
 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотілося б, щоб у вашій родині завжди 

панувала доброта, повага, взаєморозуміння, 

не було б ні сварок, ні конфліктів. А що ж 

для цього потрібно? Необхідно почати з 

себе: 
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Діти вчаться життю, яким вони живуть. 

Якщо дітей критикувати, вони вчаться звинувачувати. 

Якщо діти бачать ворожість, вони вчаться битися. 

Якщо діти живуть в страху, вони вчаться боятися. 

Якщо дітей жаліти, вони вчаться жаліти себе. 

Якщо дітей висміювати, вони вчаться бути 

сором'язливими. 

Якщо діти бачать ревнощі, вони дізнаються, що таке 

заздрість. 

Якщо дітей соромити, вони вчаться  відчувати себе 

винуватими. 

Якщо діти живуть в атмосфері терпимості, вони 

вчаться бути терплячими. 

Якщо дітей підбадьорювати, вони виростають 

впевненими в собі. 

Якщо дітей хвалити, вони вчаться цінувати. 

Якщо дітей схвалювати, вони вчаться подобатися собі. 

Якщо дітей приймати такими, якими вони є, вони 

вчаться бачити в світі любов. 

Якщо діти отримують визнання, вони вчаться бути 

шляхетними і щедрими. 

Якщо діти бачать чесність і справедливість, вони 

дізнаються, що таке правда і справедливість. 

Якщо діти ростуть в безпеці, вони вчаться вірити в 

себе і в тих хто їх оточує. 

Якщо діти живуть в атмосфері дружелюбності, вони 

вчаться тому, що світ прекрасний. 

Якщо діти живуть в атмосфері душевної чистоти, вони 

вчаться душевному спокою. 

         А с чем живут Ваши дети? 

 

 

1. Ніколи не виховуйте в поганому настрої. 

2.Ясно визначте, що ви хочете від дитини (і 

поясніть це їй), а також дізнайтеся, що вона 

думає з цього приводу. 

3. Надайте дитині самостійність,  не 

контролюйте кожен її крок. 

4. Не підказуйте готове рішення, а підказуйте 

можливі шляхи до нього і розбирайте з дитиною 

правильні і помилкові шляхи до мети. 

5. Не пропускайте моменту, коли досягнуто 

перший успіх. 

6.Укажіть дитині на допущену нею помилку і 

намагайтеся, щоб вона усвідомила її. 

7.Оцінюйте вчинок, а не особистість. Сутність 

людини і її окремі вчинки не одне і те ж. 

8.Дайте дитині відчути (посміхніться, 

доторкніться), що співчуваєте, вірите в неї, 

незважаючи на помилку. 

9.Виховання - це послідовність цілей. 

10.Вихователь повинен бути твердим, але добрим 



 

    Толерантність - це терпимість до 

чужих думок, вірувань, поведінки. Щоб 

виховати дитину толерантною, 

необхідно враховувати те, що діти - 

дзеркало відносин і характерів батьків. 

Тому для початку необхідно самим 

ставитися до своєї дитини толерантно: 

 не ображати дитину; 

 вислуховувати її думку і рахуватися з 

нею; 

 вміти прощати образи і просити 

вибачення у дитини. Це найскладніший 

момент, але в той же час і 

найважливіший, оскільки у дітей 

загострене почуття справедливості 

 вміти домовлятися без сварок і 

руйнівних конфліктів; 

 не можна принижувати гідність дитини - 

ігнорувати її, проявляти неповагу до її 

захоплення; 

 не варто змушувати дитину за 

допомогою сили робити те, що хочеться 

вам 

 

Від того, який тип виховання переважає в 

сім'ї, залежить, якою виросте  

людина 

 

Сучасна культурна людина - це не тільки освічена людина, але людина, що володіє почуттям самоповаги і шановний оточуючими. Тому 

найважливішим завданням дорослих є розвиток толерантності у підростаючого покоління, тобто вміння будувати взаємини в процесі 

взаємодії з оточуючими на основі співпраці і взаєморозуміння, готовності прийняти інших людей і їхні погляди, звички такими, якими вони 

є. 

 

 

 

 

 

Головні методи виховання в сім'ї - це 

 приклад 

 спільні з батьками заняття 

 бесіди 

 підтримка підлітка в різних справах, в 

рішенні проблем 

 залучення в різні види діяльності в сім'ї та 

поза нею 

Дитину з самого народження має оточувати 

батьківська любов, а модель відносин до людей, 

прийняті в сім'ї - їх прийняття або доброзичливе 

ставлення до неї або підозрілість і недовіру - 

формують толерантність дитини. 

Головні помилки батьків: 
1. Агресивна поведінка членів родини в 

повсякденних життєвих ситуаціях: крики, лайка, 

хамство, приниження один одного, взаємні 

докори і образи. Психологи вважають, що 

дитина виявляє агресивність у кілька разів 

частіше там, де агресію дорослих вона бачила 

щодня і де вона стала нормою його життя. 

2. Непослідовність батьків у навчанні дітей 

правилам і нормам поведінки. У дітей 

формується моральний стрижень поведінки: 

сьогодні батькам зручно говорити одне, і вони ж 

нав'язують цю лінію поведінки дітям, завтра їм 

зручно говорити інше, і це інше теж нав'язується. 

Це призводить до розгубленості, 

озлоблення, агресії проти батьків та 

інших людей. 

 

Правила виховання толерантної 

особистості 

1. Вчиться слухати і чути свою дитину. 

2. Не забороняйте дітям висловлювати 

негативні емоції. 

3. Умійте прийняти і любити дитину 

такою, якою вона є 

4. Слухняність і старанність будуть там, 

де вони вимагаються розумно.

 У цьому випадку в дитині будуть риси 

толерантної особистості 

 

 терпіння 

  вміння володіти собою 

  довіра 

 чуйність 

  здатність до співпереживання 

  поблажливість 

  почуття гумору 

 терпимість до відмінностей 

  доброзичливість 

  гуманізм 

  допитливість 

  вміння слухати 

  несхильність засуджувати інших 

  альтруїзм 

 


