
Поради батькам, діти яких стоять на порозі 

підліткового віку 
 

«Ваша власна поведінка - найвирішальніша річ. 

Ви думаєте, що виховуєте дитину тільки тоді, 

коли з нею розмовляєте чи наказуєте її. 

Виховуйте її кожну мить Вашого життя, 

навіть тоді, коли Вас немає вдома.» 

А.С.Макаренко 

1. Любіть дитину не за те, що вона чи красива, а лише за те, що вона ваша рідна 

дитина. 

2. Головне новоутворення підліткового періоду – відкриття своєї 

індивідуальності, свого «Я». 

3.  Починається перебудова організму – дитина стає імпульсивною, з’являється 

негативізм, часта зміна настрою, суперечки з ровесниками, бунт проти батьків. 

4. На дітей обрушується криза, пов’язана із бажанням самостійності, 

відокремленості від батьківської опіки і страхом перед невідомим дорослим життям. 

5. Зростає дух незалежності, який робить стосунки в сім’ї, в школі дуже 

напруженим. 

6. Бажання звільнитися від зовнішнього контролю поєднується із збільшенням 

самоконтролю і початком свідомого самовиховання. 

7. Підліток дуже чутливий, вразливий і легко піддається впливам, як позитивним, 

так і негативним. 

8. Підвищений рівень тривожності. 

9. Внутрішній світ дитини ще не має стабільності, тому батькам не бажано 

залишати своїх дітей без розумного нагляду. 

10. Розширюється спілкування. 

11. Підвищується інтерес до свого тіла, зовнішності. 

12. З’являються нові авторитети. 

13.Недоліки і протиріччя в поведінці близьких і старших сприймаються гостро і 

хворобливо. 

14. В батьках хочуть бачити друзів і порадників, а не диктаторів. 
 

Чого не можна робити, спілкуючись з підлітком? 

1. Застосовувати насилля, крики і глузування. 

2. Застосовувати епітети, які б принижували його гідність. 

3. Ображатися і демонстративно не розмовляти з підлітком цілими днями. 

4. Ігнорувати його думку щодо власного здоров’я, планів на майбутнє, дозвілля, 

кишенькових грошей. 

5. Не нехтувати ніякими дрібницями. Дрібниць у виховній роботі просто не буває. 

6. Пам’ятайте: вашим дітям потрібна не стільки опіка, скільки дружня порада, 

розумне керівництво, ваша духовна підтримка. 

7. Ваша допомога не повинна бути крикливою, а поради нав’язливими. 

8. Пам’ятайте, що Ви самі себе виховуєте під впливом своїх дітей. 
 

З повагою, практичний психолог       Кравченко Мілена Сергіївна 


