
Правила для батьків 
  

 Ці правила взяті з книжки Керпару Еміль і Керпару Герта 

"Мати і дитя" (1987, переклад з румунської). Правила були прийняті 

у Міжнародний рік дитини.  

 

1. Люби свою дитину! Радій з її присутності, приймай її такою, яка вона 

є, не ображай, не принижуй, не підривай її упевненості в собі, не 

піддавай несправедливому покаранню, не позбавляй своєї довіри, дай 

привід любити тебе. 

 

2. Охороняй свою дитину! Захищай від фізичних і душевних небезпек, 

навіть - коли - треба - жертвуючи власними інтересами і ризикуючи 

власним життям. 

 

3. Будь добрим прикладом для своєї дитини! Прищепи їй повагу до 

традиційних цінностей, сам живи згідно з ними. Нехай у вашій сім'ї 

побутують честь, скромність, гармонія. Порушення батьками 

подружньої вірності, заздрісність, збагачення безчесними засобами, 

досягнення тієї чи іншої вигоди за допомогою безпринципних зв'язків 

тощо - все це завтра позначиться на моральному обличчі вашого сина 

або доньки. 

 

4. Грайся зі своєю дитиною! Приділяй їй якомога більше часу, 

розмовляй з нею, грайся з нею так, як їй подобається, її гру сприймай 

всерйоз, увійди в світ її уявлень. 

 

5. Працюй зі своєю дитиною! Допомагай їй, коли вона намагається 

брати участь у роботі (вдома, в саду, на городі) коли дитина підросте, 

привчай її включатися в усі роботи по господарству і для 

господарства. 

 

6. Дозволь дитині набуватися життєвого досвіду. Хай навіть безболісно, 

але самостійно. Людина визнає тільки такий досвід, який вона 

пережила особисто. Твій власний досвід нерідко виявляється 

позбавленим цінностей для неї. Дай їй можливість нагромадити 

власний досвід, навіть якщо не пов'язано з певним ризиком. Надміру 

опікувана, "застрахована" від будь-якої небезпеки, дитина нерідко 

стає соціальним інвалідом. 

 



7. Покажи дитині можливості і межі морської свободи! Батьки повинні 

розкрити перед дитиною безмежжя розвитку й утвердження людської 

особистості у відповідності з обдарованістю і особистостями 

кожного. Водночас їй треба показати, що будь яка людина повинна 

визнавати і дотримуватися певних меж у своїх вчинках у сім'ї, у 

колективі і в загалом в суспільстві, дотримуватися законів і 

виконувати правила співжиття. 

 

8. Привчай дитину бути слухняною! Батьки повинні стежити за 

поведінкою дитини, спрямувати її таким чином, щоб її дії не 

завдавали шкоди ні їй самій, ані іншим. Дитину треба заохочувати до 

дотримання встановлених правил. Відповідність провини і покарання 

дуже делікатна тема, що вимагає окремої розмови. 

 

9. Чекай від дитини тільки таких міркувань та оцінок, на які вона 

здатна, у своєму віці, виходячи з рівня свого розвитку і життєвого 

досвіду! Дитині потрібний тривалий час, доки вона навчиться 

орієнтуватися в цьому надто складному світі. Допомагай їй, скільки 

зможеш, і вимагай від неї власної думки або самостійного висновку 

тільки в тому разі, коли вона здатна на це відповідно до 

нагромадженого досвіду і ступеня своєї "дорослості" 

 

10. Надавай дитині можливість таких переживань, які матимуть 

цінність спогадів! Дитина "живиться", як і дорослі, переживаннями, 

що дають їй змогу орієнтуватися в подіях, ознайомитися з життям 

інших людей і навколишнім світом нехай спогад про щасливе 

дитинство зігріває її все життя. 

 


