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КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ

Терміни/ часові
інтервали Щеплення

Новонароджені 



У віці: 1 місяць 





У віці:
3,5 місяці





У віці:
5 місяців





У віці:
6 місяців 

У віці 9 місяців (без імунізації у цьому віці)

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

У віці: між 12 та 15
місяцем



У віці від півтора
роки (18 місяців)



Перед початковою
школою (6-7 років)





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 перебуванні в країні 
батькам слід звернутися за допомогою до спеціалізованих установ.

У віці: 2 місяці,
не раніше

проти гепатиту В – перша доза;
від туберкульозу;

проти гепатиту В – друга доза

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

проти стрептококової пневмонії – перша доза;

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

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

проти гепатиту В – третя доза;   

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

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

проти кору, паротиту, краснухи - ревакцинація;

проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, друга
ревакцинація;
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ЗДОРОВ'Я

Плануйте профілактичні огляди в педіатра та щеплення згідно з Календарем
щеплень.

Новонароджена
дитина (перший місяць)

Немовля
(з другого
місяцю до
кінця першого
року)

Другий рік
життя

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

 Профілактичний огляд педіатра вдома (один раз на протязі 15
днів після народження дитини, тільки для

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

 Ультразвукове дослідження для раннього виявлення дисплазії
тазостегнових суглобів











Скористайтеся можливістю поговорити з педіатром про розвиток дитини,
підготовку до ясел, якщо це можливо, і все інше, що вас хвилює.

Попросіть лікаря підготувати засоби для оцінки розвитку дитини.

ХАРЧУВАННЯ

Від 7 до 9
місяців

Профілактичний стоматологічний огляд
Відвідування сім'ї медичною сестрою (двічі для всіх дітей та
чотириразово для дітей з інвалідністю)

Профілактичний огляд (два рази: з 13 до 15 місяця та з 18 до
24 місяця)
Стоматологічний огляд
Візит патронажної медсестри до дому (одноразово)

Продовжуйте годувати дитину грудьми, даючи йому вітамін 
D3 і вводячи в його раціон нові продукти: овочі, злаки, 
фрукти, м'ясо і яєчні жовтки. Годуйте дитину обережно і 
терпляче, заохочуйте її пробувати нові смаки, але не 
змушуйте їсти. Це нормально, якщо дитина забрудниться 
під час годування. Нові продукти давайте дитині вранці. 
Почніть з невеликої кількості їжі, а потім поступово 
збільшуйте її. Наступні нові продукти починайте вводити 
через 3-5 днів після введення попередніх. Деякі продукти 
слід пропонувати дитині кілька разів (10-15 разів), щоб 
побачити, чи прийме вона їх. Допоможіть дитині навчитися 
користуватися чашкою.
У дитини повинно бути 3 основних прийоми їжі і 1-2 
перекуси. Не змушуйте дитину їсти і з'їдати повну тарілку.

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців
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Від 10 до 12
місяців

Від 13 до 18
місяців

З 19 до 24
місяців

ПІДТРИМКА В ДОГЛЯДІ ТА РОЗВИТКУ - ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ

Організовуйте спільні прийоми їжі. Нарізайте їжу на шматочки, 
щоб спонукати дитину пережовувати її. Будьте терплячі до 
вашої дитини, поки вона вчиться їсти пальцями. Якщо вона 
хоче їсти ложкою, дозвольте їй це робити, навіть якщо вона 
проллє значну порцію їжі.

Посадіть дитину їсти за стіл разом з дорослими. У дитини 
повинно бути три основних прийоми їжі: сніданок, обід і 
вечеря і два перекуси між основними прийомами їжі. 
Дотримуйтеся темпу годування дитини, не поспішайте і не 
змушуйте її з’їсти все, що ви приготували. Слідкуйте, щоб у 
раціоні дитини були присутні всі необхідні групи продуктів: 
каші, овочі, фрукти, м'ясо, молоко і молочні продукти, риба, 
яйця і бобові. Не пропонуйте дитині тверді шматочки їжі, 
наприклад арахіс, фундук, горіхи, насіння, шматочки твердого 
сиру,  сухі м'ясні та м'ясовмісні продукти, оскільки вони 
можуть потрапити в його дихальні шляхи.

Нехай дитина їсть сама, але також нехай продовжує брати їжу 
рукою. Таким чином дитина знайомиться з якістю їжі, її 
смаком, запахом і консистенцією, це дає їй можливість їсти у 
відповідному темпі та розвивати самостійність. Пам'ятайте, що 
ваша дитина імітує вашу поведінку.

Дотримуватися рутини на день - це дуже важливо для дитини.

Облаштуйте простір вдома так, щоб дитині було безпечно пересуватися, і ви 
якомога рідше вживали слово «ні». Говоріть «ні», лише коли ваша дитина ризикує 
завдати шкоди собі чи іншим. Скажіть, що бажано зробити (наприклад, скажіть: 
«Зараз варто посидіти», а не «Не вставай!»).

Ви є зразком для своєї дитини, тому робіть усе так, як ви б хотіли, щоб це робила 
ваша дитина. Вживаючи слово «ні», будьте послідовні. Не кричіть на дитину, не 
бийте її і не давайте їй занадто довгих пояснень. Перерва від 30 секунд до однієї 
хвилини може спрямувати увагу дитини на інший вид діяльності.

Одну годину перед сном необхідно провести в заспокоєнні, пестощі і теплі. Коли 
дитина прокинеться вночі, підійдіть до неї, спробуйте втішити і заспокоїти її, не 
виймаючи з ліжечка.

Не використовуйте телевізор, комп’ютер, відеоігри та мобільний телефон у 
присутності дитини, особливо як засіб заспокоєння, відволікання чи розваги дитини.

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців
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ППІДТРИМКА В ДОГЛЯДІ ТА РОЗВИТКУ - ЯК БАТЬКИ
ПІДТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

З 7 до 9 місяців

Від 10 до 12 місяців

Якщо ви готуєте дитину до дитячого садка, дайте їй час на поступову адаптацію.
Дозвольте їй взяти улюблену іграшку, це їй дасть відчуття додаткової безпеки.

Забезпечте своїй дитині безпечне середовище з передбачуваним розкладом дня, 
щоб вона могла продовжувати вільно досліджувати.

Звертайте увагу на те, як дитина реагує на нові ситуації та людей. Переконайтеся, 
що пристосування відбувається поступово, щоб дитина почувалася комфортно та 
щасливо. Перелічіть почуття, які ви спостерігаєте у дитини. Щодня розмовляйте з 
дитиною, читайте, співайте, включайте дитині музику.
Назвіть і опишіть предмети, на які дитина дивиться або на які показує, а також те, що 
ви робите разом з дитиною. Будь послідовним у своїх діях. Повторюйте звуки, які 
вимовляє дитина. Грайте з дитиною в хованки. Дайте дитині іграшку, нехай вона 
кладе і виймає її з миски. Помістіть дитину біля предмета, який вона може безпечно 
підняти. Дозвольте дитині вільно пересуватися по кімнаті і йдіть за нею, щоб вона 
знала, що ви поруч.

Поважайте сором'язливість дитини в присутності незнайомих людей і дозволяйте їй 
знайомитися з ними поступово. Нехай дитина бачить, що ви поруч, навіть коли вона 
рухається. Грайте з дитиною в ігри типу «ти – мені, я - тобі». Розмовляйте з дитиною 
в будь-якій ситуації: під час годування, купання чи прогулянки. Розказуйте дитині, 
що ви збираєтеся робити далі. Повторюйте слова та звуки, які говорить ваша 
дитина, і просіть її повторювати їх за вами. Читайте дитині книжки та включайте 
музику чи дитячі пісні. Нехай гортає сторінки книжок з картинками. Навчіть її 
показувати частини тіла. Сховайте маленьку іграшку і спонукайте дитину шукати її. 
Дозвольте їй досліджувати різні текстури предметів своїми руками, стукати 
предметами один об одного, класти їх у посуд та виймати з посуду, збирати крихти 
зі столу. Дайте дитині олівець або кольорові олівець для малювання на папері, 
шарф або тканину, щоб махати, ложку та пластикову миску, щоб грати. Навчіть 
дитину, що є причиною, а що наслідком: катайте м'яча туди-сюди, штовхайте 
іграшку машинку, складайте кубики у посуд і діставайте їх звідти. Дозвольте дитині 
тренуватися самостійно стояти, падати, сидіти, триматися та стрибати.

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців
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Від 13 до 18 місяців

З 19 до 24 місяців

Назвіть і опишіть почуття вашої дитини, наприклад: «Ти щасливий, коли бачиш, що 
тато йде». Заохочуйте співчуття в дитині, наприклад, коли інша дитина сумує, 
скажіть: «Ця дитина сумна, піди обійми її». Щодня читайте дитині та розмовляйте 
про малюнки.
Коли ви говорите, використовуйте короткі та прості речення. Задавайте прості 
питання. Заохочуйте дитину до рольових ігор і подбайте про те, щоб у неї були 
придатні для цих цілей іграшки (лялька, телефон). Грайте з кубиками, м’ячем, 
головоломками, книгами та іграшками, які навчать його причинно-наслідковим 
зв’язкам (для розвитку навичок вирішення проблем).
Називайте частини тіла та зображення фігурок у книжках і розказуйте про те, що ви 
робите разом.
Покажіть дитині, як робити мильні бульбашки, як ловити і лопати їх вказівним 
пальцем. Грайтеся з м'ячем разом. Спочатку по черзі катайте його, а потім 
попросіть дитину штовхнути його або кинути. Зробіть або купіть іграшки, які дитина 
може безпечно штовхати або тягнути (інтерактивні іграшки).

Опишіть почуття, які показує дитина, або з якими ви стикаєтесь у повсякденному 
житті та в розмовах. Читайте дитині кожен день і описуйте малюнки простими 
словами. Задавайте дитині прості питання. Навчіть дитину називати частини тіла, 
тварин і предмети побуту. Грайте в ігри зі звуками тварин. Співайте разом дитячі 
пісні.
Заохочуйте дитину використовувати слова замість жестів. Якщо дитина не може 
сказати все слово, дайте їй першу букву. Заохочуйте дитину гратися з кубиками, 
будувати та руйнувати те, що вона побудувала. Дайте дитині іграшки, щоб вона їх 
штовхала і тягнула. Дайте дитині папір і олівець або кольорові олівці. Малюйте 
разом і пояснюйте їй, що ви робите і що малюєте. Грайтеся з м'ячем разом. 
Спочатку по черзі катайте його, а потім попросіть дитину штовхнути його або 
кинути. Гуляйте з дитиною на свіжому повітрі, нехай бігає, ходіть по траві, залізає, 
але стежте, щоб дитина робила це у вашій присутності.

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців
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ПІДТРИМКА В ДОГЛЯДІ ТА РОЗВИТКУ – ЗДАТНОСТІ ТА НАВИЧКИ,
НАБУТІ ДИТИНОЮ

З 7 до 9 місяців

Від 10 до 12 місяців

Від 13 до 18 місяців

Дитина знає членів родини, висловлює радість, коли їх бачить, відрізняє їх від 
сторонніх. Дитина може боятися невідомих людей. Вона хвилюйтеся, коли батьки 
виходять з кімнати, і заспокоюється, коли вони повертаються. Дитина реагує, коли 
чує своє ім'я. Вона починає розуміти значення слова «ні». Вона белькоче, вимовляє 
склади і багато різних звуків. Дитина встановлює зоровий контакт. Дитина повторює, 
імітує рухи і звуки дорослих (крутить головою, простягає ручки, бажаючи, щоб її 
підняли). Вона починає вказувати на предмети ручкою. Дитина слідкує за предметом 
який падає. Вона шукає прихований предмет. Вона все ще тягне предмети до рота. 
Вона з легкістю перекладає предмети з однієї ручки у другу, трясе цими предметами. 
Дитина піднімає маленькі предмети. Вона може сісти без сторонньої допомоги і 
залишатися в положенні сидячи без підтримки. Вона приймає відповідне положення 
для повзання. Деякі діти вже вміють повзати. Дитина відштовхується і намагається 
підвестися.

Дитина показує сором'язливість і нервозність у спілкуванні з незнайомими людьми. 
Вона плаче, коли її розлучають з батьками. Дитина має улюблену іграшку. Вона 
спонтанно прагне поділитися своїми інтересами чи задоволенням з дорослими і 
грати «Я - тобі, ти - мені». Вона розуміє власне ім'я, імена людей, яких пізнає, назви 
предметів навколишнього середовища, повсякденної діяльності та слово «ні». Вона 
повторює склади, а деякі вже можуть вимовляти осмислені слова, наприклад: мама, 
тато. Дитина розуміє, коли ви їй говорите: «Принеси м'яч», вона імітує і використовує 
жести, каже «та-та», хитає головою, коли хоче сказати «ні». Вона шукає маленьку 
заховану іграшку. Вона вказує рукою на предмет, який хоче отримати. Дитина з 
цікавістю досліджує іграшки: трясе, б'є, кидає, звертає увагу на деталі.
Дитина піднімає пальцями дрібні предмети, їсть пальчиками. Вона складає предмети 
в коробку і дістає їх із коробки. Вона може сидіти без сторонньої допомоги і 
зберігати рівновагу в положенні сидячи. Вона стоїть прямо, тримаючись за меблі, і 
починає ходити поруч з меблями. Дитина допомагає, коли ви її вдягаєте.

Дитина все ще може проявляти страх перед незнайомими людьми і незнайомими 
ситуаціями. Їй вже не потрібно демонструвати інструкції для того, щоб вона їх 
виконала.  Вона говорить змістовні слова. Вона каже кілька окремих слів за раз. 
Вона намагається імітувати жестикуляцію дорослих і слова, які вони вимовляють.
Дитина використовує осмислений рух у відповідь на прохання («ні», «та-та»). Вона 
вміє користуватися предметами побуту: зубною щіткою, ложкою, телефоном. Вона 
показує вказівним пальцем на те, що її цікавить. Вона пропонує об'єкти, що 
цікавлять інших, щоб приєднатися до гри. Вона може показати принаймні три 
частини тіла. Вона грає в уявно-рольові ігри (наприклад, годує ляльку). Вона 
самостійно малює олівцем або кольоровими олівцями на папері, підлозі, піску. 
Дитина відкриває книжки з картинками у твердій обкладинці. Вона складає 
предмети в посуд і дістає їх звідти. Вона стоїть, пересувається біля меблів, 
самостійно ходить. Під час прогулянки дитина може тягнути за собою іграшки.

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців
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З 19 до 24 місяців

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

Від 10 до 12
місяців

Від 13 до 18
місяців

З 19 до 24
місяців

Дитина показує різні емоції: страх, гнів, провину, радість, співчуття. Вона стає 
все більш незалежною, опирається наказам, злиться, хоче контролювати інших, 
б'ється, віддає накази, захищає своє. Дитина копіює поведінку дорослих і 
старших дітей. Вона грає поруч з іншими дітьми і поступово починає включати їх 
у свою гру. Вона розпізнає імена близьких членів родини та назви предметів 
побуту.
Дитина розуміє та виконує більш прості інструкції. У спілкуванні з людьми 
дитина використовує поєднання слів і жестів. Дитина вимовляє речення з 2-4 
слів. Вона асоціює звуки з тваринами. Частково мову дитини розуміють навіть 
дорослі, які не знаходяться біля неї щодня. Вона грає в простіші ігри, 
використовуючи свою уяву. Дитина знаходить предмети, заховані під двома і 
трьома ковдрами. Вона розумно використовує іграшки. 
Вона починає сортувати і зіставляти предмети: тварина до тварини, шкарпетка 
до шкарпетки. Дитина самостійно малює каракулі на папері, малює або 
обводить лінії та кола. Вона будує вежі висотою з 4 блоки. Вона використовує 
одну руку частіше, ніж іншу. Вона може стояти навшпиньки. Вона бігає, стрибає, 
б'є м'яч і кидає його через голову. Вона ходить сходами вгору та вниз, 
тримаючись за щось.

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:

Не може утримувати власну вагу тіла, тримаючись за щось; 
не сидіть без підтримки; не починає белькотіти і 
повторювати звуки: ба-ба, ма-ма, да-да; не реагує на своє 
ім'я; не впізнає своїх рідних; не дивиться в ту сторону, куди 
ти показуєш; не перекладає іграшку з однієї ручки в іншу.

Не повзає; не може стояти, тримаючись за щось; не шукає 
предмети, які ви приховали; не вказує на предмети; не 
навчилася звичайній жестикуляції: помаху «па-па», 
похитування головою при вираженні невдоволення.

Не показує предметів іншим; не можу ходити; не знає 
призначення предметів побуту; не імітує дорослих; може 
вимовити не більше 6 слів; їй байдуже, чи мама/батько 
повертається, чи іде; вона втрачає вже набуті навички.

Не вміє користуватися предметами побуту; не імітує слів і 
діяльності дорослих; не виконує прості інструкції; не 
вживає сполучень із двох слів; має нестабільну ходу; 
втрачає вже набуті здібності.

З 7 до 9
місяців

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців
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БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПОВЕДІНКА

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.

Обов’язково тримайте дрібні предмети, менші за 2,5 см, наприклад: скляні 
кульки, канцелярські скріпки, голки, монети або ліки в місцях, недоступних 
для дітей.

Закрийте всі розетки та переконайтеся, що всі кабелі належним чином 
ізольовані.

Не залишайте важкі або гарячі предмети на столі, якщо він накритий 
скатертиною, яку дитина може потягнути.

Зберігайте всі небезпечні речовини (засоби для чистки предметів і 
приміщень, ліки та інші хімічні засоби) в місцях, які знаходяться на піднесенні 
і замикаються на ключ, тобто недоступні для дітей.

Ніколи не залишайте дитину саму, особливо біля води чи нагрівальних 
приладів. Ваша дитина завжди має бути в межах досяжності. Ніколи не 
залишайте дитину саму біля наповненої ванни, басейну, озера чи іншої 
відкритої водойми.
Також не залишайте дитину саму та без нагляду дорослих у будинку чи на 
подвір’ї, а особливо поблизу машин чи механізмів, що рухаються.

Відсуньте великі предмети меблів подалі від вікон, щоб дитина не мала 
доступу до вікон.

Зберігайте алкогольні напої в недоступному для дітей місці та обов’язково 
випорожнюйте склянки із залишками напою. Також тримайте сірники та 
запальнички в недоступному для дітей місці.

Не тримайте вдома зброю. Якщо вам необхідно носити зброю, носіть її 
відповідно до встановленої процедури.

Дітей до трьох років потрібно перевозити в безпечному кріслі або 
спеціальному пристрою, в залежності від того що зручніше, крім транспорту 
громадського пасажирського транспорту.

Поради для батьків дітей віком від 7 до 24 місяців





ПОРАДИ
БАТЬКАМ ДІТЕЙ

ВІКОМ ВІД
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