
Як зрозуміти того кого не можливо зрозуміти? або Батькам про підлітків 

Якщо дитину постійно критикують - вона вчиться ненавидіти. 

Якщо дитину висміюють - вона стає замкнуто. 

Якщо дитину хвалять - вона вчиться бути вдячною. 

Якщо дитину підтримують - вона вчиться цінувати себе. 

Якщо дитина зростає в докорі - вона буде жити з постійним «комплексом провини». 

Якщо дитина зростає в терпимості - вона вчиться розуміти інших. 

Якщо дитина зростає в чесності - вона вчиться бути справедливою. 

Якщо дитина зростає в безпеці - вона вчиться довіряти людям. 

Якщо дитина росте у ворожнечі - вона вчиться бути агресивною. 

Якщо дитина зростає в розумінні і доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у 

світі і бути щасливим. 

 

Майже всі батьки підлітків із здивуванням думають: «Що сталося із моєю 

дитиною? Була така слухняна, товариська, а зараз наче хто підмінив». Якщо вам 

знайома така ситуація, то ця інформація знайшла свого читача. 

Період підліткового віку вважається одним із найкритичніших та найважчих у 

особистісному розвитку. 

Наскільки гладко і безболісно дитина пройде етапи дорослішання, багато в чому 

залежить і від батьків, їх власної готовності, розуміння і підтримки своєї дитини. А для 

цього необхідно знати особливості підліткового періоду. Незважаючи на те, що кожна 

дитина входить і переживає цей життєвий етап по-своєму, деякі загальні особливості і 

риси поведінки притаманні більшості дітей цього віку: 

 організм зазнає істотних фізіологічних змін; 

 на формування особистості в цей період значний вплив має процес статевого 

дозрівання; 

 може змінюватися характер, уподобання, інтереси; 

 чуттєві переживання стають більш глибокими, трапляються різкі перепади 

настрою, емоційні сплески; 

 провідною діяльністю в підлітковому віці є спілкування з однолітками і 

суспільно значуща діяльність; 

 підлітки протестують проти батьківського контролю, водночас потребуючи 

підтримки з боку близьких; 

 зростає вплив однолітків і оточення: самооцінка залежить від зовнішньої 

оцінки і статусу в підлітковій групі; 

 формується власна система цінностей; 

 діти відчувають протиріччя між відчуттям «дорослості» і ставленням до них як 

до дитини; 

 проявляється схильність до екстремальної і ризикованої поведінки. 



 
Вам, дорогі батьки, необхідно зрозуміти, що все вище перераховане – це 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, і аж ніяк погане виховання або вплив 

оточуючих. 

Однак, постає наступне логічне запитання: «А що ж робити в даній ситуації?». 

Пропонуємо вам рекомендації, дотримання яких, допоможуть вам налагодити стосунки 

із вашою дитиною. 

Нижче наведено кілька корисних порад, які придадуться батькам при вихованні 

підлітків і налагодженні зв’язку з ними: 

1. Інтерес. З’ясуйте, що подобається вашій дитині. Коли ваш підліток був 

дитиною, можна знайти щось, чим можна було б з ним займатися. Але коли вони 

дорослішають, вам доведеться докласти додаткових зусиль, аби довідатись, що 

подобається вашим дітям. Можливо, це буде не просто, але здатність співвідносити 

схильності й антипатії вашої дитини є важливою частиною побудови відкритих 

стосунків з нею. 

Пам’ятайте: щоб бути гарним батьком вам також потрібно бути гарним другом. 

2. Строгість.Чимало підлітків пручаються правилам і обмеженням. Вони думають, 

що вже дорослі, що можуть про себе подбати. Хоча це, іноді, й так, підліткам усе ще 

потрібні обмеження. З новими бажаннями вони можуть заподіяти собі значної шкоди, 

якщо не стримуватимуть себе відповідальністю. 

Дайте зрозуміти вашій дитині, що в неї буде більше волі, але при цьому й більше 

відповідальності. Воля без відповідальності - безглузда. 

Вам варто допомогти своїй дитині навчитися планувати події наперед. Ви не 

повинні робити це за підлітка - просто спрямуйте його. 

3. Спілкуйтеся щодня. Щоденне спілкування є важливим для підтримки 

відкритості між вами. Ваша дитина буде розкутішою, довірятиме вам, якщо ви 

спілкуватиметеся з нею щодня. Довіра ґрунтується на практиці. Її можна збудувати 

тільки на багатогранних відносинах, на гарному спілкуванні. 

Навчіться пізнавати світ, у якому живе ваш підліток, поставте себе на його місце, 

і ви зможете не тільки досягти довіри у стосунках, але й краще зрозуміти його 

поведінку. 

Щоденне спілкування покаже вашій дитині, що ви дбаєте про неї. Це дуже 

важливий фактор, тому що підлітки почуваються комфортніше з батьками, які активно 

залучені в їхнє життя. Інакше підлітки можуть звернутися до ненадійний однолітків за 

порадою або настановами. Дуже важливо, щоб батьки надавали їм керівництво й 

турботу, що їм так потрібно. 

4.Терпіння. Коли йдеться про виховання важкого підлітка, ваша терпіння дуже 

важливе. Бути терплячим важко, тому ви захочете побачити результати негайно. Але у 

більшості випадків вашій дитині просто необхідно перерости таку поведінку. Загалом, 

якщо зможете знайти в собі терпіння, то керуватимете ситуацію значно краще. 



5. Попереджувальний підхід. Тільки-но ви помітили що в дитини з’явилися 

проблеми, вам необхідно починати діяти негайно. Негайний початок дій покаже 

підлітку, що ви не збираєтесь сидіти, склавши руки, й дозволити йому уживати 

наркотики, алкоголь або займатися іншими речами, яких ви не схвалюєте. 

Попереджувальний підхід може скоротити глибину і тривалість проблем вашого 

підлітка. 

6. Єдиний фронт. У багатьох випадках батьки не сходяться в думках про те, яке 

рішення їм необхідно прийняти щодо ситуації, в яку потрапила їхня дитина. У жодному 

разі не розказуйте про це своєму синові чи доньці. Ви маєте завжди демонструвати 

«єдиний фронт». Коли дитина зрозуміє, що ви дієте спільно, однією командою, і вона не 

зможе втекти під захист одного з батьків, ваші плани допомогти матимуть більші шанси 

на успіх. 

 
А як діяти, якщо довіра з дитиною втрачена? 

1. Уважно вислухайте підлітка. Прагніть до того, щоб підліток зрозумів, що він 

вам не байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його. 

2. Запропонуйте свою підтримку та допомогу. 

3. Поцікавтеся, що зараз найбільше турбує підлітка. 

4. Упевнено спілкуйтеся з підлітком. 

5. У спілкуванні з підлітком використовуйте слова, речення, які сприятимуть 

розвитку контакту: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти. 

6. У розмові з підлітком дайте йому зрозуміти, що він потрібен іншим і 

унікальний як особистість. 

7. Недооцінка гірша, ніж переоцінка. Надихайте підлітка на високу самооцінку. 

Вмійте слухати, довіряти і викликати довіру в нього. 

8. Звертайтеся по допомогу, консультацію до спеціаліста, якщо вас щось 

насторожило в поведінці підлітка. 
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