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Для батьків на кожен день                                

Діти вчаться з того, що бачать у своєму оточенні.  

Якщо дитина бачить ворожість – вона вчиться битись. 

Якщо з  дитини глузують – вона буде нерішучою. 

Якщо дитину постійно присоромлюють – вона вчиться відчувати себе 

винною. 

Якщо дитина оточена терплячістю – вона вчиться бути терплячою. 

Якщо дитину підтримують – вона вчиться впевненості. 

Якщо дитину хвалять – вона вчиться цінувати інших. 

Якщо з дитиною поводяться справедливо-вона вчиться справедливості. 

Якщо дитина відчуває себе в безпеці – вона вчиться довіряти. 

Якщо дитину схвалюють – вона вчиться поважати себе. 

Якщо дитину приймають і поводяться з нею дружелюбно – вона вчиться 

знаходити любов у цьому світі. 

 



Здоров'я та його складові                         

 « Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного, духовного і соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». 

До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості 

анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах 

спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і 

систем організму. 

До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості психічних 

процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. 

Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, 

установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язано з особливостями 

мислення, характеру, здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості 

індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів. 

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових 

духовної культури людства — освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. 

Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу 

життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів 

і світогляду — все це обумовлює стан духовного здоров’я індивіда. 

Соціальне здоров’я пов’язано з економічними чинниками, стосунками індивіда із 

структурними одиницями соціуму — сім’єю, організаціями, з якими створюються 

соціальні зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, 

безпека існування тощо. Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у 

прибутках різних соціальних прошарків суспільства, рівень матеріального 

виробництва, техніки і технологій, їх суперечливий вплив на здоров’я взагалі. Ці 



чинники і складові створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), 

що суттєво позначається на здоров’ї людини. 

 

 

 

Безпека дитини в соціальному середовищі     

1. Слухайте вашу дитину щодня та розмовляйте з нею. Батьки часто останніми 

дізнаються, що їх дитина була причетна до певної ситуації в яку втрапила. 

Затратьте кілька хвилин щодня на прості питання про те, як та з ким вона 

проводить час у школі і по сусідству, що вона робить на перервах або що 

відбувається по дорозі до школи та зі школи. При розмові з дитиною 

спостерігайте за її станом та бажанням продовжувати розмову. 



2. Будьте хорошим прикладом доброти і лідерства. Ваші діти дізнаються багато 

нового про відносини, спостерігаючи за вами. Коли ви сердитесь на продавця, 

водіїв на дорозі або навіть на свою дитину, ви самі прекрасно моделюєте те, з 

чим хочете боротися. Кожного разу, коли ви говорите з іншою особою 

образливим тоном, ви вчите дитину цьому. 

3. Більшість дітей не говорять нікому (особливо дорослим), що вони знущаються 

або знущаються над ними. Тому дуже важливо для батьків і вчителів навчитися 

розпізнавати можливі ознаки жертв. Якщо ви підозрюєте, що дитина піддається 

знущанню, поговоріть з учителем або знайдіть спосіб оцінити його взаємодію з 

однолітками, щоб перевірити ваші підозри. Обговоріть ситуацію безпосередньо 

з дитиною. 

4. Навчіть свою дитину протистояти кіберзалякуванню. Діти часто не розуміють, 

що кіберзалякування включає в себе відправлення грубих, вульгарних або 

загрозливих повідомлень, або зображень; публікація конфіденційної 

інформації про іншу людину, щоб ця людина виглядала погано; навмисне 

виключення когось з Інтернет-групи. 

 

Спілкування дітей та батьків   

Спілкування – це передача інформації від однієї людини до іншої. Комунікація 

(спілкування) може бути вербальною, наприклад, коли одна людина розмовляє з 

іншою, або невербальною, наприклад, коли люди бачать похмуре обличчя чоловіка, 

його міміка сигналізує їм, що він сердиться. Комунікація також може бути 

позитивною або негативною, ефективною чи неефективною. 

Для батьків дуже важливо мати можливість відкрито й ефективно спілкуватися зі 

своїми дітьми. Відкрита, ефективна комунікація йде на користь не тільки дітям, а й 

кожному члену сім'ї. Не варто забувати, що діти вчаться спілкуватися, спостерігаючи 

за своїми батьками. Якщо батьки спілкуються відкрито й ефективно, є велика 

ймовірність, що і їхні діти будуть чинити так само. Пам'ятайте: хороші комунікативні 

навички здатні принести користь на все життя. Починайте ефективно спілкуватися з 

дітьми, коли вони ще маленькі. Перш ніж батьки та їхні діти зможуть почати 

спілкуватись повноцінно, обидві сторони цього процесу повинні відчути себе досить 



комфортно, щоби зробити крок назустріч один одному. Батькам важливо 

демонструвати своїм дітям, що вони люблять і приймають їх. Батьки можуть зробити 

це як вербальним (словесним), так і невербальним способом. Вербально вони можуть 

просто розповісти своїм дітям про те, що приймають їх такими, якими вони є. При 

цьому важливо акцентувати увагу на позитивному сприйнятті.  

Спілкуйтесь на рівні вашої дитини. Коли батьки спілкуються зі своїми дітьми, їм 

важливо спуститись до їх дитячого рівня як словесно, так і фізично. Вербально 

батькам треба використовувати відповідну віковим особливостям мову, яку їхні діти 

зможуть зрозуміти без зусиль. З дітьми молодшого віку це можна зробити, 

використовуючи прості слова.  

Навчіться слухати по-справжньому. Уважно слухати – це навичка, якої необхідно 

вчитись і практикувати її використання. Вона є невід'ємною частиною ефективного 

спілкування. Коли батьки слухають своїх дітей, вони висловлюють свій інтерес до 

них і захопленість їхніми висловлюваннями.  

Дотримуючись певних рекомендацій – ваше спілкування буде на належному рівні. 

 

 



Інформації для батьків «Захистіть свою дитину!» 

Найчастіше тільки фізичне насильство ми вважаємо насильством. 

Нам складно припустити, як часто ми самі демонструємо насильство або стаємо 

жертвами. 

Насильством щодо дітей слід вважати: 

 Нехтування дитиною; 

 Нехтування обов’язків стосовно дитини; 

 Відсутність в сім’ї доброзичливої атмосфери; 

 Недостатнє забезпечення дитини наглядом та опікою; 

 Втягування дитини в з’ясування стосунків між батьками та використання 

її з метою шантажу; 

 Використання алкоголю до втрати самоконтролю над дітьми; 

 Нездатність забезпечити дитині необхідну підтримку, увагу, прихильність. 

Чи знаєте ви, що: 

 Діти бачать, чують та пам’ятають більше ніж думають дорослі. Нам 

здається, що дитина в цю хвилину не бере участі в конфлікті (захоплена грою, 

дивиться телевізор, перебуває в іншій кімнаті). Але насправді діти завжди 

знають коли батьки сваряться. 

 Діти різного віку по-різному реагують, але на всіх дітей, навіть на 

немовлят, впливає домашнє насильство. 

 Будь-яке домашнє насильство, не залежно від того спрямоване воно 

безпосередньо на дитину чи іншого члена сім’ї, травмує дитину! 

Як діти реагують на насильство в сім’ї: 

 Діти зазнають почуття провини, сорому і страху, так, ніби вони 

відповідальні в насильстві, яке їм доводиться спостерігати. 

 Діти відчувають сум. 

 Діти відчувають гнів, тому що вони не спроможні змінити те, що 

відбувається в сім’ї. 

Як ці переживання відбиваються на поведінці дітей? 

Вони можуть: 

 Реагувати надто агресивно; 

 Не визнавати авторитетів; 

 Бути пасивними чи пригніченими; 

 Мати вигляд заляканих; 

 Скаржитися на головний біль, постійне відчуття втоми, сонливість тощо. 

Пам’ятайте! 

В сім’ї дитина пізнає, як взаємодіяти з іншими людьми, як ставитися до себе і до 

оточення, як впоратися з труднощами і, за великим рахунком, що таке життя. 

Які уроки може отримати дитина, що стикається з домашнім насильством? 

Діти, що були свідками насильства в сім’ї, засвоюють: 



1.Насильство – це засіб розв’язання конфліктів або отримання бажаного. Цю 

навичку вони переносять спочатку в дитячий садок і школу, потім у дружні і близькі 

стосунки, а потім у свою сім’ю та своїх дітей. 

2.Негативні форми поведінки в суспільстві – найвпливовіші. Діти 

переконуються, що тиск та агресія призводять до бажаного результату, і не шукають 

інших способів взаємодії з іншими людьми. Вони не знають про те, що можна 

домогтися бажаного, не обмежуючи прав іншого. 

3.Довіряти людям, особливо дорослим – небезпечно. У своїх сім’ях діти не 

мають прикладу позитивних стосунків. Тому їм складно встановити близькі стосунки 

з іншими людьми. Вони не спроможні розуміти почуття інших людей. 

4. Свої почуття й потреби не можна виявляти відкрито. Дитина не може виявити 

свої справжні стосунки в сім’ї, тому що до неї просто нікому немає діла, або за цим 

настане покарання. Врешті-решт вона втрачає цю навичку – виявляти свої справжні 

почуття. Дієві негативні почуття – вони привертають увагу, піднімають авторитет – 

тому тільки їх і варто проявляти. В результаті дитина: або приховує свої почуття в 

сім’ї, знаходячи їм вихід на вулиці, в школі; або керується принципом – мовчи, терпи 

і принижуйся. 

У сім’ях, де в стосунках з дітьми переважають контролювання, нехтування 

дитячими проблемами, тиск приниження один до одного, дитина може вирости 

агресивною або забитою, такою, яка не вміє постояти за себе. Тому ми повинні 

частіше думати про те, кого ми хочемо виховати. Ми весь час маємо пам’ятати, що 

дитина – це наше дзеркало. 

 

Обдарованість дитини 

Обдарованість - якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішність 

виконання діяльності. Спільна дія здібностей, що представляють певну структуру, 

дозволяє компенсувати недостатність окремих здібностей за рахунок переважного 

розвитку інших.  

 Основні функції обдарованості - максимальне пристосування до світу, оточення,  

знаходження рішення у всіх випадках, коли створюються нові, непередбачені 

проблеми, що вимагають саме творчого підходу. 

Обдарованість — високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей, що є 

передумовою творчих досягнень. 

Поради батькам, які бажають розвивати здібності своїх дітей 

1. Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.  



2. Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.  

3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу дитячої 

енергії, рухливості, емоційності.  

4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, 

кохання, повага до себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої скована 

загальними потребами, проблемами, найменше спроможна досягти висот 

самовираження.  

5. Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми справами. Пам'ятайте, 

якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас.  

6. Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку невдачі, 

уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.  

7. Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання дитини. 

Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує з допомогою 

дорослого, показу, підказки. 

Батьки повинні завжди пам'ятати, що для обдарованої дитини творчість є життєвою 

необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до спостережливості, наполегливості, 

формувати вміння доводити почату справу до кінця, працелюбність, вимогливість до 

себе, задоволення від процесу творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості 

при невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чулість до аналізу моральних 

проблем. 

 

 

 


