
Виховання дітей юнацького віку 

 

Кожній матері й кожному батькові хочеться, щоб їхня дитина була слухняною, 

фізично розвиненою, розумною і талановитою. Більшість батьків час від часу 

опановують сумніви, чи правильно вони поводяться з дитиною. Звичайно, немає 

ідеальних батьків. Усі мають труднощі у вихованні, інколи не впевнені, чи правильно 

впливають на своїх синів і доньок. Однією з проблем, яка найбільше непокоїть батьків, 

є відповідь на запитання: «Що треба зробити, аби дитина поводилася добре?». 

Насамперед подавати дітям приклад хорошої поведінки. Поведінка батьків повинна 

стати прикладом для наслідування. Дорослим слід змінювати оточення, а не дитину.  

Ось декілька порад, які можуть бути корисними батькам невпевненої 

дитини: 

1. Установлюйте стільки обмежень, скільки дитина здатна виконати. Як 

надмірна вимогливість, так і надмірне потурання роблять її невпевненою у собі. 

Почуття провини, надмірна тривожність, невпевненість заважають їй виявляти 

самостійність та ініціативу. 

2. Не бійтеся перехвалити дитину. Нехай вона вважатиме себе кращою, ніж є. 

Тоді вона й діятиме відповідно до «завищеної самооцінки», тобто краще, а не гірше. 

Крім того, прагнення вдосконалюватись у неї не зникне, хоча б тому, що еталоном 

умінь для юнацького віку є не діти, а дорослі. 

3. Не ставте за приклад інших дітей. Перше, що вона візьме до уваги з такого 

порівняння, - це те, що ви любите їх, а не її. А якщо виникають ревнощі, то навчитися 

будь-чого неможливо. 

4. Не поспішайте приписувати дитині такі риси, як упертість, егоїзм, лінощі. По-

перше, ваші слова програмуватимуть свідомість дитини. По-друге, те, що вам здається 

примхами або впертістю, може виявитись лише своєрідністю юного мислення. 

Дуже часто конфлікти з дитиною виникають тоді, коли вона не чує батьківських 

прохань чи вказівок. Це може бути спричинене проблемою стосунків у родині. 

Наприклад, коли спілкування зводиться до вимог і вказівок, тоді дитина протестує 

проти цього і виявляє впертість. Чи, навпаки, коли батьки потурають дитині, не при-

вчають її до того, що в неї є якісь обов'язки. 

Водночас важлива і форма, в якій вони просять юнака щось зробити. При цьому 

варто враховувати таке: 

1. Кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, замість того, чого не бажаєте. 

Наприклад: «Я хочу, щоб ти добре вчилась», а не: «Я не хочу, щоб ти 

отримувала двійки». «Я хочу, щоб ти була здорова», а не: «Я не хочу, щоб ти 

застудилась». 

2. Не поєднуйте декількох прохань чи вказівок. Наприклад, замість «приготуй 

вечерю» скажіть: «Почисти картоплю, помий овочі тощо». 

3. Точно кажіть дитині, що потрібно зробити. Наприклад, замість «будь 

відмінником» скажіть: «Уважно слухай викладача», «Виконуй домашні завдання» 

тощо. 

4. Звертайтесь до дитини спокійно. Юнаки повинні навчитися реагувати на 

розважливий тон голосу, а не на крик чи благання. 

5. Спілкуйтеся з дитиною, поважаючи її думку. У розмові використовуйте такі 

слова, як будь ласка, прошу, дякую. 

6. Ваші прохання і вказівки повинні бути чіткими та зрозумілими. 



7. Використовуйте команди і накази тільки тоді, коли вони потрібні. Наприклад, 

в екстреній ситуації, коли хтось поранився, і необхідно терміново надати йому 

допомогу. 

8. Дозволяйте та допомагайте юнакам робити власний вибір у різних життєвих 

ситуаціях. Нехай вони самі вирішують, наприклад, що вдягати і що їсти. Це 

попередить прояви образи й покори. Дитина не дорікатиме, що ви її постійно контро-

люєте і вирішуєте за неї. 

9. Пояснюйте, чому просите чи вимагаєте. Пояснення краще додавати до 

прохання чи вказівок. Не варто їх давати між проханням і його виконанням, оскільки 

діти можуть намагатися залучити вас до дискусії, щоб не робити того, що ви просите. 

10. Не забувайте похвалити і подякувати дитині за те, що вона робить. 

11. Висувайте реальні вимоги. Враховуйте вік і ситуацію дитини, в якій вона 

перебуває, не вимагайте неможливого. 

12. Не надавайте надто великого значення заохоченням і покаранням. У процесі 

дорослішання дитини покарання та заохочення стають усе менш результативними. 

Покарання не мають ображати юнака, а навпаки — повинні допомагати йому 

позбутися почуття провини. Переживши покарання, дитина може подумати, що вона 

позбулася тягаря провини і знову стала хорошою. 

13. Обов'язково вказуйте на причину, яка впливає на ваші рішення. Прагніть до 

компромісу. 

14. Прислуховуйтесь до того, що говорить ваша дитина. Цікавтеся тим, що вона 

робить і відчуває. 

15. І головне - пам'ятайте, що любов є найважливішою потребою всіх дітей і 

однією з основних передумов позитивної поведінки. 

Наскільки добре ви знаєте своїх дітей? 
Анкета для батьків 

1. Назвіть улюблений колір вашої дитини. 

2. Назвіть улюблену страву вашої дитини. 

3. Чим зазвичай ваша дитина займається у вільний час? 

4. Чого ваша дитина найбільше боїться? 

5. Яка мрія є у вашої дитини? 

6. Які покарання ви застосовуєте стосовно дитини? 

7. Чи зустрічається зараз ваша донька (син) з хлопцем (дівчиною)? 

8. Який навчальний предмет дається вашій дитині найлегше? 

9. З якого навчального предмета виникають труднощі? 

10. На що найчастіше хворіє ваша дитина? 

Юнацький вік - по-своєму прекрасний і важкий, тому намагайтеся бути більш 

уважними й чуйними у спілкуванні зі своїми дітьми. 

У цей період юнаки та дівчата переживають чергову кризу розвитку, тому 

серйозно ставтесь до їхніх почуттів і переживань, адже вони не надумані, а справжні. 

Думка друзів для них важливіша за думку батьків, тому спробуйте бути для 

дітей не просто татом чи мамою, але ще й другом. 

Це вік, коли діти особливо прискіпливі до своєї зовнішності, тому навчіться 

робити їм компліменти. 

Незважаючи на незавершеність процесу формування особистості, юнаки вже 

вважають себе повноправними дорослими людьми. Тому ставтеся до них, як до 

дорослих, цікавтесь їхньою думкою, радьтеся з ними, при кожній нагоді підкреслюйте 

їхню значущість. 

Юнаки, підлітки, не терплять авторитарного стилю керівництва. Будьте 

демократичними у своїй сім'ї. 



Діти особливо інтенсивно беруть участь у суспільному житті. Вони виконують 

безліч соціальних ролей, на першому місці у них дружба і кохання, тому 

інтелектуальна активність знижується. Поставтеся до цього з розумінням. 

Юнацький вік зазвичай супроводжується бурхливим почуттям закоханості, а 

точніше почуттям невзаємності, нерозділеного кохання або навпаки, надто близькими 

стосунками, частими змінами об'єкта закоханості. Наслідок: переживання зради, 

ревнощів, образи, болісне розривання стосунків. Усі ці життєві перипетії не повинні 

проходити без батьківської уваги. Але не будьте надто нав'язливими, якщо зараз вам не 

хочуть про це розповідати, можливо, варто почекати, поки все налагодиться. Навіть 

якщо вам докладно не відома причина синових чи доньчиних сліз, усе одно скажіть, що 

ви підтримуєте, хочете допомогти. Більшість батьків не вміють чи не хочуть 

розмовляти на інтимні теми зі своїми дітьми. Можливо тому, що починати про це 

говорити з юнаками та юнками трохи запізно. Перша бесіда на таку тему мала 

відбутися ще в дошкільному віці, саме тоді, коли ваш малюк запитав: «А звідки 

беруться діти?». Звичайно, слід відповідати у зрозумілій формі, враховуючи 

особливості віку. А потім, з часом, плавно доповнювати й уточнювати вже підняте 

питання. Отож, з юними особистостями ви вже зможете легко говорити про сімейні 

цінності, подружню вірність, засоби контрацепції, венеричні захворювання, обго-

ворити всі «за» і «проти» дошлюбних статевих стосунків. 

Крім того, цей період характеризується багатьма негативними чинниками. 

Найгірше, коли юна людина, не впоравшись зі своїми почуттями, неприємностями, не 

може знайти підтримки в оточення і накладає на себе руки. Інший, теж дуже складний 

випадок, - небажана вагітність ще не готової стати матір'ю дівчини, коли аборт є одним 

із не найкращих виходів із ситуації. Поширеним наслідком конфлікту з батьками є 

втечі з дому. У поодиноких випадках - назавжди. А що чекає молодих людей на вулиці, 

де свої жорсткі закони, яких треба дотримуватися, щоб жити? Там усе дозволено і за 

все треба платити: алкоголь, наркотики, крадіжки, бійки, проституція. Тому ви як 

найближчі для дитини люди мусите бути завжди готові попередити, запобігти й 

допомогти! 

У цьому періоді діти роблять важливий крок назустріч майбутньому. Від того, в 

якому напрямку він буде зроблений, багато в чому залежить їхня доля. Ідеться про 

вибір професій. Не просто - куди піти вчитися, а ким бути в житті: зупинитися на 

досягнутому чи продовжити навчання у виші, працювати за вузькою спеціалізацією чи 

розширити сферу діяльності. Тут ваше завдання - не нав'язувати свої думки, а 

проговорити кілька варіантів і підтримати рішення, яке оберуть діти. 

Щоб зменшити негативні переживання і болісний процес дорослішання, варто 

залучати юнаків до: 

• громадської праці (прищеплювати їм бажання бути корисними для інших); 

• творчості (мистецтво, література, спорт мають також і психотерапевтичний ефект); 

• волонтерської діяльності; 

• участі в молодіжних організаціях. 

І пам'ятайте: поганих дітей не буває! Можуть бути невдалі обставини, погані 

рішення, погані вчинки, погані слова, але діти поганими не бувають! Вони так само 

ваші, як і 16-18 років тому, і люблять вас так само, як і тоді, просто виражають це по-

іншому. 
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