
 Період з 10-11 ро-

ків до 14-15 років назива-

ють підлітковим, або се-

реднім шкільним. У цей 

час під впливом інтенси-

вного функціонування 

залоз внутрішньої секре-

ції збільшується збудже-

ність центральної нерво-

вої системи підлітка, що 

виявляється у підвищеній дратівливості, надмір-

ній образливості, нестриманості. Але цього мо-

же не бути, якщо дорослі виявляють чуйність, 

тактовність і турботу. Для нас цей період дуже 

важкий. У цей час проявляється прагнення до 

самостійності та властивих дорослим форм по-

ведінки. Стосунки з дорослими стають складні-

шими. Нерозуміння змін, що відбуваються з ді-

тьми, призводить до прояву негативізму, неслу-

хняності. Якщо тиск з боку дорослих посилю-

ється, це, відповідно, збільшує опір підлітка. 

Визначають різні напрямки поведінки підлітка з 

дорослими: 

Заперечення та негативна реакція, часом на-

віть неадекватно надмірна до будь-яких 

спроб дорослих ставитись до нього, як до 

дитини.  

Бравада, гіпердемонстрація перед оточуючи-

ми – ознака власної дорослості, своїх можли-

востей. 

Пошук нових стосунків із дорослими на рів-

них, за принципом «дорослий – дорослий». 

Цей період – час фізіологічної кризи. 

Звідси нетерпимість, упертість, непослух. Щось 

сталося! Не можна залишати дітей самих, хоча й 

вони хочуть бути незалежними, відкидають ав-

торитети, не вірять досвіду інших, а лише своє-

му власному. Виникають складні стосунки з ба-

тьками, кажуть, що їм нічого не потрібно, а на-

справді потребують багато. 

 Важкий підліток – це в недалекому мину-

лому мила дитина, батьки якої припустилися бага-

тьох стратегічних і тактичних помилок в її вихо-

ванні. 

І. Підлітки стають « важкими», коли 

Вимоги батьків не відповідають їх віку 

Батьки забагато дозволяють і замало вимага-

ють 

Батьки замало дозволяють і замало вимагають 

ІІ. Ставлення батьків до дітей неадекватні 

їх віку 

Батьки сприймають дитину, як маленьку і так 

спілкуються з нею 

Батьки з дитинства сприймають малюка як до-

рослу людину і ставляться до нього як до до-

рослого, який має свій досвід. 

ІІІ. Батьки часто заявляють дитині, що 

все, що вона має, вміє, - належить їм, тим самим  

позбавляючи дитину права на особисту свободу,  

досягнення, почуття. 

ІV. Батьки займаються задоволення мате-

ріальних потреб дитини, забуваючи про душевний 

контакт, теплі, дружні стосунки 

V. Батьки намагаються виростити з дити-

ни « ідеального себе», того, ким не стали вони са-

мі, чого не досягли, не зуміли, не встигли. Немає 

нічого гіршого такої підміни. 

 

Підлітки стають» важкими», щоб 

Отримати увагу, неважливо: позитивну чи не-

гативну.  

Якщо в дитинстві діти отримували велику кі-

лькість уваги, то в них може розвинутися над-

мірна потреба в любові. 

Щоб відстояти своє право бути самостійним, 

особистістю, окремою від батьків. 

 

Підлітки стають « важкими» в резуль-

таті того, що 

Батьки весь свій вільний час віддають дитині, 

вона стає краєугольним каменем, сенсом існу-

вання. 

Батьки не приділють достатньої уваги, спілку-

ваню з дитиною, емоції не проявлються відве-

рто. 

В родині панують відкриті або приховані не-

порозуміння, конфлікти, взаємне невдоволен-

ня. 

 

Підлітки стають» важкими» тому що 

У родині кілька дітей і батьки використовують 

різні принципи у вихованні 

Батьки лише утримують і годують дитину, на-

ївно вважаючи, що виховує школа, телевізор, 

держава, вулиця, життя. 

 

Тест «Які  ми батьки»? 

  Чи часто ви замислюєтеся над тим, чи хо-

роші ви батьки? Для наших дітей та справляєтеся 

ви зі своїми обов'язками вихователів? Отже, які ви 

батьки? Перевірте себе, відповівши на питання: 

так, ні, іноді.  

 

1 . Чи стежите ви за статтями в журналах, програ-
мами по телебаченню і радіо на цю тему? 

2 . Одностайні ви з вашим чоловіком у вихованні 
дітей? 

3 . Якщо дитина пропонує вам допомогу, прийміть 
ви її, навіть якщо при цьому справа може затрима-
тися ? 

4 . Ваша дитина провинився. Задумаєтеся ви в та-
кому випадку, чи не є його поведінка результатом 
вашого виховання? 

5 . Чи використовуєте ви формулу заборони або 
наказу тільки тоді, коли це дійсно необхідно? 
6 . Чи вважаєте ви що послідовність, є один з пе-

дагогічних принципів? 



7 . Чи усвідомлюєте ви, що середовище, що оточує 
дитину, робить на нього істотний вплив? 

8 . Чи визнаєте ви, що спорт і фізкультура мають 
велике значення для гармонійного розвитку дити-
ни ? 

9 . Чи зумієте ви не наказати, а попросити про що-
небудь своєї дитини ? 
10 . Чи неприємно вам « оброблятися » від дитини 

фразою типу: «У мене немає часу » або «Почекай, 

поки я закінчу роботу» ?  

 Ключ до тесту.: За кожну позитивну відпо-

відь припишіть собі 2 очка, за відповідь «Іноді» і 

негативний - 0.  

Менш 6 очок.  Про сьогодення вихованні ви маєте 
досить туманне уявлення. І хоча кажуть, що почати 
ні коли не пізно, радимо вам не сподіватися на цю 
приказку і не зволікаючи зайнятися підвищенням 
освіти в цій області. 

Від 7 до 14 очок.   Ви не робите великі помилок у 
вихованні, але все ж де в чому над собою і своїми 
підсумками в цій області слід було б задуматися. 

А почати можна з того, що найближчий вихідний 
повністю присвятити дітям, забувши на час прия-
телів і виробничі проблеми. І будьте впевнені, діти 
вас за це повністю винагородять. 

Більше 15 очок. Ви цілком справляєтеся зі своїми 
батьківськими обов'язками. І проте не зупиняйтеся 
на досягнутому. 

 

Ось декілька порад, які допоможуть вам уник-

нути появи у вашій родині  «важких підлітків» 

Не зловживайте покараннями та заборонами. 

Знайдіть причину і мотивацію. Памятайте: ко-

жній дитині потрібний індивідуальний підхід. 

Посильте пізнавальний інтерес, Залучайте ди-

тину до різних видів діяльності 

Розмовляйте, пояснюйте,але не висувайте ви-

мог і не вимагайте відразу ідеальної поведінки., 

поступово вводіть зміни в режим дня, звички 

дитини 

Помічайте навіть незначні зміни поведінки, 

оскільки асоціальна поведінка спочатку прояв-

ляється епізодично та ситуативно 

Треба знайти сильні сторони і правильно їх ви-

користовувати, розвивати. 

В дитину необхідно вірити- це головне! Велике 

значення має значення для важкої дитини від-

чуття успіху, радість. Це стимул до самовдос-

коналення. Розмовляйте з дитиною тактовно і 

уникайте різких виразів.  
 

Що повинні зробити батьки,  

щоб зберегти любов своїх дітей? 

У самостійності дитини не слід бачити погрозу. 

Пам’ятайте, що дитині потрібна не стільки са-

мостійність, скільки право на неї. 

Хочете, щоб дитина зробила те, що вам потріб-

но, - зробіть так, щоб вона сама захотіла цього. 

Не переобтяжуйте дитину опікою й контролем. 

Не створюйте “революційну ситуацію”, а якщо 

створили, вирішуйте її мирним шляхом. 

Пам’ятайте слова Й.-В. Гете: “У підлітковому 

віці багато людських достоїнств виявляється в див-

них і неординарних учинках”. 
. 
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