
Любов до дитини: 

Якою вона повина бути? 

Бути ідеальними педагогами для своїх дітей неможливо. Навіть більше 

– шкідливо. Тоді вихованці ніколи не стануть самостійними. Нам необхідно 

бути ХОРОШИМИ педагогами – тоді наші студенти стануть щасливими, 

самодостатніми і гармонійними особистостями. То як же бути для своїх 

вихованців хорошим класним керівником чи педагогом? Що для цього 

потрібно? Для цього слід просто ЛЮБИТИ. 

         Справжня любов безумовна. Безумовна любов – фундамент, на якому 

засновані гармонійні взаємостосунки з дітьми. Любити — це теж наука, а 

точніше мистецтво. І рідко кому дарований цей талант, частіше цьому 

доводиться свідомо вчитися. 

Любити дитину безумовно – означає любити її незалежно від здібностей, 

зовнішності, недоліків, вчинків. Це не означає, що нам завжди повинна 

подобатись поведінка дитини. Безумовна любов означає, що ми любимо 

нашого студента тоді, коли його поведінка нас дратує і злить. 

Боротьба за владу, пригнічення особистості дитини, перевага над нею 

особистості дорослого — сприймається дитиною як зрада і все життя 

супроводжується дитячою емоційною травмою. 

Перестати боротися з дитиною за владу — не означає у всьому потурати. 

Це означає розрізняти, чому ви сперечаєтесь: тому що вирішення питання 

дійсно принципово або ж це питання ваших звичок і амбіцій? Справжніх, 

критичних заборон і проблем, через які варто бути жорсткими, зовсім мало. 

         Дитину можна порівняти з дзеркалом. Вона відображає любов, але не 

починає любити першою. Якщо їм нічого не дається – їм нічого повертати… 

Безумовна любов повертається взаємно, а обумовлена любов – залежно від тих 

чи інших обставин та умов. З віком дитина чекає від дорослих все більш 

щирих стосунків. А вони в свою чергу часто уникають похвал, тепла, ніжності, 

залишаються суворими, оскільки вважають, що занадто часті похвали можуть 

«зіпсувати» дитину. 

 

 

 

 

 



Свою любов дитині можна передавати по-різному: 

1.Контакт очей 

         Відкритий, природний, доброзичливий погляд прямо в очі дитині істотно 

важливий не тільки для встановлення хорошої комунікаційної взаємодії з нею, 

а й для задоволення її емоційних потреб. 

2. Фізичний контакт 

         Здавалося б, найпростіше виразити свою любов до дитини за допомогою 

обіймів. Проте разючий факт: дослідження показали, що більшість батьків, 

педагогів доторкаються до своїх дітей тільки при необхідності. При 

щоденному спілкуванні з дітьми люблячий погляд і ніжний дотик абсолютно 

необхідні. Вони повинні бути природними, діяти заспокійливо на дитину, не 

бути демонстративними і надмірними. 

3.Увага 

Увага до вашого вихованця — найбільш потужний засіб постійного 

поповнення емоційного резервуару дитини. 

 


