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Життя в стані постійної активності призводить до фізичного виснаження та 
психологічних травм, і в таких умовах багато батьків та дітей потребують 
медичної допомоги та захисту.

З цієї причини дані матеріали з ключовими порадами щодо здоров'я, 
харчування та розвитку дитини, а також інформацією про основні здібності 
та навички, які діти розвивають у певному віці, мають стати для батьків 
унікальним джерелом інформації для розвитку їхньої дитини.

У разі виникнення будь-яких проблем при в'їзді або перебування в країні 
батькам слід звернутися за допомогою до спеціалізованих установ.

КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ
Терміни/ часові 
інтервали Щеплення

Новонароджені   проти гепатиту В – перша доза;
 від туберкульозу;

У віці: 1 місяць   проти гепатиту В – друга доза

У віці: 2 місяці, 
не раніше

  проти дифтерії, правця, кашлюку, дитячого паралічу
(поліомієліту), захворювання, викликаного бактерією 
Haemophilus influenzae тип b (ХІБ-інфекції) - перша доза;

 проти стрептококової пневмонії – перша доза;
 

У віці: 3,5 місяці

 

 

У віці: 5 місяців
 

 

У віці: 6 місяців  

У віці: 9 місяців (без імунізації у цьому віці)
У віці: між 12 
та 15 місяцем

 

У віці: від 1,5 роки 
(18 місяців)

 проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, 
ХІБ-інфекції - друга доза; 

 проти стрептококової пневмонії – друга доза;

 pпроти кору, паротиту, краснухи; проти 
стрептококової пневмонії – ревакцинація;

 проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту,
ХІБ-інфекції – перша ревакцинація; 

 проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, 
ХІБ-інфекції - третя доза; 

 проти стрептококової пневмонії – третя доза;

 pпроти гепатиту В – третя доза;   
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Терміни/ часові 
інтервали Щеплення

 У віці: 3 роки (між 24 та 36 місяцем)
(без імунізації у цьому віці)

Перед початковою 
школою (6-7
років)

 
 
 

ЗДОРОВ'Я
Мати повинна дбати про своє здоров'я, харчуватися різноманітно, вживати гігієнічно 
правильне харчування, висипатись (час сну підлаштовувати під дитину); їй слід 
займатися спортом та не пропускати необхідні медичні огляди.

Якщо мати перебуває у поганому настрої більше кількох днів, почувається сумною чи 
дуже втомленою, їй слід звернутися за допомогою.

Протягом перших шести місяців життя дитини мати повинна планувати профілактичні 
педіатричні огляди та вакцинацію своєї дитини.

Новонароджена 
дитина 
(перший 
місяць)

 

Немовля
(з другого
місяцю 
до року)

  

Другий рік 
життя

 

 
 

 проти кору, паротиту, краснухи - ревакцинація;
 Проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, 

друга ревакцинація;

 Відвідування патронажної сестри новонародженого та 
породіллі (п'ять візитів для всіх дітей та за призначенням 
педіатра для дітей із групи ризику)

 Профілактичний огляд педіатра вдома (один раз 
протягом 15 днів з дня народження, тільки для дітей із 
групи ризику)

 Профілактичний огляд (6 разів для всіх дітей, а для дітей 
з групи ризику - за висновком педіатра)

 Ультразвукове дослідження для раннього виявлення 
дисплазії тазостегнових суглобів

 Профілактичний стоматологічний огляд
 Візити медсестри додому (двічі для всіх дітей, та чотири 

рази для дітей з особливими потребами)

 Профілактичний огляд (два рази: з 13 до 15 місяці і з 18 
до 24 місяців)

 Стоматологічний огляд
 Візит патронажної медсестри до дому (одноразово) 
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ХАРЧУВАННЯ

Під час годування дитини будьте терплячі, звертайте увагу на те, як 
вона поводиться, які сигнали подає, коли голодна, сита або хоче пити, 
і реагуйте відповідно. Поважайте природні почуття дитини, тому що ви 
встановлюєте довірчі стосунки та підтримуєте розвиток вашої дитини.

1 місяць

Грудне вигодовування на вимогу (8-12 разів) є найбільш якісним 
харчуванням для новонародженого.
Після виписки з пологового будинку дитина повинна перебувати на 
грудному вигодовуванні. Також, крім грудного вигодовування, дитина 
повинна отримувати 400  IU вітаміну Д3, а в перші три місяці життя ще 
й 0,25 мг вітаміну К1 (за рекомендацією педіатра).
Якщо ваша дитина спить більше двох годин протягом дня, почніть 
знімати та міняти підгузок, злегка поплескуючи та гойдаючи її, щоб 
розбудити для годування.
Тримайте малюка так, щоб ви могли спостерігати за ним під час 
годування груддю. Допоможіть немовляті зригнути під час перерви та 
після годування.
Якщо у вас виникли будь-які труднощі з годуванням, зверніться до 
медсестри або педіатра.
Дитина, яка отримує достатньо їжі протягом дня, намочить 6-8 
пелюшок/підгузків.
Спочатку дитина може випорожнюватися після кожного годування, а 
надалі частота поступово знижується до 3-4 разів на добу.

2 місяць

Продовжуйте годувати дитину грудьми, коли вона показує, що голодна: 
тоді дитина зазвичай відкриває і закриває рот,
прицмокує, засовує руки до рота, смокче пальці, метушиться і 
притискається до вас і, врешті-решт, навіть плаче.
Продовжуйте давати дитині рекомендовані вітаміни - 400  IU вітаміну 
D3, а в перші три місяці життя ще й 0,25 мг вітаміну K1 (за 
рекомендацією педіатра).
Допоможіть малюку відригнути під час перерв протягом грудного 
вигодовування.
Якщо дитина сита після годування груддю, а молоко все ще є в грудях, 
потрібно зцідити і зберегти молоко для подальшого використання (24 
години в холодильнику, 3 місяці в морозильній камері).

3 і 4 місяць
Продовжуйте годувати малюка грудьми та давати йому рекомендовані 
вітаміни. Під час грудного вигодовування тримайте дитину так, щоб ви 
могли дивитися на неї, читати їй дитячу книжку, розмовляти з нею та 
пестити її.

5 і 6 місяць У цьому віці грудне молоко і надалі залишається найкращою їжею для 
дитини. Під кінець цього періоду можна почати вводити немолочні 
продукти.

Поради батькам дітей у віці 1-6 місяців
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ПІДТРИМКА В ДОГЛЯДІ ТА РОЗВИТКУ – ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Годування, купання, сон та ігри мають бути щодня. Дитина має спати на спині. 
Створіть безпечне середовище для дитини, щоб вона могла грати руками, 
іграшками та досліджувати. Масаж тіла може допомогти вашій дитині заснути. 
До кінця цього періоду у більшості дітей починають рости зуби. Коли зуби 
з'являться, використовуйте м'яку паличку/ватну паличку, а потім щітку та воду, 
щоб очистити їх.

ПІДТРИМКА В ДОГЛЯДІ ТА РОЗВИТКУ - ЯК БАТЬКИ ПІДТРИМУЮТЬ 
РОЗВИТОК ДИТИНИ

1 місяць

Якнайчастіше фізично контактуйте з дитиною – тримайте її на руках, пестить і часто 
грайте з нею. Насолоджуйтесь контактом шкіри до шкіри. Розмовляйте з дитиною 
та посміхайтеся, коли годуєте, переодягаєте та купаєте її. Спостерігайте за своєю 
дитиною.
Коли у дитини виникає потреба, вона починає спілкуватися жестами, мімікою та 
голосом, а якщо потреба не задовольняється, то починає плакати.
Якщо дитина плаче, прислухайтеся до її плачу і поступово постарайтеся зрозуміти 
причину плачу. Дитина може плакати тільки тому, що хоче відчути ваш дотик, або 
тому, що вона голодна або відчуває якийсь дискомфорт (незручна поза, мокрий 
підгузок), хоче спати, відчуває коліки або відчуває якийсь інший біль.
Заспокойте малюка, розмовляючи з ним теплим, заспокійливим голосом, беручи на 
руки, гойдаючи та пестячи його. Ніколи не трусіть дитину.  Коли малюк не спить, 
покладіть його на живіт і спостерігайте за його діями та поведінкою. Використовуйте 
кожну мить для обміну привітаннями, поглядами та жестами – для гри та 
спілкування.

2 місяць
Носіть дитину на руках, качайте її, співайте їй, розмовляйте з нею, гладьте її, 
почніть читати їй дитячу книжку і часто грайте з нею; Зверніть увагу на те, що 
змушує її почуватися добре, заспокійливо. Допоможіть дитині навчитися 
заспокоювати себе, наприклад, смоктати пальці чи руку. Говоріть з дитиною, 
вимовляючи слова чітко та повільно.
Коли дитина вимовляє звук, покажіть хвилювання виразом обличчя та голосом та 
повторіть цей звук. Запропонуйте дитині подивитися, доторкнутися та потримати 
різні предмети. Поки дитина лежить на спині, тримайте перед її очима іграшку або 
брязкальце над головою і спонукайте її тягнутися до неї.
Поки дитина не спить, покладіть її на живіт, поставте перед нею яскраву іграшку і 
посувайте нею з одного боку в інший.

Поради батькам дітей у віці 1-6 місяців
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3 і 4 місяць
Відповідайте дитині, коли вона вимовляє  звуки, щоб стимулювати розвиток 
її мозку. Тримайте дитину, пестить її, посміхайтеся їй, розмовляйте з нею, 
говоріть дитині ласкаві слова, співайте їй, приділяйте її увагу щодня. 
Зверніть увагу на те, що змушує дитину погано почуватися, пристосовуйтеся 
до її потреб і робіть її щасливою. Посміхайтеся та показуйте збудження, 
коли ваша дитина вимовляє якісь звуки. Повторюйте ці звуки. Клацайте 
пальцями, брязкайте, видавайте звуки як зліва, так і справа, щоб дитина 
слідкувала за джерелом звуку і повертала до нього голову. Вимовляйте 
вголос назви предметів, що знаходяться в найближчому оточенні дитини. 
Візьміть улюблену іграшку дитини до рук і допоможіть їй утримати її. Потім 
покладіть іграшку поруч із дитиною і дайте їй спробувати дістати її. Грайте у 
хованки. Дайте дитині можливість вивчати предмети ротом. Активно грайте 
з дитиною, коли вона лежить на животі або на спині. Використовуйте 
безбарвні іграшки та іграшки контрастних кольорів, різної насиченості та 
фактури, з приємними звуками, а також дзеркала.

5 і 6 місяць

Навчіться розуміти різні настрої вашої дитини. Коли ви бачите, що вона щаслива, 
ви можете зайнятися своєю роботою.
Якщо вона засмучена, зробіть перерву та заспокойте її. Використовуйте взаємну 
гру: коли дитина посміхається, посміхніться і ви; коли дитина вимовляє звуки, 
повторюйте їх за нею. Щодня розмовляйте з дитиною, співайте їй, розглядайте 
картинки в журналах, вітринах, плакатах і описуйте їх разом, читайте їй книжки з 
картинками. Коли дитина подивиться на іграшку, покажіть їй її та розкажіть про неї. 
Розмовляйте з дитиною під час підготовки до годування груддю чи під час 
приготування їжі; так вона вчиться терпінню і зможе трохи зачекати. Заохочуйте 
дитину будь-яким коментарем, коли вона белькоче або вимовляє інші звуки. 
Покажіть дитині, як використовувати іграшки по-різному: перекладати їх з руки в 
руку, трясти ними, постукувати по них, штовхати та кидати. Спробуйте активні ігри 
із дзеркалом. Коли дитина впустить іграшку, підніміть її та поверніть їй; таким чином 
дитина дізнається про причину та слідство, а також вчиться оцінювати простір. 
Грайте з дитиною на підлозі кожен день, поки дитина лежить на животі чи спині. 
Покладіть улюблену іграшку дитини трохи далі, щоб дитина не могла до неї 
дістатися, і спонукайте її, щоб вона перекочуючись дісталася до іграшки.

Поради батькам дітей у віці 1-6 місяців
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ПІДТРИМКА В ДОГЛЯДІ ТА РОЗВИТКУ – ЗДАТНОСТІ ТА НАВИЧКИ, 
ЯКІ ДИТИНА МАЄ ПРИДБАТИ

1 місяць
Малюк розслабляється, коли ви берете його на руки. Йому цікаво, коли з ним 
розмовляєш, він зупиняється, слухає, він присутній. Він дивиться на вас, поки ви 
посміхаєтеся та розмовляєте з ним. Вимовляє звуки. Коли ви лагідно торкаєтеся 
його, він відкриває і закриває свій кулачок. Міцно тримає ваш палець своєю 
ручкою. Вільно рухає руками та ногами в обидві сторони. Лежачи на животі, 
піднімає голову, щоб звільнити дихальні шляхи.

2 місяць
Малюк вимовляє різні звуки, коли він веселий, засмучений або голодний. 
Він може ненадовго заспокоїтися (смокче руку або палець). Він повертає 
голову у бік звуку. Він показує, що слухає, дивлячись на мати або батька, 
що говорить, сповільнює рухи, бере участь у грі. Він агукає, вимовляє звуки. 
Він очима стежить за рухом предметів та людей. Він демонструє нудьгу чи 
плач, доки не зміниш заняття. Іноді він розтискає кулачки. Йому 
подобається дивитися, як рухаються його руки, наближаючи їх до рота. Він 
повертає голову те в один бік, те в інший. Він робить солідні рухи руками та 
ногами. Лежачи на животі, він кладе передпліччя на поверхню і спирається 
на них, піднімаючи голову.

3 і 4 місяць
Малюк спонтанно посміхається, коли бачить людське обличчя. Він уважно 
вдивляється в обличчя людей. Встановлює довгий контакт очима. Він 
любить грати з людьми та іноді плаче, коли гра зупиняється. Показує, що 
він сердиться або відчуває себе щасливим. Він впізнає своїх рідних та 
предмети на відстані. Він стежить поглядом за рухом іграшки з боку на бік. 
Вимовляє голосні: а, е, і, о, у. Він починає белькотіти. Починає імітувати 
деякі рухи та міміку (невизначену, хмуритися) і видавати звуки. Він реагує, 
видаючи звуки, коли його мати або батько щось каже йому. Він освоює 
зорово-моторну координацію. Він тягнеться до іграшки однією рукою, 
досліджує її, трясе та постукує по ній. Він засовує кулачки до рота. Тримає 
голову прямо, без підтримки. Коли він лежить на животі, він впевнено 
спирається на передпліччя та відштовхується ліктями.

Поради батькам дітей у віці 1-6 місяців
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5 і 6 місяць

Малюк любить грати з батьками, сміється, вимовляє звуки, виглядає 
щасливою. Гучно виражає радість та гнів. Він голосно сміється. Він любить 
дивитись у дзеркало.
Він реагує на звук людського голосу, вимовляючи свої звуки. Вимовляє звуки: а, 
е, у тощо. Він тягнеться до іграшки однією рукою, лежачи на спині. Він однаково 
використовує ліву і праву руку. Він піднімає предмети пальцями та долонею. 
Він починає перекладати предмети з однієї руки до іншої. Він тягне іграшки до 
рота. Він засовує до рота ступні ніг. Він показує зацікавленість до іграшок, які 
знаходяться поза його досяжністю. Він перекочується з живота на спину та зі 
спини на живіт з обох боків. У вертикальному положенні може ненадовго 
підтримувати вагу свого тіла, спираючись на ступні ніг.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ
Розкажіть патронажній медсестрі або педіатру про будь-які проблеми, пов'язані з 
розвитком вашої дитини. Зверніться до них, якщо ви помітите, що дитина у віці:

1 місяць Не реагує на гучні звуки; не може підняти голову і 
звільнити дихальні шляхи, лежачи на животі.

2 місяць
Не реагує на гучні звуки; не стежить за предметами що 
рухаються; не підносити руки до рота; не може відірвати 
голову від поверхні, лежачи на животі.

3 і 4 місяць
Не стежить за предметами що рухаються; не реагує на 
людське обличчя посмішкою; не тримає спокійно голову 
(не контролює її); не агукає і не вимовляє звуків; не 
підносить предмети до рота.

5 і 6 місяць

Не намагається дотягнутися до предметів, які 
знаходяться поруч; не виказує зацікавленість до 
оточуючих людей; не реагує на звуки навколишнього 
середовища; не вимовляє голосні (а, е, і, о, у), не 
сміється і не пищить; їй важко покласти іграшку до рота; 
не повертається ні в один бік; вона або занадто затиснута 
(напружена), або занадто розслаблена (млява).
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БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПОВЕДІНКА

У приміщенні, де знаходиться і спить немовля, не повинно бути 
тютюнового диму. Перед купанням перевірте температуру води у ванні 
за допомогою термометра (35–37 °C) або своїм зап'ястком. Не 
використовуйте гарячі рідини коли тримаєте дитину, і не залишайте 
поруч із дитиною гарячі предмети: праску, щипці для 
випрямлення/завивки волосся або гарячі рідини. Тримайте 
поліетиленові пакети, повітряні кульки та дрібні предмети (менше 2,5 
см) у недосяжному для дитини місці. Ніколи не залишайте дитину одну 
на піднесених поверхнях (ковдри, на ліжках) або поблизу води, у 
ванній.
Дитина завжди має бути в межах вашої досяжності.

У всіх видах транспорту використовуйте спеціальне крісло безпеки, 
яке потрібно встановити на задньому сидінні.

Ця брошура є адаптованою версією оригінальних матеріалів, підготовлених спільно з Асоціацією 
педіатрів Сербії за підтримки Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, науки та 
технологічного розвитку, та Міністерства праці, зайнятості, ветеранів та соціального захисту.

Поради батькам дітей у віці 1-6 місяців
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