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 Сьогодні, у час високих технологій, 

найпоширенішою є проблема байдужості 

батьків до своїх дітей. Вона набирає 

велетенських масштабів не лише в нашій 

країні, а й у світі загалом. Часто батьки, за 

браком часу, приділяють своїм дітям дуже 

мало часу, не звертають на них уваги, 

позбавляють найбільшого дару –

батьківської любові. Часто це 

перетворюється в трагедію для обох сторін.



НАЙЧАСТІШЕ БАТЬКИ НЕ ПРИДІЛЯЮТЬ 

ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ЧАСУ, УВАГИ І 

ЛЮБОВІ СВОЇМ ДІТЯМ З ТАКИХ ПРИЧИН:

 Надмірна занятість батьків або вони 
перебувають на заробітках;

 Вважають, що дітям достатньо і шкільного 
виховання;

 Для багатьох батьків матеріальне переважає над 
духовним (думають, що якщо дитина одягнута, 
взута, нагодована, цього абсолютно достатньо);

 Замінюють живе спілкування ґаджетами;

 Розлучення батьків.



ЧАСТО ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТАК:



АБО ТАК:



НАСЛІДКИ ТАКОГО СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ:

 Діти почувають себе 

покинутими, нікому не 

потрібними;

 Стають агресивними, 

ображеними на весь 

світ;

 Зрештою, починають 

зневажати своїх 

батьків.



З кожним роком 

проблема байдужості 

батьків до своїх дітей  

ускладнюється. 

Зараз у світі 

з’являється все 

більше програм, 

тренінгів, щоб якось 

достукатися до таких 

батьків і допомогти 

їм виправити їхні 

помилки, допоки ще 

не пізно.



ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ МИ ПЛАНУЄМО 

ТАКІ ЗАХОДИ:

 В рамках батьківських зустрічей 
організовувати тренінги з психологом, щоб 
допомогти батькам краще пізнати своїх дітей;

 Організовувати сімейні конкурси, спортивні 
ігри, благодійні ярмарки, щоб діти і батьки 
разом брали в них участь;

 Організовувати екскурсійні поїздки, походи 
дітей разом з батьками.



ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ 

МИ ПРОПОНУЄМО БАТЬКАМ:

Спілкуйтеся 

більше зі своїми 

дітьми, довіряйте 

їм і вони 

відповідатимуть 

вам взаємністю.



 Плануйте час так, щоб 

хоча 1 годину в день 

присвячувати лише 

дітям (разом 

повечеряти, пограти в 

розвиваючі ігри, 

спільний перегляд 

фільму).



 Разом, на рівних 

правах беріть 

участь у різних 

конкурсах 

(благодійних 

ярмарках, 

спортивних іграх, 

конкурсах).



 Якщо плануються 

шкільні подорожі, 

долучайтеся до них 

не на правах 

наглядача, а на 

правах старшого 

друга, який може 

допомогти, 

порадити, 

підтримати.



 Якщо вже стається 
така прикрість і 
батьки 
розлучаються, не 
забувайте про 
своїх дітей, даруйте 
їм свою увагу і не 
соромтесь 
показувати свою 
любов



ТАКІ ПРОСТІ ПРАВИЛА ДОПОМОЖУТЬ ДІТЯМ 

СТАТИ ЩАСЛИВИМИ



ОКРЕМІ ЗНІМКИ ВЗЯТО ІЗ 
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ 
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ 

Дітям більше потрібний приклад 

для наслідування, ніж критика.

Ж. Жубер


