
ПСИХОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  ПІДЛІТКОВОГО  ВІКУ 

 

Одна з найважливіших причин психологічних проблем підлітка - їх сім'ї. 

Наприклад, постійні сварки з батьками, сильного покарання в сім'ї, занадто багато 

обмежень и.т. п.  

Часто, причиною багатьох психологічних проблем у підлітків може бути:  

 усвідомлення підлітком того, що щось серйозне і неправильне 

відбувається в його родині  

 насильство (фізичне, моральне)  

 зневага з боку батьків  

 постійні сварки і бійки між батьками  

 почуття не бажання і не любові в своєму будинку.  

Також одна з причин - неповні сім'ї. 

Більшість підлітків ростуть в неповних 

сім'ях. Більше 50% новонароджених 

проведуть, щонайменше, частину свого 

дитинства в неповній сім'ї. Сьогодні 

багато хто впевнений, що мати чи батько 

поодинці не можуть так само впевнено і 

успішно виховувати дитину, як може 

зробити це повна сім'я. Так як такого батькові доводиться не тільки заробляти на 

життя, але і вести господарство, і часто такі родини перебувають на межі бідності. 

Багато хто також думають, що коли підліток почав жити самостійно (закінчив 

школу, знайшов роботу, поїхав вчитися), все, що відбувається між його батьками на 

нього вже не впливає. Це сім'ї, які утворилися внаслідок розлучення, смерті одного 

з подружжя, а також, якщо один з батьків живе і трудиться в іншому місці або якщо 

батьки дитини ніколи не жили разом.  

Кожен з виділених типів неповних сімей характеризується своїми 

специфічними рисами:  

 в розведених сім'ях дитина в більшості випадків спостерігав конфліктні, 

дисгармонійні стосунки між батьками;  

 в овдовілих сім'ях спогади про спільне життя батьків частіше 

супроводжуються позитивними емоціями;  



 в материнських сім'ях дитина практично не спостерігає реального процесу 

сімейного спілкування та функціонування.  

Незважаючи на існування неповних сімей, що складаються з батька з дітьми, 

найчастіше це сім'ї, в яких є тільки мати, що випробовує «хронічний емоційний 

стрес, що посилюється постійною зайнятістю і хронічною втомою». Якщо батьки 

вступають у повторний шлюб, з'являються проблеми налагодження взаємин з 

вітчимом, мачухою, зведеними братами і сестрами і т.д. Відсутність батька 

послаблює його соціальну позицію і може з'явитися причиною болісних 

переживань.  

Основні психологічні проблеми підліткового віку:  

1. Суїцид У настав час самогубства в 

підлітковому віці стають все частіше і частіше. У 

дитинстві і в ранньому підлітковому віці 

самогубства відбуваються дуже рідше, але у віці 

з 15 по 19 років кількості самогубств сильно 

збільшуються. Дівчатам більш властиві спроби 

самогубства, але за кількістю смертельних 

результатів в 3 рази перевершують чоловіка. 

Причини цього, низька самооцінка, байдужість з сторони батьків, почуття 

самотності, депресії, все це може наштовхнути на думку про самогубство.  

2. Гомосексуалізм Не завжди підлітків сексуально приваблює протилежну 

стать. Іноді між підлітками виникають гомосексуальні стосунки. Гомосексуалізм - 

статевий потяг до представників своєї статі. Наукові дані говорять, що 

гомосексуалізм не пов'язаний з неправильним вихованням, бо його можуть 

практикувати діти нормальних сімей. Але все-таки є думка, якого дотримується 

автор даної роботи, що гомосексуалізм це наслідок теплих стосунків з матір'ю за 

відсутності таких же відносин з батьком, особливо, якщо батько не сприймає 

підлітка. Причиною цього можуть бути неповні сім'ї.  

3. Гнів підлітка. Багато хто вважає, що гнів підлітка - щось ненормальне. Однак 

саме по собі почуття гніву не може бути ні поганим, ні хорошим. Гнів - нормальне 

явище і може виникати в будь-якій людині. Проблема в тому, як керувати ним. У 

підлітковому періоді пасивно-агресивна поведінка проявляється досить часто. Мета 

пасивно-агресивної поведінки полягає в тому, щоб вивести батьків або інших 



людей, що займаються його вихованням, з рівноваги. Все це робиться несвідомо, є 

результатом невисловленого гніву. Підліток починає робити вчинки в на зло 

батькам. Причиною більшості проблем з підлітками (починаючи від поганих оцінок 

і кінчаючи наркоманією і самогубствами) є пасивно-агресивна поведінка. Вся 

трагедія в тому, що якщо підліток до 16-17 років не навчиться зрілому відношенню 

до гніву і не позбудеться пасивно-агресивної поведінки, то така лінія поведінки 

вкорениться в ньому і стане невід'ємною частиною його життя.  

4. Підліткова депресія . Депресія - психічний розлад: тужливий, пригнічений 

настрій з свідомістю власної нікчемності, песимізмом, одноманітністю уявлень, 

зниженням спонукань, загальмованістю рухів, різними соматичними порушеннями. 

Підліткову депресію важко розпізнати, бо її симптоми відрізняються від класичних 

симптомів депресії дорослих.  

а) Легка підліткова депресія. 

Проявляється в похмурих фантазіях 

мріях наяву або в нічних снах. Цю 

ступінь депресії можна виявити, знаючи 

думки підлітка і знаючи стан його душі. 

Зазвичай, є причина підліткова депресії. 

Такою подією може бути смерть, 

хвороба або від'їзд важливого для 

підлітка людини, розлучення або конфлікт у родині, переїзд тощо.  

б) Підліткова депресія середнього ступеня. Підліток поводиться як завжди, але 

зміст його розмов емоційно забарвлене. Він стосується в першу чергу, тих тем, які 

пригнічують його.  

в) Помірна ступінь депресії підлітків. Це вже серйозна стадія. Вона впливає на 

процес мислення. Підліток втрачає здатність ясно, логічно, розумно мислити. Тут 

потрібна медична допомога.  

Як вихід з депресії хлопчаки вибирають собі більш буйний спосіб, ніж дівчатка. 

Вони можуть спробувати зняти симптоми депресії злодійством, брехнею, бійками, 

перевищенням швидкості, зломом, проникненням у будинку, самогубства. Дівчатка 

зазвичай намагаються вийти з депресії менш буйним способом, однак через 

шкідливого впливу засобів масової інформації, тип їхньої поведінки починає 

змінюватися. Часто дівчата знімають свою депресію за допомогою безладних 



статевих зв'язків: страждання, завдані депресією, пом'якшуються під час фізичної 

близькості. Однак коли ці стосунки закінчуються, ці нещасні діти почувають себе ще 

гірше.  

5. Особистісну самовизначення . Термін «самовизначення» вживається в 

літературі в самих різних значеннях. Так говорять про самовизначенні особистості, 

соціальному, життєвому, професійному, моральному, сімейному, релігійному.  

Таким чином, на рівні конкретної психологічної теорії проблема 

самовизначення виглядає наступним чином. Проблема самовизначення, таким 

чином, є вузлова проблема взаємодії підлітка і суспільства. На різних рівнях це 

взаємодія має своїми специфічними характеристиками. Головним завданням, яке 

постає перед індивідом у ранній юності, по Еріксону, є формування почуття 

ідентичності на противагу рольової невизначеності особистісного «я». Юнак 

повинен відповісти на питання: «Хто я?» І «Який мій подальший шлях?». У пошуках 

особистої ідентичності людина вирішує, які дії є для нього важливими, і виробляє 

певні норми для оцінки своєї поведінки та поведінки інших людей. Цей процес 

пов'язаний також з усвідомленням власної цінності та компетентності.  

Найважливішим механізмом 

формування ідентичності є, по Еріксону, 

послідовні ідентифікації дитини з 

дорослим, які складають необхідну 

передумову розвитку психосоціальної 

ідентичності в підлітковому віці. Почуття 

ідентичності формується у підлітка 

поступово; його джерелом служать різні 

ідентифікації, що йдуть коренями в дитинство. Підліток вже намагається виробити 

єдину картину світосприйняття, в якій всі ці цінності, оцінки повинні бути 

синтезовані. У ранній юності підліток прагне до переоцінки самого себе, у 

відносинах з близькими людьми, з суспільством в цілому - в фізичному, соціальному 

та емоційному планах. Він працює в поті чола, щоб виявити різні грані своєї Я-

концепції і стати, нарешті, самим собою, бо всі колишні способи самовизначення 

здаються йому непридатними.  

Головною небезпекою, якої, на думку Еріксона, повинен уникнути молода 

людина в цей період, є розмивання почуття свого «я», внаслідок розгубленості, 



сумнівів у можливості направити власну життя певне русло. Це стає великою 

проблемою для підлітка. Коли підліток виростає він всередині залишається таким 

же, яким був у 17, не відповівши на питання: Хто я? Навіщо я тут? Що мені робити? 

Таким він і проживає все своє життя, ось чому так багато зараз дорослих, які ведуть 

себе як підлітки.  

 

 

 


