
Поради та рекомендації батькам про 

те, як допомогти дітям бути успішними 

в навчанні 

 

  Як допомогти дитині досягти успіху у школі 

  Усі батьки бажають, щоб їхні діти добре вчились у школі. 

Проблема не в тому, що батьки не здатні   допомогти дитині 
добре вчитися. Зрештою, небагато хто з нас має досвід або є 
фахівцем у питаннях освітніх   методик чи дитячої психології. 
Просто батьки не знають кращого способу допомогти своїй 
дитині.   У цій статті запропоновано деякі поради про те, як 
можна покращити ймовірність успіху вашої дитини у   школі. 
Пам'ятайте: для високої результативності ці методи вимагають 
часу й терпіння, – не очікуйте дива за один вечір. 
  

  

1. Поясніть дітям, що навчання – це їх 
«робота» 

Батьки часто питають, що вони можуть зробити, щоб зацікавити 
дитину конкретним предметом або завданням. Ось 
найважливіший урок, який дитина повинна дізнатися про школу: 
нікого не хвилює, зацікавлена вона в чомусь чи ні. Звісно, діти 
вчаться краще, коли предмет їм цікавий, але в обов'язковому 
порядку їм належить засвоїти таке: вони повинні вивчати й той 
матеріал, який їм мало цікавий або не цікавий зовсім. Це робота 
дітей. 

2. Ставте високі орієнтири й цілі 

Не треба бути особливо прискіпливим і наполегливим батьком, 
але ви повинні розуміти, що батьківські очікування мають 
величезний вплив на успішність учня. Якщо ви не очікуєте від 
дитини успіху, вона, швидше за все, його не досягне. 

3. Розрізняйте поняття «вчити» і «вивчити» 

Дуже часто батьки питають дитину, чи вчила вона предмет (а 
насправді, чи ознайомилась вона з ним), і дитина відповідає 
«так». Але цього недостатньо! Ви повинні переконатися, що 
дитина засвоїла урок. Попитайте дитину із предмета. Потім 
попитайте її з того ж матеріалу через кілька днів, а потім ще раз 



через тиждень. Який сенс у навчанні, якщо інформація 
забувається через тиждень? Пам'ятайте, що роботодавцям вашої 
дитини буде глибоко байдужий її диплом (особливо додаток з 
оцінками) і зовсім не байдужі навички та знання. 

4. Приділяйте першочергову увагу 

навчальному процесу 

Усім дітям необхідний час на відпочинок. Ігри, як поодинці, так і 
з іншими дітьми, добре розвивають дитячі інтелектуальні та 
соціальні навички. Однак на перше місце діти повинні (звісно, у 
розумних межах) ставити роботу, а гру – на друге. Зрештою, 
добре розвинена трудова етика швидко виправдає себе. У дітей 
повинен бути спланований спеціальний час для виконання 
шкільних завдань. У міру дорослішання дитини час на навчання 
треба збільшувати. 

5. Забезпечте відповідну обстановку для 
виконання домашніх завдань 

Переконайтеся, що в дитини є всі необхідні інструменти для 
досягнення успіху – стіл, стілець, гарне освітлення, необхідне 
шкільне приладдя (папір, олівці, ручки, калькулятор, комп'ютер, 
лінійки, компаси, транспортири, скріпки, блокноти й т п.) і, 
найголовніше, тихе місце для роботи. 

6. Нехай дитина в усьому розбирається 
самостійно 

Нехай дитина сама протягом певного часу подумає над своїм 
завданням, перш ніж просити вас про допомогу. Пам'ятайте, що 
кожного разу, коли ви даєте учню готову відповідь на запитання, 
ви позбавляєте його можливості дійти до неї самостійно. У той же 
час доцільно допомогти дитині, яка зробила розумну, але 
невдалу спробу зрозуміти щось без сторонньої допомоги. 

7. Учіть дитину необхідних навичок розуміння 
прочитаного 

Дуже багато дітей читають і не запам'ятовують або не розуміють, 
про що читали. Щоб закрити цю прогалину в навчанні, діти не 
повинні переходити до наступного розділу, доки не зрозуміли 
попереднього. Якщо вони нехтують цим правилом, то, швидше за 
все, не зможуть зрозуміти зміст наступного розділу. Ви також 
повинні навчити дітей робити нотатки про те, що вони читають 
(або, ще краще, коротко конспектувати те, що прочитали). 
Нотатки та конспектування зміцнюють розуміння учнем 
прочитаного матеріалу й дозволяють йому краще підготуватись 
до письмових іспитів. 

8. Дитина повинна виходити за рамки 



матеріалу, що їй викладається 

Узагалі, чим більше дитина займається, тим краще засвоює й 
довше зберігає в пам'яті матеріал. Учні повинні займатись більше 
й засвоювати більше, вирішуючи завдання і роблячи вправи з 
підручників, не тільки ті, які задав учитель. Батьки, які хочуть 
допомогти своїм дітям домогтись успіху, повинні спонукати їх 
робити більше, ніж заданий мінімум. 

9. Дитина повинна вчитися цілий рік 

Літо – це час канікул, але це не повинно означати, що діти три 
місяці відпочивають від навчання. Літо – сприятливий час для 
повторення матеріалу, для вивчення того, що не пройдено у 
школі, для відвідування бібліотеки та перегляду нових книг і 
розвитку нових інтелектуальних навичок, наприклад, навчання 
гри в шахи, шашки або нарди. 

10. Показуйте гарний приклад 

Нехай ваша дитина бачить, що навчання не завершується тоді, 
коли ми закінчуємо школу. Моделюйте хорошу освітню 
поведінку, демонструючи дитині те, як ви справляєтеся зі своєю 
роботою та домашніми обов'язками, і нехай ваші діти знають, що 
ви продовжуєте вчитись. Батьки, які отримують учений ступінь 
або закінчують навчання у вищому навчальному закладі на 
бакалавра або магістра, можуть бути особливо авторитетними. 
Якщо ж ви пропускаєте заняття, то чи не так робитимуть ваші 
діти, коли випаде подібна можливість? Якщо ви вчитеся з-під 
палиці, не варто очікувати, що ваші діти будуть навчатися 
краще. Докладіть усі зусилля, щоби продемонструвати дитині за 
допомогою власних дій, що хороші освітні навички приносять 
щедрі плоди в навчанні. 

 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА 

                ЩОДО ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ 

ВИЯВЛЕНИМИ ПІДРОЗДІЛИМИ 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ ТА 

ЗАМАСКОВАНИМИ ПІД НИХ РЕЧАМИ. 
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ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ 

про загрозу та виникнення надзвичайної 
ситуації 

З метою попередження про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій встановлений єдиний 
попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ!». Він 
передається шляхом увімкнення електросирен, 
виробничих гудків. 

Почувши цей сигнал кожен 
громадянин ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 

 негайно ввімкнути радіоточку проводового 

мовлення, ефірні радіоприймачі на хвилі першої 
програми Українського радіо або обласного 
радіо «Ваша хвиля», канали обласного 
(місцевого) телебачення; 

 уважно прослухати інформаційне 

повідомлення; 

 спокійно, уникаючи паніки, діяти у 
відповідності з отриманими  вказівками; 

 повідомити про отриману інформацію інших, по 
можливості, надати їм допомогу. 

Пам’ятайте, що дисципліна, організованість, суворе 
виконання отриманих вказівок дозволить зберегти 
життя і здоров’я. 

  

 


