
РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩО  ДОЗВОЛЯЮТЬ  ЗМЕНШИТИ  НАПРУГУ  

В  СПІЛКУВАННІ  З  ПІДЛІТКОМ 

 

Найкращий спосіб зберегти хороші взаємини з дитиною в підлітковому віці - 

стати йому другом. Адже друзям довіряють все, від них не буває секретів. Відносини 

між батьками і дітьми повинні бути побудовані на довірі та взаєморозумінні.  

У підлітковому віці проявляється 

специфічна лінь. Лінь вчитися, лінь 

прибирати за собою в кімнаті, лінь 

погуляти з собакою ... Як боротися з лінню 

підлітка, не зіпсувавши при цьому з ним 

відносин? Дуже часто прояви ліні 

виникають внаслідок прогалин у вихованні дитини в більш ранньому періоді. Якщо 

дівчинку не привчили мити за собою тарілку і чашку в молодшому шкільному віці, 

вона не буде робити це і пізніше. Батькам необхідно привчати дітей до праці з малих 

років - тоді проблеми підліткової ліні вдасться уникнути.  

У випадках коли підліток перестає цікавитися навчанням і починає 

прогулювати уроки, батькам варто проявити терпіння і не лаяти дитини. У кожного 

вчинку є свої причини, і ці причини необхідно з'ясувати. Можливо, підлітку просто 

стало нецікаво вчитися, він перестав бачити сенс в інтенсивному вивченні іноземної 

мови або в заняттях музикою. І, цілком імовірно, що підросла дитина прав, адже не 

він вибирав собі колись репетитора з німецької мови і музичну школу.  

Цей вибір зробили батьки, не завжди цікавлячись думкою свого чада. А у 

дитини могли бути інші задатки - наприклад, схильність до автомоделюванню або 

до танців, але дорослі порахували, що перспективніше вивчати мови і грати на 

скрипці. Щоб уникнути подібних конфліктів, батькам варто завжди прислухатися до 

думки дитини.  

Процес виховання в деяких сім'ях заснований на грошовій винагороді: підліток 

робить уроки або ходить в магазин за певну суму грошей. Вступати батькам 

подібним чином не варто. Привчивши дитини до грошей, дорослі не зможуть 

добитися від нього ніякої добровільної допомоги.  



Ніколи не варто порівнювати підлітка з 

собою. Фрази типу: «А ось я в твоєму віці ...» 

абсолютно недоречні, бо дитина не повинна 

копіювати когось зі своїх батьків. Підліток - 

це вже цілком сформована особистість, у 

нього є свої смаки та уподобання. Батькові й 

матері слід підтримувати індивідуальність 

підлітка, поважати його вибір. У ситуаціях, коли неможливо прийняти точку зору 

дитини, необхідно спокійно пояснити йому, чому це не можна зробити.  

Перша любов - прекрасне почуття, яке виникає в період статевого дозрівання. 

Підлітку ця подія приносить масу позитивних моментів і переживань, що не можна 

сказати про його батьків. Дорослі досить швидко забувають про себе в підлітковому 

віці і починають бити паніку, коли помічають у своїй дитині ознаки потягу до 

протилежної статі.  

А панікувати не варто, адже дитина росте, і цілком природно, що він починає 

відчувати ніжні почуття до когось. Душа підлітка дуже ранима, а в період 

закоханості йому необхідна допомога та підтримка найближчих йому людей - 

батьків. Як багато життєвих прикладів можна навести, коли заборона підлітку 

зустрічатися зі своїм об'єктом любові назавжди псував і без того тендітні відносини 

між ним і батьками.  

У підлітків часто з'являються секрети від батьків. Якщо ще недавно дитина 

розповідав батькові чи матері про все, що з ним відбувається, то тепер він став більш 

потайним. Така поведінка властива абсолютно всім підліткам, незалежно від того, 

які у них взаємини з батьками. Дорослим слід намагатися більше уваги приділяти 

своєму підрослому дитині, спілкуватися з ним на будь-які теми і частину вільного 

часу проводити разом. Будь-які прояви самостійності в поведінці сина потрібно 

заохочувати, але повна вседозволеність неприпустима.  

Старшому поколінню слід навчитися м'яко обмежувати ті дії дитини, які не 

зовсім вписуються в загальні правила поведінки: хоче дочка піти на дискотеку - 

нехай йде, але до 2.0 вона зобов'язана повернутися; син давно просить купити йому 

мопед - так нехай запрацює частину грошей на нього самостійно, влаштувавшись 

під час літніх канікул на роботу.  



Отже, основні правила поведінки батьків з підлітками можна сформулювати 

так: бути дитині другом; завжди прислухатися до думки підлітка; прагнути всіма 

силами зберегти довіру між старшим і молодшим поколіннями; в найважливіші та 

відповідальні періоди життя підлітка бути на його боці; коректно цікавитися 

життям дитини, проте не лізти йому в душу. І нехай батьківська любов допоможе 

підлітку вдало пережити етап дорослішання!  

Провідну роль у вирішенні батьківсько-

юнацьких конфліктів слід віднести самим 

батькам. Батьки - це дорослі люди, які з 

висоти свого життєвого досвіду, повинні 

об'єктивно підійти до вирішення даної 

проблеми. Адже поступається завжди 

найсильніший. Звичайно, ні в якому разі не 

можна йти на поводу у своєї дитини. Просто необхідно набратися терпіння і в 

чомусь, можливо, йому поступитися, промовчати. Також треба ставитися до своєї 

дитини не як до маленької людини, а як до особистості, не залежно від того, в якому 

віці він знаходитися. Людина вже на перших місяцях свого життя ставати 

особистістю. Дуже часто батьки намагаються нав'язати свою думку своєму вже 

дорослому дитині, вважаючи це думку єдино правильним, яка повинна 

виконуватися беззастережно. Але у дітей своє життя. Ні в якому разі не можна 

говорити, що дитина, як особистість, сам у відповіді за своє життя. Але все-таки не 

можна позбавляти його самостійності. Батьки повинні просто ділитися з дитиною 

своїм життєвим досвідом, підказувати, коли виникають труднощі у вирішенні 

якихось завдань. Людина вчиться на своїх помилках, і жодного разу не 

помиляючись, він не зрозуміє, що був не правий. Завдання батьків полягає в тому, 

щоб їх дитина робив якомога менше таких помилок і допомагати, підтримувати 

його морально, коли помилка все-таки здійснена. Дитині потрібно дати свободу у 

своїх діях, а свої підказки представити так, ніби дитина дійшов до цього своїм 

розумом. Людині, особливо в перехідному віці, необхідно відчувати любов з боку 

батьків, їх підтримку, а не слухати їх моралізаторство. 

 


