізичне покарання – це показник не тільки вашої слабкості, я. Ремінь 

убиває врозгубленості, безсилля, а й педагогічного безкультур дитячому серці 

чутливість. 

 Уникайте ставити дитину в становище, коли та змушена оборонятися 

лінощами. 

 Говоріть із дитиною так, щоб не залишалося ніяких сумнівів у тому, 

що ви керуєтесь турботою, занепокоєнням, а не бажанням відмежуватися від неї чи 

скривдити, образити. 

 Будьте справедливі й чесні зі своїми дітьми. 

 Не забувайте поділитися зі своїми дітьми удачами і прикрощами на 

роботі – і вони відкриватимуть вам свої таємниці, чекатимуть вашої поради, 

підтримки. 

 Навчіть сина чи дочку вважати, що іграшковий автомобіль із 

поламаним колесом, ведмедик із відірваною лапою страждають від болю так само, 

як поранене пташеня: це виховує чуйність і доброту. 

 Враховуйте основні методи виховання: переконання, вправи, 

стимулювання. Не забувайте підвищувати свою педагогічну майстерність виховання, 

читайте статті про виховання 

 

  

 

 

Заповіді родинного виховання 
 Приймайте дитину такою, якою вона є. Природа створює дитину 

досить складно, перемішуючи у спадкових генах якості не тільки прямих батьків, а й 

сотні її предків. Через це в одній сім'ї народжуються різні за здоров'ям, 

розумом, красою діти. І тільки діяльна батьківська любов допоможе одним 

розвинути свою красу, розум, здоров'я, а іншим скоректувати свої природні 



недоліки та перетворити їх на гідність. 

 

 Не приймайте рішення поодинці. Приймати рішення треба при 

спільній домовленості обох батьків. Коли діти пішли у школу, треба і їх 

включати в обговорення сімейних справ: спочатку на правах дорадчого голосу, а далі 

й вирішального. 

 

 Власна поведінка батьків - головний фактор у вихованні дітей. 

Особистий приклад батьків - найкращий спосіб пояснення. Дуже важко 

заборонити хлопцеві курити, коли батько сам курить. Найкраще виховання дітей - це 

самовиховання батьків. 

 Не бійтеся з ласкою ставитись до своєї дитини. Потреба у 

спілкуванні тісно пов'язана з потребою в ласці. Якщо дитина не відчуває 

належної ласки, вона нервує, грубить, не знаходить собі місця. Ласка сприяє 

контакту та продуктивному спілкуванню. Дитина очікує добрих слів від 

батьків,радісних поглядів. Будьте щедрі на ласку. 

 

 Не допускайте надмірності в подарунках своїм дітям. Це привчає 

їх до утриманських настроїв і стосовно суспільства. А суспільство не робить 

подарунків - їх треба заробити. Небажання навчатись приходить до тих, хто в 

дитинстві одержав максимум споживчого щастя. 

 

 Ніколи не карайте із примхи. Безперервно втручатись у життя 

дитини небезпечно, бо це призведе до того, що вона не відрізнятиме 

дріб'язкового від серйозного. Дитина сама мусить відчути гіркоту помилки та 

чуття провини за вчинок при довірливій розмові з батьками. 

 

 Не можна тривалий час залишати дитину у стані образи. 

Запам'ятайте золоте правило: за конфліктом повинна йти радість. 

 Не бійтесь конфліктувати з дітьми. Не може бути виховання без 

конфліктів. Конфлікт - це співставлення поглядів, смаків, бажань, уявлень. 

Конфлікт - це завжди перегляд чогось, необхідність оновлення, у спілкуванні 

народжується істина. 

 

 Тримайте двері вашого дому відкритими. У першу чергу для 

друзів дитини. Допоможіть дитині самій вибрати собі друзів, і вона не буде 

нічого приховувати від батьків. 

 

 Діти спроможні радіти й одержувати задоволення від виконаної 

ними роботи. Використайте цю здібність, підготуйте їм радість, а краще, коли 

доручення по дому будуть постійними, з деякою корекцією 

. 

 Дотримуйтесь основного закону сім'ї: усі турбуються про 



кожного члена сім'ї й кожний турбується про всю сім'ю. Дитина повинна 

бути членом сім'ї, а не її центром, бо виросте егоїст із завищеною самооцінкою,котрий 

не турбуватиметься про своїх батьків. 

 

Звісно, цих заповідей набагато більше, і їх кількість залежить від 

педагогічної культури сім'ї. Рівень вихованості дитини залежить від 

родинного виховання. Нехай воно принесе вам завтрашню радість і щастя.__ 

  

 

 

 

5 шляхів до серця дитини 
Іноді діти розмовляють мовою, яку нам, дорослим, важко зрозуміти. Це може 

бути їм лише зрозумілий сленг, але i нас - дорослих - також не завжди розуміють діти, 

тому що, розмовляючи з ними, ми не завжди можемо висловити свої думки. Але ще 

гipше, коли ми не завжди можемо виразити дитині свої почуття i любов на зрозумілій 

їй мові. 

Чи вмієте ви говорити на мові любові? 

Кожній дитині властиво розуміти любов батьків по-своєму. I якщо батьки знають 

цю «мову», дитина краще зрозуміє їx. 

Любов потрібна кожній дитині, інакше їй ніколи не стати повноцінною дорослою 

людиною. Любов - це найнадійніший фундамент спокійного дитинства. Якщо це 

розуміють дорослі, дитина виростає доброю i щедрою людиною. 

Основне батьківське завдання - виростити зрілу та відповідальну людину. Але які 

б якості ви не розвивали в дитині, головне - будувати виховання на любові. 

Впевненість у любові оточуючих. 

Коли дитина впевнена у любові оточуючих, вона стає більш слухняною, 

допитливою. 3 цієї впевненості малюк бере сили, щоб протистояти труднощам, з 

якими зустрічається. Ця впевненість для нього - як бензобак для автомобіля! Дитина 

зуміє реалізувати свої здібності лише за умови, якщо дорослі регулярно наповнюють 

цією впевненістю її серце. Як цього досягти? Звичайно, любов'ю. Проявляти саме той 

спосіб прояву любові, який є найбільш зрозумілим для дитини, знайти для неї 

індивідуальний, особливий шлях вираження почуттів. 

Батьківська любов повинна бути безумовною, адже справжня любов умов не 

виставляє. Безумовна любов - це найвища форма любові! Адже ми любимо дитину 

просто за те, що вона є, незалежно від того, як  вона поводить себе. Ми всі це 

розуміємо, але іноді не відаємо собі звіту в тому, що нашу (батьківську) любов дітям 

доводиться завойовувати. Батьки люблять дитину, але з поправкою: вона повинна 

добре навчатися i гарно себе поводити. I лише у цьому випадку вона отримує 

подарунки, привілеї та схвалення. Звичайно, ми повинні навчати i виховувати дитину. 

Але спочатку необхідно наповнити серце дитини впевненістю у нашій 

безумовній любові! I робити це треба регулярно, щоб ця впевненість не 

випарувалась. Тоді у дитини не виникає страху, провини, вона буде відчувати, що 



потрібна. Безумовну любов ніщо не може похитнути. Ми любимо дитину, навіть якщо 

вона некрасива i зірок з неба не дістає. Ми любимо її, якщо вона не виправдовує 

наших надій. I найважче - ми любимо її, щоб вона не зробила. Це не означає, що будь-

який вчинок дитини ми виправдовуємо. Це означає, що ми любимо дитину i 

показуємо їй це, навіть якщо її поведінка не найкраща. 

 

 

Спілкуючись з дітьми, 

необхідно частіше нагадувати собі: 
1. Перед нами діти. 

2. Вони поводять себе як діти. 

3. Буває, що їхня поведінка діє нам на нерви. 

4. Якщо ми виконуємо свої  батьківські обов'язки i любимо дітей, незважаючи на 

їx витівки, вони, подорослішавши, виправляються. 

5. Якщо вони повинні догодити мені, щоб заслужити любов, якщо моя любов 

умовна, діти її не відчують. Тоді вони гублять впевненість у собі й не здатні 

правильно оцінювати власні вчинки, а значить, не можуть контролювати їx, 

поводитись більш зріло. 

6. Якщо перш, ніж заслужити любов, вони повинні стати такими, якими ми 

хочемо їx бачити, вони стануть невпевненими у собі: «скільки не намагайся - вимоги 

надто високі». А в результаті - невпевненість, тривожність, занижена самооцінка та 

озлобленість. 

7. Якщо ми любимо їx, не дивлячись ні на що, вони завжди зможуть 

контролювати свою поведінку й не піддаватися тривозі. 

Найголовніше - ЛЮБИТИ! 

Щоб дитина відчула вашу любов, ви повинні знайти особливий шлях до її серця i 

навчитися проявляти свою любов, виходячи з цього. Діти по-різному відчувають 

любов, але кожна дитина потребує її. Існує 5 способів (основних), якими діти 

виражають любов: 

1)   дотик; 

2)   слова заохочення; 

3)   час; 

4)   подарунки; 

5)   допомога. 

Якщо в сім’ї декілька дітей, то навряд мови їхньої любові співпадають. У дітей 

різні характери, i любов вони сприймають по-різному. 3 кожною дитиною необхідно 

говорити на її рідній мові любові. Але для того, щоб успішно впровадити даний шлях, 

нам необхідно ще раз підкреслити необхідність безумовної любові до дитини. I 

важливо пам'ятати, що до п'яти років у дитини неможливо встановити лише один 

шлях до його серця. 

Дотик - один із найважливіших проявів любові людини. У перші роки життя 

дитини необхідно, щоб дорослі брали її на руки, обнімали, гладили по голівці, 



цілували, садовили її на коліна тощо. Тактильна ласка однаково важлива як для 

хлопчиків, так i для дівчаток. Тому, коли ви виражаєте свою любов за допомогою 

ніжних дотиків, поцілунків, цим можна сказати набагато більше, ніж словами «Я тебе 

люблю». 

Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що вона 

зробила, чого досягла сама. Проте не треба хвалити дитину надто часто тому, що 

слова втратять усю силу i сенс. Пам'ятайте, що кожна похвала має бути 

обґрунтованою та щирою. У спілкуванні з дитиною намагайтеся говорити спокійно i 

м'яко, навіть тоді, коли ви незадоволені. Слід менше вимагати від дитини i частіше 

просити її: «Ти не міг би...», «Може зробиш...», «Мені було б приємно, коли ти...». 

Якщо у вас вирвалося грубе зауваження, слід вибачитися перед дитиною. Пам'ятайте, 

що постійна критика шкодить їй; бо вона аж ніяк не є доказом батьківської любові 

Кожного дня даруйте дитині приємні слова підтримки, заохочення, схвалення, ласки, 

які свідчитимуть про любов до неї. 

Час - це ваш подарунок дитині. Ви ніби говорите: «Ти потрібна мені, мені 

подобається бути з тобою». Іноді діти роблять погані вчинки саме з метою, щоб 

батьки звернули на них увагу: бути наказаним все ж краще, ніж бути забутим. 

Проводити час разом - значить віддати дитині свою увагу сповна. Форми сумісного 

проведення часу в кожній сім’ї різні: читання казок, бесіда за сімейною вечерею, гра у 

футбол, ремонт машини, допомога на дачі тощо. I як би ви не були зайняті, хоча б 

кілька годин на тиждень подаруйте не лише хатнім справам, телевізору, іншим 

власним уподобанням, а в першу чергу - своїй дитині. 

Подарунок - це символ любові тоді, коли дитина відчуває, що батьки дійсно 

турбуються про неї Багато батьків використовують подарунки, щоб відкупитися від 

дитини. Діти, які одержують такі подарунки, починають думати, ніби любов можна 

замінити різними речами. Тому пам'ятайте, що справа не в кількості. Не намагайтеся 

вразити дитину ціною, розмірами i кількістю подарунків. Якщо ви хочете віддячити 

дитині за послугу - це плата, якщо намагаєтеся підкупити її - хабар. Справжній 

подарунок дається не в обмін на щось, а просто так. Сюрпризами можуть бути тільки 

різдвяні подарунки та подарунки до дня народження. Інші подарунки краще вибирати 

з дітьми, особливо якщо це одяг. Подарунки не обов'язково купувати. Їх можна 

знаходити, робити самим. Подарунком може стати все, що завгодно: польові квіти, 

камінчики, чудернацької форми гілочки, пір’ячка, горішок тощо. Головне - 

придумати, як його подарувати. 

Допомога. Материнство та батьківство багато в чому подібні до професій, i дуже 

нелегких. Можна сказати, що кожний з батьків несе відповідальність за виконання 

довгострокового (принаймні до досягнення дитиною 18 років) контракту, що 

передбачає ненормований робочий день. Кожного дня діти звертаються до вас із 

різноманітними запитаннями, проханнями. Завдання батьків - почути їx i відповісти на 

них. Якщо ми допомагаємо дитині й робимо це з радістю, то душа її наповнюється 

любов'ю. Якщо батьки буркотять i сварять дитину, така допомога її не радує.  



Допомагати дітям - не означає повністю обслуговувати їx. Спочатку ми дійсно 

багато робимо за них. Проте потім, коли вони підростуть, ми мусимо навчити їх 

всьому, щоб i вони допомагали нам. 

На кожному етапі розвитку дитини ми використовуємо різні «мови» нашої 

любові Тому для батьків важливо обрати саме ту «мову» (дотик, слова заохочення, 

час, подарунки, допомога), яка веде до серця дитини. 

(фрагмент з одноіменної книги Гері Чепмена та Росса Кемпбела) 

 

 

 

 

Цінні поради батькам: 
 Ніколи не намагайтеся займатися вихованням дитини якщо у вас поганий 

настрій. Пам'ятайте, тільки ваше позитивний настрій допоможе налагодити тісний 

контакт з вашою дитиною.  

 Виховання має бути поетапним. Планку піднімайте своєчасно, але поступово.  

 Пам'ятайте про те, що діти є нашим віддзеркаленням. Вони беруть приклад з нас 

і надходять найчастіше так, як ми поступаємо в нашому житті.  

 Для успішного спілкування з дитиною використовуйте тільки форму емоційної, 

яскравою і довірчої бесіди. Мова може бути строгою, але не в якому разі різкої або 

грубою. Тільки спокійний і довірчий тон може донести до дитини думки і вимоги 

батьків.  

 Станьте для дитини близьким другом, який в потрібній ситуації дасть ділову 

пораду, не засудить його вчинок.  

 Навчіть його любити себе і оточуючих його людей. Це зробить його впевненим 

у собі людиною і допоможе налагодити спілкування з оточуючими.  

 Навчіться бути строгими, але в теж час добрими. Якщо ви завжди показуєте 

любов по відношенню до дитини і лаєте його тільки тоді, коли це дійсно потрібно, це, 

безумовно, дасть свої результати у вашому вихованні.  

 Навчіть його вмінню відстоювати свої принципи в життя.  

 Завжди слухайте дитину уважно, дивлячись в його очі, тільки тоді він буде 

відчувати, що його проблеми і внутрішній стан дійсно вас хвилюють.  

 Намагайтеся максимально більше проводити з дитиною свій вільний час, щоб 

він завжди себе відчував потрібним і улюбленим.  

 Ніколи не розлучайтеся, посварившись з дитиною, спочатку помиріться, а потім 

вже йдіть по своїх справах.  

 Завжди хваліть його за те, що він в даний момент удома і тоді він буде завжди 

поспішати додому, відчуваючи себе потрібним.  

 Завжди кажіть йому про те, що він дуже хороший, але не краще, ніж інші, щоб 

він не виріс надмірно гордим і лицемірним.  

 Зважайте на його думкою і вибором. Ніколи не критикуйте його, нехай навіть ви 

не зовсім згодні з ним.  



 Вивчайте його відповідати за свої вчинки. Завжди оцінюйте його вчинки, але не 

в жодному разі його самого і якщо він не розуміє чогось, вкажіть на його помилку, 

розповівши, як би ви вчинили на його місці, залишивши право вибору і прийняття 

рішення їм самим.  

 Ніколи не згадуйте про вже зроблених його помилки. Все, що було повинно 

залишатися в минулому.  

 Не ставте йому ультиматуми, не читайте нотації, не допускайте злих глузувань 

або порівнянь, які можуть принизити або поранити його.  

 Якщо вас розчаровує або ображає його поведінка - скажіть йому про це. Але не 

акцентуйте увагу на його поведінці, а просто розкажіть про свої почуття.  

 Знизьте по можливості надмірний контроль, так як це рідко приводить до 

успіху.  

 Не покладайте на нього великих надій, які він не в силах виправдати. Спочатку 

ясно для себе визначте, чого ви конкретно хочете від нього, а потім обов'язково 

дізнайтеся, чого він хоче сам і постарайтеся домовитися про принципові і 

найважливіших пунктах.  

 У бесідах уникайте багатослів'я, щоб не втратити головний зміст бесіди.  

 Ваше навіювання повинно носити характер тонкого, різноманітного і 

послідовного впливу на дитину.  

 Розмовляйте з ним завжди, як з дорослою людиною, без достатку 

зменшувально-пестливих слів.  

 У спорах, якщо це можливо, поступіться, щоб дитина не відчувала свою вічну 

неправоту, цим ви навчіть дитину поступатися, визнавати поразки і помилки.  

 Любіть його не за розум, талант, красу чи обдарованість, а просто за те, що він є.  

 Пам'ятайте, що вам потрібно обов'язково прищепити три найважливіші якості: 

винахідливість, повага і відповідальність. Пам'ятайте про те, що успішними людьми 

стають ті люди, які ніколи не падають духом, ставляться з повагою до оточуючих 

людей і вміють відповідати за свої вчинки.  

Звичайно, порада батькам про виховання дітей дати легко, а от здійснити його 

досить важко, але якщо по-справжньому хочеться виростити, доброго, 

відповідального, люблячого і успішної людини, то потрібно спробувати зробити все 

можливе, щоб ніколи не шкодувати про свої "ляпи" в вихованні , а тільки лише 

пишатися своєю дитиною.  

 

 

Як виховати дитину щасливою  
  

Кожен батько хоче бачити свого малюка щасливим і успішним. Сьогодні ми 

поговоримо про те, як можна зробити свою дитину щасливою і як виростити з нього 

справжнього оптиміста, люблячого життя і бачить у всьому прекрасне.  

Передусім, батькам потрібно створити для своєї дитини атмосферу любові, 

позитиву і життєлюбства . Тобто батьки самі повинні бути оптимістами і дивитися на 

світ легко і невимушено.  
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Важливі рекомендації для закладання оптимізму у своїх дітях:  

 Вийдіть з статистики песимістів.  

Практично всі сучасні батьки зовсім не спілкуються зі своїми дітьми. Більша 

частина часу спільного проживання витрачається на зауваження і різні настанови. За 

статистикою, дитина за день чує в десять разів більше негативних висловлювань на 

свою адресу, ніж позитивних. Тепер на дружнє спілкування батьків і дітей 

витрачається зовсім мало часу. До підліткового віку дитини цей час переходить на 

нуль.  

А тепер згадайте, які вимоги за день ви пред'являєте своїм дітям. Перелік вимог:  

 Вставай, чисти зуби, поквапся, а не те запізнишся.  

 Поводься добре, помий посуд, збери іграшки.  

 Іди робити уроки, перестань сидіти за комп'ютером, сядь прямо, не сутулячись.  

І тепер подумайте, як дитина може витримати подібний потік вказівок. Багатьох 

дітей рятує лише те, що вони просто не чують більшість цих вказівок, або ж просто не 

реагують на них.  

 Не потрібно позбавляти дитину бути самостійним і дорослим.  

Найчастіше батьки роблять багато речей за дитину, так як це набагато швидше і 

ефективніше. Але тим самим ви позбавляєте своє чадо можливості пізнати світ і 

придбати власний досвід. Зайва опіка закладає в свідомість малюка інформацію про 

те, що реальний світ страшний, і що поруч завжди має бути хтось, хто допоможе і 

захистить. Все це призводить до неприємних наслідків.  

Тому давайте частіше можливість своїй дитині робити все самому, але при цьому 

обов'язково підтримуйте його і підбадьорюйте, а також не забувайте хвалити, коли у 

нього все добре виходить. Ваша віра в малюка допоможе здійснити йому те, що 

раніше здавалося абсолютно непосильним.  

 Забудьте про слово не можна або намагайтеся говорити його якомога рідше.  

Можна помітити , що в останні роки слово "не можна" стало для батьків коханим. 

Постарайтеся звести до мінімуму вживання даного слова. При цьому чітко 

формулюйте заборони на дії, які загрожують життю, решта заборони зведіть до 

мінімуму. Також частіше ставте собі запитання: "Що важливіше, розвиток дитини або 

ідеальний порядок в хаті?"  

Якщо ваша дитина почала раптом малювати на шпалерах, то ви повинні 

переконати його в тому, що на папері малювати набагато цікавіше, або ж виділіть 

йому якусь частину стіни для малюнків. Адже шпалери з часом ви, так чи інакше, 

поміняєте.  

 Не потрібно вішати якісь ярлики на дітей.  

Іноді батьки вішають ярлик на дитину, кажучи такі слова: "він боягуз", "вона у 

нас слабка". Всі ці навіювання зроблять відбиток на психіці дитини і залишаться в 

підсвідомості, подолати дані стереотипи буде неможливо навіть у старшому віці, і 

навіть у тому випадку, коли для них немає ніяких підстав.  

 Знайдіть привід порадіти і похвалити дитину.  

Якщо у дитини щось не виходить, батьки сердяться і мовчать, зціпивши зуби. І це 

тільки погіршує ситуацію. Якщо ви станете звертати увагу тільки на недоліки дитини, 



то його бажання щось робити пройде. Постарайтеся заспокоїти малюка, адже він теж 

сильно переживає з приводу свого провалу, нагадайте йому про минулі досягнення, 

про якісь приємні події, що відбулися в житті. Ваш добрий погляд і тепле слово 

допоможуть маленькому чоловічкові знову почати домагатися поставлених цілей.  

 Визнавайте всі досягнення власних дітей, ніколи не порівнюйте свого малюка з 

іншими. 

 

Навчіть дитину ставити перед собою цілі і досягати їх, у що б то не стало. При 

цьому запитуйте малюка: "Ти все зробив, що міг?" Зрозумійте, дитина не зможе все 

робити на п'ятірку, завжди знайдеться той, хто зробить краще і швидше. Тому 

поясніть малюкові, що він не повинен впадати у відчай, коли хтось буде краще його, 

що ваша дитина повинна вірити в свої сили.  

При цьому малюк завжди повинен отримувати задоволення від власних успіхів, і 

від того, що сьогодні у нього щось вийшло краще, ніж вчора, а зовсім не тому, що він 

зробив це краще за всіх.  

 Не буває легких шляхів без помилок.  

Більшість батьків думають, що вони за своїм покликанням просто зобов'язані 

оберігати дітей від помилок і провалів. Насправді помилки дають дитині досвід у 

пізнанні світу, це невід'ємна частина життя всіх дітей. І якщо ваша дитина помилився, 

не лайте його, інакше страх перед вашим невдоволенням зробить з дитини брехуна, 

який буде обманювати вас тільки тому, що побоїться сказати про свій провал. І не 

потрібно брати на себе відповідальність за виправлення помилок дитини. Він повинен 

сам виправити ситуацію і знайти вихід, інакше, коли дитина виросте, він не зможе 

відповідати за свої вчинки, а значить, потрапить у скрутне становище.  

 Не поспішайте отримати те, що хочете.  

Проблема все батьків - це постійне бажання отримати все і відразу. Вони хочуть, 

щоб дитина швидше почав ходити, одягатися, говорити, вирішувати завдання, 

розмовляти іншою мовою і грати на фортепіано. Через цих бажань ви позбавляєте 

свою дитину дитинства. І слабкий малюк підпорядковується, так як не в силах 

протистояти сильним батькам. Потім дитина починає ненавидіти школу, викладачів, 

музику, спорт і так далі. Але в першу чергу малюк почне ненавидіти батьків. 

Пам'ятайте, час і терпіння - це головні складові успіху.  

 Любіть своїх дітей.  

Потреба в любові є однією з фундаментальних потреб людини, і її відчуття 

необхідно для нормального розвитку дитини. Діти повинні відчувати любов батьків 

без слова "якщо", і розуміти, що їх люблять не за щось, а просто так, лише тому, що 

вони є. І якщо ви досі не знаєте, як виховати дитину щасливою, то вам потрібно 

зрозуміти, що покарання і загрози роблять з малюка злого і нещасну людину, а любов 

і розуміння - доброго і чуйного, і в першу чергу, щасливого.  

 Частіше розмовляйте з дитиною.  

Саме ви, батьки, керуєте своїми дітьми. Але при цьому ви часто забуваєте, що з 

дитиною потрібно ще й розмовляти. Хвилини щирої розмови стануть більш дорогими, 

ніж годинник моралей.  



Завдяки даним радам ви зможете виховати щасливу, розумного і люблячого 

дитини, при цьому ви сформуєте в малюку позитивний настрій на життя.  

Правильні висловлювання на адресу дитини  

 Ти хороший, ти маєш право бути щасливим і любити самого себе.  

 Ти молодець і завжди зможеш добитися поставлених цілей.  

 Не можна все вміти і знати, але багато чому можна навчитися.  

 Не все відразу виходить, помилки і невдачі - це стимул до боротьби.  

 Неприємності - це наслідки твоїх власних дій, і тільки ти зможеш їх позбутися, в 

цьому ніхто не допоможе.  

 Якщо ти будеш щось робити, то мрії обов'язково здійсняться, не можна сидіти і 

чекати дива.  

Допомагаючи своїм дітям і підтримуючи їх у всіх починаннях, ви привчите їх до 

думки, що вони зможуть всього досягти. Зміцнюйте віру дітей у себе, і вони виростуть 

щасливими і сильними духом людьми.  

Але для початку замисліться, якими б ви хотіли бачити своїх дітей в 

майбутньому. Тільки тоді ви зможете зробити їх люблячими життя і позитивними. 

Даруйте любов своїм дітям, і вони дадуть відповідь вам взаємністю.  

 

 

 

До уваги Батьків 
1. Виховує все: люди, речі, явища, але на першому місці батьки й педагоги. 

Учити жити — це значить передавати із серця в серце моральні багатства. І передає ці 

багатства той, хто з колиски пестить дитину, хто дбайливою рукою підтримує її 

перший крок, хто веде її за руку першою стежинкою життя. Це мати, батько, вчитель. 

2. Виховання починається із дня народження. Перше, із чого дитина починає 

пізнавати світ, — це ласкава материнська усмішка, тиха колискова пісня, добрі очі, 

лагідні обійми. З усього цього складається перше уявлення про добро і зло. 

3. У сімейному вихованні вирішальну роль відіграє морально-політичне обличчя 

батьків. 

Могутньою виховною та облагороджуючою силою для дітей сім'я стає тільки тоді, 

коли батько і мати бачать високу мету свого життя, живуть в ім'я високих цілей, що 

збільшують їх в очах дитини. 

4. Турбота батька і матері про здорову сім'ю. Справжня мудрість вихователя — 

батька, матері — в умінні дати дитині щастя дитинства — це спокійне домашнє 

вогнище. 

5. Сім'я — це первинний колектив українського суспільства. 

Чи почуває дитина, що блага її життя — наслідок великої праці батьків, турботи 

люблячих її людей? Адже без них, без їхньої праці і турботи вона просто не могла б 

існувати. Тут криється велика небезпека — виростити людину егоїстичну, яка вважає, 

що головне — її особисті потреби, а все інше — другорядне. Я бачу лише один шлях: 

учити дитину робити добро для нас, батьків, вихователів; учити дітей розуміти й 



переживати всім серцем, що вона живе серед людей і що найглибша людська радість 

— жити заради когось. 

6. Готових рецептів сімейного виховання немає. 

Є люди, здатні тільки родити, але не здатні по-справжньому народжувати. 

Повнокровна й гармонійна особистість народжується материнською і батьківською 

мудрістю. Народження людини — велике і важке діяння, щаслива і складна праця, яка 

називається вихованням.  

Щоб виховати дитину, слід дотримуватися правил у реалізації своїх сімейно-

побутових педагогічних функцій. Основні з них такі: 

1. Встановлювати і дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, чіткого 

режиму життя (праці, навчання, дозвілля, відпочинку), практикувати визначення 

кожному членові сім'ї його обов'язків, контролювати їх виконання, спільно з дітьми 

аналізувати стан життя родини, її перспективи, внутрішньосімейні плани тощо. 

2. Постійно тримати в полі зору шкільне життя дитини, цікавитись її успіхами, 

проблемами, труднощами, інтересами, запитами, прагненнями і способами їх 

задоволення. 

3. Знати товаришів своєї дитини, зони її неформального спілкування, сповідувані 

нею ідеали, пріоритетні життєві орієнтири. 

4. Виховувати у дітей відповідальне, ціннісне ставлення до свого здоров'я, 

розуміння обов'язку допомагати в майбутньому своїм пристарілим батькам і родичам, 

дітям, усім нужденним людям, утримувати свою сім'ю. 

5. Компетентно й педагогічно грамотно обговорювати з дітьми проблеми 

асоціального змісту життя окремих людей (наркомани, алкоголіки), перша інформація 

повинна надійти від батьків, а не від компанії. 

6. Обмежувати доступ дітей до інформації, що популяризує проституцію, 

наркоманію. 

7. Розвивати і заохочувати самостійність у дітей, уміння відстоювати свою 

позицію. 

8. Підтримувати постійний зв'язок зі школою. 

9. Знати і вміти пояснити основні прикмети чи зовнішні ознаки вживання дітьми 

наркотиків, токсичних речовин. 

10. Бути готовими до прийняття певних «дисциплінарних» рішень щодо 

обмеження непродуктивного» часу життя дитини і контактування її з «підозрілими» 

товаришами. 

 

  Принципами здорового способу життя у сімї : 
 живіть у певному режимі праці, відпочинку , харчування, с саме: вчасно лягайте 

спати, харчуйтеся; 

 починайте день з посмішки та фіззарядки; 

 облиште курити, вживати алкоголь при дитині; 

 залишайте за порогом дому роздратованість цінами, урядом, керівниками і 

підлеглими, невдачами і поганим самопочуттям, бо все це непомітно передається 

членам вашої родини. Відбувається поступове накопичення стресової енергії, яка 



виснажує нервову систему , порушує роботу всіх систем організму, знижує його 

захисні функції; 

 не ставайте рабами телевізора, особливо у вихідні. Знаходьте час для 

спілкування з природою. Це допоможе відновити нервову систему, підвищити 

імунітет. Пам’ятайте, що вигляд хворобливої людини пробиває біоенергетичний та 

психологічний захист інших; 

 дуже добре, якщо ви захоплюєтеся спортом, це допоможе залучити до здорового 

способу життя і дитину; 

пам’ятайте, що всі ваші звички – це не більш ніж стереотипи, що створюють 

оманливе відчуття комфорту. Ваші нові звички, для набуття яких потрібні вольові 

зусилля, принесуть вам і вашим дітям щастя повнокровного, здорового життя, 

подарують комплекс нових відчуттів. 

 

Рекомендації батькам гіперактивних дітей 
У своїх відносинах із дитиною дотримуйтеся «позитивної моделі». Хваліть її в 

кожному випадку ,коли вона цього заслужила ,підкреслюйте успіхи . Це допоможе 

зміцнити в дитини впевненість у власних силах . 

Уникайте повторень слів «ні» і «не можна» . 

Говоріть стримано ,спокійно  і м’яко . 

Давайте дитині тільки одне завдання на певний відрізок часу ,щоб вона могла 

його завершити. 

Для підкріплення усних інструкцій використовуйте зорову стимуляцію. 

Заохочуйте дитину до всіх видів діяльності ,що вимагають концентрації уваги. 

Підтримуйте вдома чіткий розпорядок дня . Час прийму їжі ,виконання домашніх 

завдань і сну повинний відповідати  цьому розпорядкові . 

Уникайте по можливості скупчень людей. Перебування у великих магазинах ,на 

ринках ,у ресторанах тощо чинить на дитину надмірно стимулюючий вплив . 

Під час ігор обмежуйте дитину тільки одним партнером . Уникайте неспокійних , 

гучних приятелів . Оберігайте дитину від стомлення ,оскільки воно призводить до 

зниження самоконтролю і наростання , гіперактивності . Давайте дитині можливість 

витрачати  надлишкову  енергію . Корисна щоденна фізична активність на свіжому 

повітрі :тривалі прогулянки ,біг ,спортивні заняття. 
    

 

Десять заповідей для мами і тата  

 

  Починайте «забувати» про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну 

роботу дома, визначте коло її обов’язків. Зробіть це м’яко: «Який ти в нас уже 

великий, ми навіть можемо довірити тобі помити посуд». 

Визначте загальні інтереси. Це можуть бути пізнавальні інтереси (улюблені 

мультфільми, казки, ігри), так і життєві (обговорення сімейних проблем). 



Залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово привчайте 

порівнювати ціни, орієнтуватися в сімейному бюджеті (наприклад, дайте гроші на 

хліб і на морозиво, коментуючи суму на той й на інший продукт). 

Не лайте, а тим більше – не ображайте дитини в присутності сторонніх. 

Поважайте почуття й думки дитини. На скарги з боку навколишніх, навіть учителя або 

вихователя, відповідайте: «Спасибі, ми обов’язково поговоримо на цю тему». 

Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею конфліктні 

ситуації, що виникли з однолітками і дорослими. Щиро цікавтеся її думкою, тільки 

так ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію. 

Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення – запорука гарного навчання. 

Були в театрі (цирку, кіно) – нехай розповість, що більше всього сподобалося. 

Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина почувала, що вам це цікаво. 

Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її пізнавальний 

інтерес ніколи не згасне. 

Постарайтеся хоч іноді дивитися на світ очима вашої дитини. Бачачи світ очима 

іншого – основа для взаєморозуміння. 

Частіше хваліть вашу дитину. На скарги про те, що щось не виходить, 

відповідайте: «Обов’язково вийде, тільки потрібно ще раз спробувати». Формуйте 

високий рівень домагань. І самі вірте, що ваша дитина може все, потрібно тільки 

допомогти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою й ніжністю. 

Не будуй те ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що вони не 

завжди розумні. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, 

запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз – фундамент шанобливого 

ставлення до вас тепер і в майбутньому.  

  

 

 

 

Як можна допомогти дитині добре поводитись? 

Більшість батьків замислюються, чи правильно вони себе поводять з дитиною. 

Звичайно, немає ідеальних батьків. Усі вони мають труднощі й іноді не впевнені, чи 

добре виховують своїх дітей. Однією з проблем, що найбільше непокоїть батьків, є 

питання поведінки: що треба зробити аби діти поводилися добре? Скористайтеся 

нашими порадами. 

 

Подавайте дітям приклад хорошої поведінки 

Діти вчаться, наслідуючи поведінку дорослих. Ваша поведінка - приклад для 

наслідування. 

 

Змінюйте оточення, а не дитину 

Краще тримати цінні, крихкі та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях, 

аніж потім карати дітей за їхню природну цікавість. 

 



Висловлюйте свої бажання позитивно 

Кажіть дітям, чого Ви від них очікуєте, замість того, чого НЕ бажаєте. 

 

Висувайте реальні вимоги 

Запитуйте себе, чи відповідають Ваші вимоги віку дитини, ситуації, в якій вона 

опинилася. Ви маєте бути більш терпимими до маленьких та хворих дітей. 

 

Не надавайте надто великого значення заохоченням і покаранням 

В міру дорослішання дитини покарання і заохочення стають все менш 

результативними. Пояснюйте причину, яка впливає на Ваше рішення. Прагніть до 

компромісу у спілкуванні зі старшими дітьми, а з меншими - використовуйте тактику 

переключення уваги. 

 

Обирайте виховання без побиття та крику 

На початку це може здаватися результативним, однак незабаром виявиться: щоразу Ви 

змушені бити все з більшою силою, щоб досягти бажаного результату. Крик або 

постійні докори є також шкідливими та можуть призвести до тривалих проблем 

емоційного характеру.  

 

Покарання не допомагають дитині виробити навички самоконтролю і поваги до 

інших. 

 

Факти, що можуть Вас здивувати... 
 

Діти часто не розуміють, чому їх покарано 

Дослідження доводять, що вимоги дорослих часто видаються дітям незрозумілими. 

Пам'ятайте, коли дитина дістала ляпас, вона стає надто сердитою, знервованою та 

збудженою, тому не може зрозуміти, за що і чому її покарано. 

 

Допомагайте дітям вести себе краще, даючи їм вибір.  

сперечайтеся з дітьми про справи, які не мають великого значення. Дозволяйте їм 

зробити вибір: нехай вони самі вирішують, у що одягатися чи що їсти. 

 

Це попередить прояви образи та непокори з боку дитини. Вона не дорікатиме, що Ви її 

постійно контролюєте. 

 

Діти мають право на позитивне ставлення до себе 

Уряд України зобов’язався дотримуватись принципів Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй з прав дитини. В ній виголошено, що діти мають права, одним з 

яких є право на захист від будь-яких форм фізичного і психічного насильства та 

навмисного приниження. 

 



 

 

Десять кроків, щоб стати кращими батьками 
1. Любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов 

позитивної поведінки дитини. Батьківська любов допомагає дитині формувати 

впевненість у собі, викликає почуття власної гідності.  

 

2. Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина. Цікавтеся тим, що вона робить 

і відчуває. 

 

3. Всі взаємостосунки, в тому числі й ті, що будуються на любові й довірі, потребують 

певних обмежень. Батьки самі мають визначити ці обмеження для дітей. Пам’ятайте, 

що порушення дітьми будь-яких обмежень є для них природним процесом пізнання, і 

не варто це розцінювати як прояв неслухняності. Діти почуваються більш безпечно, 

коли батьки також дотримуються визначених ними обмежень. 

 

4. Сміх допомагає розрядити напружену ситуацію. Часом батьки бувають занадто 

серйозними. Це заважає їм сповна відчути радість батьківства. Вмійте побачити веселі 

моменти й дозволяйте собі сміх при кожній нагоді.  

 

5. Намагайтесь побачити світ очима Вашої дитини і зрозуміти її почуття. Пригадайте, 

як Ви почувалися. Коли були дитиною, і яким незрозумілим здавався Вам світ 

дорослих, коли в Вами чинили несправедливо. 

 

6. Хваліть і заохочуйте дитину. Сподівайтеся, що дитина поводитиметься добре, й 

заохочуйте докладати зусиль для цього. Хваліть її за хорошу поведінку. 

 

7. Поважайте свою дитину так, як поважали б дорослого. Дозвольте дитині брати 

участь у прийнятті рішень, особливо тих, що стосуються її. Прислухайтеся до думки 

дитини. Якщо Ви змушені сказати дитині щось неприємне, подумайте, яким чином Ви 

сказали б це дорослому. Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенню до 

дитини.  

 

8. Плануйте розпорядок дня дитини. Малі діти почуватимуться більш безпечно, якщо 

дотримуватимуться чіткого розпорядку дня.  

 

9. У кожній сім’ї є свої правила. Будьте послідовними і їх дотриманні, про 

намагайтеся виявляти певну гнучкість щодо дотримання цих правил маленькими 

дітьми. Діти можуть бути введені в оману, якщо одного дня правило виконується, а 

іншого – відміняється. 

 

10. Не забувайте про власні потреби! Коли батьківство починає надто нагадувати 



важку працю, і ви відчуваєте, що Вам бракує терпіння, приділіть трохи часу лише 

собі. Робіть те, що приносить Вам задоволення. Якщо Ви розумієте, що втрачаєте 

контроль над собою і можете накричати на дитину, образити, принизити чи вдарити її, 

залиште дитину на кілька хвилин, порахуйте до десяти і заспокойтеся 

 

 

10 заповідей гарних батьків 
 

Заповідь перша: не можна просто вимагати від дитини того, що вам хочеться: з 

нею потрібно домовлятися. У ситуації шукайте компроміс, пам’ятайте, що до кожного 

малюка потрібен свій підхід. Головне, щоб дитина пам’ятала: батьки – рідні люди, що 

їх люблять і можуть зрозуміти, які в будь-якій ситуації нададуть підтримку і дадуть 

мудру пораду. 

Заповідь друга: правила встановлюють батьки. Дуже важливо, щоб у родині 

панувала демократія. Спірні питання можна і потрібно обговорювати, але ні в якому 

разі не ігнорувати, якщо щось не подобається. Не допускайте в сім’ї анархії, 

пам’ятайте, що останнє слово завжди залишається за дорослими. 

Заповідь третя: підвищувати голос можна тільки у виняткових випадках. 

Домогтися бажаного краще силою переконання, а не криком. У кожному з нас живе 

психолог, а значить, ми можемо впливати на інших словами, спокійним тоном. Діти 

швидко звикнуть до цього, і якщо завжди стримана мама раптом підвищить голос, це 

на них сильно подіє. Навіть найбільш темпераментні люди можуть навчитися тримати 

себе в руках, знаючи, що це полегшить спілкування з дитиною. 

Заповідь четверта: поважайте думку малюка. Дуже часто дорослим здається, 

ніби вони набагато краще знають, що потрібно їхнім дітям. З цієї причини батьки 

приймають рішення за дитину, позбавляючи її можливості робити вибір, виявляти 

самостійність. Тим часом, важливо з зовсім юного віку дозволяти дітям проявляти 

ініціативу у виборі одягу, книг, іграшок. Звичайно, бувають ситуації, коли потрібно 

наполягти на своєму, пояснити, чому дитина не права. Робіть це тактовно, покажіть, 

що поважаєте її думку. 

Заповідь п’ята: лайте не дітей, а їхні вчинки. Не варто переносити невдоволення 

гріхами малюка на нього самого. Говоріть дитині, що вона розумна і добра, 

незрозуміло, як вона могла вчинити так погано: «Ну, нічого, ти просто помилився, 

наступного разу такого не буде. Правда ж?». Мало кому з дітей прийде в голову 

порушити правила, коли мама не лає його, а навпаки, вірить в його розумність і 

дорослість. 

Заповідь шоста: фізичне виховання дуже важливе. Починайте з юних років 

займатися зарядкою, велосипедними прогулянками, бігом на свіжому повітрі. Краще 

робити це всією сім’єю, показуючи дітям приклад. Записуючи дитину в спортивну 

секцію, враховуйте її бажання і можливості. 

Заповідь сьома: не робіть багато дорогих подарунків. Сучасні діти часто 

розпещені надмірною кількістю плюшевих іграшок, машинок з дистанційним 

управлінням, гарних ляльок в модельних сукнях. У цих речах немає нічого поганого, 



але, якщо їх занадто багато, дитина перестає цінувати їх. В результаті дорогі іграшки 

лежать на полицях, радуючи око батьків, а діти грають найпростішими, 

загальнодоступними речами. Набагато корисніше давати малюкам те, з чого можна 

щось створити самим: папір, пластилін, конструктор, розмальовки, глину, фарби, 

олівці. 

Заповідь восьма: дозуйте час біля телевізора і комп’ютера. У наш час зовсім 

обійтися без них навряд чи вийде, але хоча б слідкуйте за змістом телепередач і 

комп’ютерних ігор. 

Заповідь дев’ята: пояснюйте дітям правила безпеки. Недостатньо просто 

заховати від дитини небезпечні предмети, потрібно пояснювати, чому це не можна 

чіпати. Говоріть, що ліки можна приймати тільки, якщо їх дають батьки. Сірники 

знадобляться, якщо потрібно розпалити багаття, але їх не можна кидати куди попало, 

інакше буде пожежа. Розповідайте дітям реальні історії, навіть якщо вони погано 

закінчуються. 

Заповідь десята: влаштовуйте батьківські дні. Хоча б один день на тиждень 

намагайтеся повністю присвячувати дітям. Відкладіть усі справи, скасуйте зустрічі, 

святкові обіди та вечері. Сходіть усією сім’єю на прогулянку в парк, відвідайте 

виставку в музеї або просто влаштуйте пікнік на природі. 

 

Правила розвитку гармонійної особистості 
           Усі батьки бажають, щоб їхня дитина була найкращою і у неї в житті усе 

вдалося. Але як зробити так, щоб мрії стали реальністю і «маленьке диво» росло в 

гармонії з собою та світом? Відповідь лежить на поверхні. Варто постійно цікавитись 

вашою дитиною і дотримуватись певних канонів заради її благополуччя. Адже 

сьогодні ні для кого не секрет, що всі особистісні негаразди та їх похідні (комплекси, 

страхи, упередження, стиль спілкування чи поведінки) родом з глибокого дитинства. 

Відповідно лише там і можна проводити профілактику виникнення порушень аби 

потім не довелось пожинати плоди власних недоробок.  

 

Правило безпеки: дитина повинна зростати в мирі і бути впевненою, що її завжди 

будуть любити, що б не трапилось (особливо у ситуаціях провини – покарання 

повинно підкріплюватись проявом тепла, наприклад, якщо ви сварите дитину – це 

необхідно робити спокійно або ж після того як ви заборонили що-небудь не 

створювати емоційного бар’єру чи ілюзії образи та осуду, бо дитина може сприйняти 

це на власний рахунок, а карати можна лише за певний вчинок). 

 

Правило доступності: дитина повинна мати доступ до речей, якими можна 

маніпулювати і постійно бути залученою до діяльності (особливо спільної з 

батьками). Дитина повинна розуміти все що вона робить і для чого це робиться, це 

формує в ній пізнавальний інтерес та цікавість до навколишнього світу. Необхідно 

створити всі можливі умови, щоб дитина могла експериментувати, досліджувати, 

питати і вчитися відрізняти вигадку і реальність. 

 



Правило прикладу: діти наслідують не лише вчинки чи стилі поведінки, але й 

емоційні реакції дорослих. Тому не бійтесь виявляти свої почуття (негативні в тому 

числі) – вони є основою для формування здорового сприйняття дітьми свого 

внутрішнього світу. Пам’ятайте, що кожного разу говорячи неправду дітям (особливо, 

те, що стосується дрібниць – наприклад, «нема, закінчилось», коли насправді це не 

так), ви вчите їх обманювати. 

 

Правило приватності: дитина повинна мати власний простір і власні речі. Навіть 

якщо у вас немає можливості виділити для цього окрему кімнату, то це повинен бути 

куток, де є лише дитячі речі – це допоможе вчитися самостійності і створить 

адекватне розуміння власності. 

 

Правило рівності: недопустимо думати, що дитина нічого не розуміє, недооцінюючи 

можливості вашої дитини ви гальмуєте її розвиток і змушуєте вірити в її 

безпорадність, а також формуєте у ній лінь. Варто залишати за дитиною певні 

обов’язки, що неодмінно мають бути виконані і правила, що будуть запорукою 

відповідальності і сумлінності. 

 

Правило єдності: всі, хто спілкуються з дитиною, повинні вимагати від неї одного, 

діяти за однаковими принципами. Інакше ви можете порушити баланс розуміння 

дитини і сформувати в ній розгалуження почуттів (наприклад, мама і тато повинні 

категорично підтримувати один одного, навіть якщо в якихось нюансах не згідні – 

тато заборонив, мама вже дозволяти не повинна), поглядів. 

 

Правило вибору: дитина повинна самостійно обирати діяльність, якою займатися, 

ваша роль полягає лише у тому, щоб показати яка ця діяльність буває і що треба 

робити. Нав’язування чи наполягання приведе лише до супротиву чи антипатії, або ж 

спроб зовнішнього задоволення вашої потреби без внутрішнього схвалення, що 

приведе до емоційного бар’єру. Також це правило стосується і людей, з якими 

спілкується дитина і речей, яким надає перевагу. 

 

Правило взаємодії: дитині необхідне постійне спілкування і контакт, які найкраще 

можуть здійснити батьки приділяючи необхідну увагу і беручи активну участь у 

діяльності дитини. Для кожної людини є важливим розуміння і емпатія 

(співпереживання), які можуть сформуватися і зреалізуватися в сім’ї, так як це 

найближче оточення близьке на найглибшому рівні усвідомлення, де завжди затишно 

і комфортно (за умови правила безпеки). 

 

Сім’я – це перше джерело знань дитини, перше мікросередовище маленької людини, 

яке формує і створює її особистість. Усе, що пізнає дитина в родині залишається з нею 

протягом усього свідомого життя. Під впливом традицій і сімейної культури 

формується ціннісний світ дитини, визначаються її життєві пріоритети.  

 



Тому забути про це дуже важко, адже воно супроводжуватиме вас усюди. Ви 

самостійно можете встановити причини і наслідки певних явищ у вашому житті. І 

лише від вас залежить, якими будуть ваші дітки і чи пройдете ви по вже протоптаній 

доріжці? 

 

 

Дитячі заповіді для батьків, бабусь і дідусів 
 

  1.Дорогі батьки, пам’ятайте, що ви самі запросили мене до своєї родини. Коли – 

небудь я залишу батьківську оселю, але до того часу навчіть мене, будь ласка, 

мистецтва бути людиною. 

2.У мої очах світ виглядає інакше, ніж у ваших . Прошу вас, поясніть мені: що? 

коли? і чому? – кожен із нас у ньому має робити. 

3.Мої ручки ще маленькі – не очікуйте від мене досконалості, коли я застилаю 

ліжко, малюю, пишу або кидаю м’яча. 

4.Мої почуття ще недозрілі- прошу, будьте чуйними до моїх потреб. 

5.Щоб розвиватися, мені потрібне ваше заохочення, а не тиск. Лагідно 

критикуйте і оцінюйте, але не мене – лише мої вчинки. 

6.Дайте мені трохи самостійності, дозвольте робити помилки, щоб я на них 

учився. Тоді я зможу самостійно приймати рішення у дорослому житті. 

7.Прошу, не робіть усього за мене, бо я виросту переконаним у своїй 

неспроможності виконувати завдання згідно з вашим очікуванням.  

8.Я вчусь у вас усього: слів, інтонацій голосу, манер. Ваші слова, почуття і 

вчинки повертатимуться до вас через мене. Тому навчіть мене, будь ласка, кращому. 

Пам’ятайте, що ми разом не випадково: ми маємо допомагати один одному. 

9.Я хочу відчувати вашу любов, хочу, щоб ви частіше брали мене на руки, 

пригортали, цілували. Але будьте уважні, щоб ваша любов не перетворилася на 

милиці, які заважатимуть мені робити самостійні кроки. 

10.Любі мої, я вас дуже люблю! Покажіть мені, що ви також мене любите. 

 

 

  

 

 

Хочете пишатися своєю дитиною? 
1. Створюйте в сім΄ї комфортне середовище для дитини. Любіть її. Не забувайте 

про тілесний контакт із нею. Знаходьте радість у спілкуванні з нею.  

2. Дозвольте дитині бути собою, зі своїми вадами, вразливими місцями та чеснотами. 

Приймайте її такою, якою вона є.  

3. Адекватно реагуйте на негативні емоційні вияви дитини.  

4. Задовольняйте природну потребу дитини в емоційній безпеці.  

5. Вчіть дитину дотримуватись порядку, пояснюючи його важливість для збереження 



позитивних емоцій.  

6. Запобігайте виникненню депресивних станів.  

7.  Формуйте в дітей відчуття власної досконалості (усвідомлення образу „я”, 

самооцінка, рівень домагань, особистісні очікування), потребу в постійному 

самовдосконаленні.  

8. Наповніть свою душу й серце любов΄ю до всіх і до всього. Передавайте це дітям. 

Більше всміхайтеся. Це запорука здорової сім΄ї, особистого здоров΄я – вашого й ваших 

дітей.  

9. Не робіть за дитину те, що вона у змозі зробити сама. Вона може і надалі 

використовувати вас як прислугу. 

10.Не читайте дитині нотацій і не кричіть на неї, інакше вона буде змушена 

захищатися, прикидатися глухою.  

11. Змиріться з тим, що дитина любить експериментувати. Так вона пізнає світ.  

12. Дитина вчиться на власному досвіді, тому не слід оберігати її від наслідків власних 

помилок.  

13. Заохочуйте допитливість дитини. Якщо ви спробуєте спекатися її, коли вона 

ставить відверті запитання, дитина шукатиме відповіді на стороні.  

14. Коли дитина з вами розмовляє, слухайте її уважно, із розумінням, не перебиваючи 

і не відвертаючись. Не дайте їй запідозрити, що вас мало цікавить те, що вона 

говорить.  

15. Не ставте занадто багато запитань і не встановлюйте безліч правил для дитини: 

вона не звертатиме на вас уваги.  

16. Нехай дитина дає волю своїм фантазіям. Жива уява – дарунок, властивий 

дитинству. Ніколи не придушуйте його!  

17. Гарний спосіб припинити сварку між дітьми – перемінити обстановку, відволікти 

їх.  

18. Не порівнюйте дитину з іншими дітьми, любіть її такою, якою вона є. Якщо ви 

хочете розвинути в дитини певні якості, ставтеся до неї так, ніби вони вже є.  

19. Кращий спосіб виховати відповідальність і впевненість у собі – надати дитині 

можливість самостійно приймати рішення.  

20. У стосунках із дитиною не покладайтеся на силу. Це озлобить її. 

21. Підкреслено виділяйте таку діяльність, у якій дитина успішна, може 

самореалізуватися, переживати успіх і пов΄язані з ним позитивні емоції. 

 

Памятка для добрих батьків 

 

 Не чекайте, що ваша дитина буде такою як ви. Або такою, як ви хочете.  

Допоможіть їй стати не такою, як ви, а собою. 

 Не думайте, що дитина ваша. Вона – Божа. 

 Не вимагайте від дитини плати за все, що ви для неї робите. Ви дали дитині 

життя – як саме вона може віддячити вам? Вона дасть життя іншому, той - 

третьому: це незворотній закон вдячності. 



 Не ображайте дитину, щоб в старості не істи гіркого хліба. Бо, що посієш, 

те й пожнеш. 

 Не ставтесь до дитячих проблем зверхньо? Ноша життя дана кожному 

згідно з його силами, і будьте певні, що дитині її ноша не легше, ніж вам ваша. 

А може й важча, бо у дитини ще нема звички. 

 Не принижуйте дитину! Пам’ятайте: вона – особистість! 

 Не мучте себе, якщо не можете щось зробити для своєї дитини. 

 Для дитини зроблено мало, якщо не зроблено все. 

 Умійте любити чужу дитину. Ніколи не робіть чужій дитині те, що не 

хотіли, щоб інші зробили вашій. 

 Любіть свою дитину будь-якою: бездарною, безталанною. Спілкуючись з 

нею, радійте тому, що дитина – це свято, яке поки що з вами. 

 Сприймайте свою дитину як рівну собі людину. Частіше давайте їй 

розуміти, що ви на неї покладаєтесь і впевнені, що вона виконає ваші 

доручення. 

 Залучайте малюка до спільної з вами діяльності, набравшись терпіння і 

розуміючи, що малюк не все зробить до ладу. 

 З повагою ставтесь до дитини і її справ. 

 Виховуйте у дитини розуміння того, що її настрій, як і ваш, впливає на 

емоційний стан решти родини. 

 Знайте, «ключик» до кожної дитини – найважливіша річ у вихованні! 

 

 

 

 Батьки — приклад для дітей! 
     1. Будьте гарним прикладом для своїх дітей у ставленні до власного 

здоров’я.  
2. Ведіть здоровий спосіб життя.  

3. Займайтесь фізичною культурою, виконуйте вранці вправи ранкової 

гімнастики. Виробляйте сталу звичку та потребу в цьому.  
4. Практикуйте вдома певну систему оздоровлення всіх членів родини, в 

тому числі й дитини.  

5. Налагодіть у сім΄ї активно-динамічний відпочинок.  
6. Організовуйте сімейні прогулянки на природу, щоб змалечку привити 

дітям бережливе ставлення до навколишнього середовища.  

7. Пам΄ятайте, що здоровий спосіб життя – це правильно організована 
діяльність, сприятливі умови побуту, активний відпочинок і здоровий 

мікроклімат у родині.  

8. Не паліть і не пийте спиртних напоїв у присутності дітей. Пам'ятайте! 
Діти схильні імітувати ваші дії в дитячому садку.  

9. Формуйте у дітей світоглядно-оздоровчу поведінку на основі реалізації 



принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам.  

10.Впроваджуйте різноманітні форми роботи з валеологічного виховання, 
спрямовані на формування в дітей уявлень про правила безпечної 

поведінки під час ігор, про можливості людського організму, про користь 

рухової активності, здоровий спосіб життя.  
11.Застосовуйте вдома різні профілактично - корекційні вправи з олівцями, 

скакалками та іншими підручними предметами.  

12.Привчайте дітей щоденно піклуватися про своє здоров΄я:  
- виконувати різні фізичні вправи;  

- правильно харчуватись;  

- загартовуватись;  
- спілкуватися з друзями;  

- дотримуватися особистої гігієни;  

- дотримуватися режиму дня;  
- знаходити час для розваг на свіжому повітрі, дивитися цікаві 

телепередачі, користуватися бібліотекою і т. д.  

 
 

                                  Поради для батьків 

1.Люби свою дитину!  

Радій її присутністюбіля тебе, приймай ії такою, яка вона є бо то твій паросток, 

твоє творіння. Не ображай і не принижуй її, не розхитуй її віри у себе, не завдавай 

болю несправедливою покарою, не відмовляй у твоїй довірі, дай їй привід любити 

тебе. 

                                       2.Оберігай своє дитя! 

 

Захищай дитину від фізичних та душевнихнебезпек, навіть 

якщодоведетьсяжертвувативласнимиінтересами й ризикуватисвоїмжиттям. Не 

зважайні на що, коли йдеться про твоє дитя, про твоюдивнуквітку, яку можуть 

знівечити. 

 

3. Будь добрим прикладом для своєї дитини! 

 

Прищеплюй до духовних вартостей свого народу і сам живи, дотримуючись його 

традицій. Стався до дитини з великою відповідальністю, їй потрібне таке домашнє 

вогнище, де сім’я дружна, де шанують і люблять людей похилого віку, де 

підтримують тісні та щирі зв’язки з усім родом і друзями. Вона має жити у такій 

родині, де панують чесність, справедливість, скромність, гармонія у всьому. 

Подружня зрада, заздрість, матеріальне збагачення у нечесний спосіб, досягнення тієї 

чи іншої вигоди, хай навіть і для дитини, за допомогою безпринципних зв’язків і 



вчинків украй негативно позначається на моральному становленні особистості 

людини, яка діятиме завтра за зразком твоєї поведінки. 

 

4.Грай зі своєю дитиною! 

 

Віддавай дитині стільки часу, скількинеобхідно для її розвитку, меншезважай на свої 

власніінтереси, боінтереси дитини водночас і твої. Багато розмовляй з нею, не 

відвертайся, коли вона щось говорить: може, саме в ту мить дитина 

звіряєтьсятобінайбільшимитаємницямисвого життя. Грай з нею так, як їй подобається, 

приймайсерйозно її гру, світ її уяви. 

 

5.Працюй зі своєю дитиною! 

 

Допомагай дитині, коли вона намагається взяти участь у якійсь справі (у квартирі, на 

садибі, городі). Коли підросте, потроху залучай до праці з людьми і для людей. На 

дозвілліпід час канікул не бідкайся, що вона втомиться від робота, бо для неїпраця з 

дорослими — то погляд у майбутнє. 

 

6.Дозволь дитині набувати життєвого досвіду, нехай навіть не безболісного, але 

самостійного! 

 

Дитина визнає лише такі враження, які пережила самостійно, а 

твійвласнийжиттєвийдосвід (хоч як тобіприкро) часто-густо не важитьдлянеїнічого. 

Тож дай їй змогусамій «збиратисвоюскриню», навіть якщо тут існує певнийризик. 

Надмірнаопіка й тепличніумови життя можуть виплекатисоціальногоінваліда. 

 

7.Покажи дитині можливості й межі людської волі! 

 

Розкривай перед дитиною чудовіможливості розвитку й самоутвердженнялюдської 

особистості відповідно до її особливостей та обдарованості. Водночас показуй на 

прикладах, що кожен має визнаватинормиспівжиття і дотримуватися їх у родині, в 

колективі, у суспільстві. 

 

8.Привчай дитину бути слухняною. 

 

Стеж за поведінкою дитини й спрямовуй її так, щобучинене нею не 

завдавалошкодиані їй самій, анібудь-кому. Не обминай моментів, коли вона негарно 

поводиться у твоїйприсутності, зауваж і поясни, чому треба чинити саме так, а не 

інакше. — для неї це буде наукою. Винагороджуй за додержанняуставлених правил, 

однаку разі нагальної потреби наполягай на шануванні їх за допомогою 

розумногопокарання. 

 

9.Чекай від дитини лише таких думок та оцінок, на які вона здатна на даному етапі 



свого розвитку і які може підказати її власнийдосвід! 

 

Мине багато часу, доки дитина навчиться орієнтуватись у складному світі, що оточує 

її. Допомагай їй, скільки зможешь, і вимагай від неївласної думки чи самостійного 

висновку тільки з урахуванням реалій її вікового розвитку і вже набутого досвіду. 

 

10. Давай дитині змогу набувати такі враження, які полишатимуть вартісні спогади! 
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