
Соціально-педагогічна допомога 

 батькам підлітків 
 

Маленькі дітки - маленькі бідки. Великі дітки ... Ну, загалом, 

закінчення ми всі знаємо. Ця народна мудрість давно вже не дає спокою 

батькам кількох поколінь. Як тільки дитина наближається до підліткового 

віку - ми тихо починаємо впадати в паніку. Що ж буде? Може, заздалегідь 

пошукати хорошого дитячого психолога, або психіатра, психотерапевта чи ... 

 Але ж найчастіше потрібна саме психологічна допомога батькам 

підлітків, а не їх абсолютно нормальним дітям.  

 Дитина входить в період статевого дозрівання: поступово дівчинка 

стає дівчиною, хлопчик - юнаком. Зміни видно від сезону до сезону і навіть 

відбуваються на наших очах. Усього через кілька місяців ми бачимо фізичні 

зміни, яке відбуваються. Дитина стає більш закритим і мовчазним. Уникає 

компанії своїх батьків, вважаючи за краще бути наодинці у своїй кімнаті і 

слухати музику. Батьки в такому випадку відразу кидаються на допомогу 

своїй дитині, вважаючи, що "з ним щось не так". Але як би ви не намагалися 

допомогти - вони зляться і грубо вигукують: "Так зі мною все в порядку! 

Відчепись!" Чому? Та тому що з ними дійсно все в порядку. Ми - батьки 

повинні прийняти той факт, що наші діти вже не діти і мають право на 

особисте життя. Так, звучить страшно для багатьох, особливо схильних до 

гиперопеке мам. Але цей період є в житті кожної дитини. Принаймні, 

повинен бути. Підліток в якийсь момент просто хоче залишитися наодинці й 

жити незалежно від батьків.  

 Підліток хоче бути індивідуальністю та відрізнятися від натовпу. Він 

робить незвичайні речі, шукає свій власний стиль в одязі, говорить на 

"другом" мові і в його голові виникає безліч унікальних ідей. У той же час їх 

буквально розривають зсередини думки і запитання, відповіді на які він 

шукає серед друзів і рідко звертається до вас. Чому? Та знову ж таки тому, 

що він хоче дорослішати. Самостійна життя передбачає прийняття рішень 

без батьків, тобто самостійно. Як би нам це не здавалося образливим і 

жорстоким.  

 Які основні труднощі, з якими доводиться зіткнутися батькам 

підлітків?  

 1. Бажання бути незалежними.  

 Це один з основних моментів у житті підлітків. Вони менш схильні 

давати пояснення, де вони і що вони роблять, тому що дуже часто це 

викликає протест у нас - батьків. Комендантська година злить і ображає 



підросло чадо. Він сприймає це, як обмеження в правах. І в чомусь він 

правий. Майже кожен батько, не знайшовши свою дитину вдома в певний 

час, впадає в паніку. Потрібно багато уваги і часу, щоб підійти до ситуації в 

цілому, щоб не дати дитині відчути себе обмеженим і обмеженим. Пам'ятайте 

- чим більше ви будете забороняти, тим більше вони будуть приховувати від 

вас. Адже ми всі знаємо, як солодкий "заборонений плід".  

 2. Статеве дозрівання.  

 Цей абсолютно нормальний процес часто призводить до стрес для 

батьків. У цьому відношенні підлітки дуже різні. Хтось дозріває раніше, 

хтось трохи пізніше. Але є основні статеві особливості.  

 Як правило, статеве дозрівання у хлопчиків проходить більш 

бурхливо. Їх постійно мучить думка про секс, і вони готові зробити все, щоб 

втратити свою невинність. Це внутрішній процес на рівні гормонів, з яким 

хлопчик не завжди може впоратися сам. Та й чи потрібно боротися? Адже це 

природа розпорядилася так, щоб потяг виникало в певний період. Значить, 

так тому і бути. Порно фільми і мастурбація стають невід'ємною частиною 

життя юнаків. Багато матерів, однак, реагують на це істерично і вимагають 

від чоловіка (якщо він є) "пояснити хлопчикові, що це погано". В таких 

випадках не зайве згадати про психологічну допомогу батькам підлітків. 

Адже такі дії можуть привести до формування серйозних комплексів і 

зробити підлітка ще більш закритим і слабким. Подумайте добре, перш, ніж 

прирікати на це своєї дитини. Зрозумійте, що всі чоловіки в цілому однакові, 

і це нормально для них думати про секс і бажати його.  

 Для дівчаток ситуація більш тонка. Кожна з нас пам'ятає, як важко 

було зробити цей крок - зважитися на близькість з чоловіком. Дівчата не 

мають такої сильної фізичної необхідності займатися сексом в цьому віці, але 

емоційно вони переживають ситуацію більш глибоко. Як правило, вони 

закохуються в хлопчика, який хоче певних відносин. У цьому віці все 

частіше за все відбувається саме так. Хлопчик вимагає, а дівчинка 

погоджується з боязні його втратити. У цей момент близькість дівчинки-

підлітка з матір'ю дуже важлива. Адже наслідки близькості у дівчинки 

можуть бути набагато серйозніші, ніж у хлопчика-підлітка. Ви, розумієте, 

про що йде мова. Саме мати повинна пояснити доньці всю важливість цього 

періоду, важливість прийняття подібних рішень. Це не означає, що ви 

повинні бути проінформовані до найдрібніших подробиць щодо всього, що 

відбувається в житті дочки. І зайва опіка тут теж ні до чого. Але ви повинні 

знати, що у разі проблеми ви будете першою, до кого прийде дівчинка, щоб 

спитати поради. Скандали, заборони в цьому випадку не допомагають. 



Важливо бути другом для своєї дочки і бути в змозі захистити її від помилки, 

яка може дуже дорого їй обійтися.  

 

 

 3. Грубість  

 Батьки звикають до ласкавого дитячому "мамочка" і "татко" і потім їм 

дуже важко з цим розлучитися. Ми вимагаємо такого ж схиляння і 

покірливого підпорядкування, не бажаючи зрозуміти, що це принижує 

дорослу особистість в підлітку. Дитина протестує, але робить це не завжди 

коректно. Просто він хоче, щоб його почули і для цього намагається 

виражатися якомога голосніше. Причому, чим менш чуйні ми по відношенню 

до них, тим більше люто вони захищають своє вражене "Я".  

 Будь-які експерименти підлітків - це виклик до самих себе, а вже 

потім до оточуючих. Вони не роблять це нам на зло, просто вони хочуть 

вивчити, на що вони можуть бути здатні. Дайте їм можливість помилитися! 

Нехай спробують проколоти мову або зробити тату - через деякий час вони 

самі зрозуміють, наскільки це було їм потрібно або не потрібно. Зрештою, 

зараз можна виправити практично будь-яку підліткову "дурість". Татуювання 

легко і безслідно зводяться лазером, шрами видаляються пластичними 

хірургами, зачіски упорядковуються стилістами в хороших салонах.  

 Кожен підліток має пройти через цей важкий період. Щасливі ті 

батьки, чиї діти навчилися самі вирішувати свої проблеми. Це буде їм гарною 

підмогою в майбутньому. Важливо, щоб не утворився розрив між вами та 

дитиною через постійні скандалів в цей період. Будьте терплячі і поблажливі. 

Через деякий час ваш доросла дитина буде вам вдячний. 

 

Підлітковий вік - час конфліктів 

Підлітковий вік - важкий час і для дітей, і для батьків. І ще не відомо, 

кому сутужніше. Батьки не знають, як поводитись з майже дорослими 

чадами: 

  забороняти чи дозволяти, а вчорашні діти намагаються 

самоствердитись самими різними способами. Цей період вважається самим 

конфліктним. У підлітковий період відбувається формування цінностей, 

усвідомлення себе як особистості, з’являються власні погляди на життя. Ця 

ще дитина бореться за свою волю з відчаєм юнацького максималізму: 

скандалами, сигаретами, алкоголем, відходом від дому і батьків. Насправді   

йому потрібна не стільки сама свобода, скільки визнання права самому 

приймати рішення. Тому головна порада батькам підлітків - поважайте у 



своїх дітях дорослих людей, тоді конфліктів у вашій родині буде набагато 

менше. 

 Підліткові, що переживає одну із самих  гострих вікових криз, 

властивий конфлікт, викликаний  суперечками із самим собою, 

самопізнанням, самоствердженням і спробами самореалізації. Цей 

внутрішній конфлікт  виникає при невдоволеності життям, друзями, 

навчанням, стосунками з однолітками,  невпевненістю в собі та через стреси. 

 Проблеми в різних сферах життя призводять до інших конфліктів: 

 - міжособистісний конфлікт виникає при спілкуванні індивідів з 

різними поглядами, цілями й характерами, їм складно знайти спільну 

мову; 

 - конфлікт між індивідом і групою виникає, якщо особистість 

займає позицію, що відрізняється від позицій групи, наприклад, весь 

клас зриває урок, а один підліток залишається в класі - його стосунки з 

класом будуть конфліктними, тому що він іде проти групи; 

 - міжгруповий конфлікт виникає через протиріччя та ідейні 

установки (не обов’язково реальні) двох різних груп. 

 

 Початок підліткового періоду пов'язаний з фізіологічними 

змінами. І це неминуче позначається на поведінці і взаємодії з оточуючими. 

Вступають у справу фізіологічні і гормональні процеси, пов'язані з 

інтенсивним дозріванням організму. Але проблеми фізіології загострюються 

кризами з попередніх стадій розвитку підлітка. Такі прояви, як відділення 

себе від батьків і їх опіки, ініціатива, хвороблива реакція на критику, - це 

потреба самому розпоряджатись власним життям. З'являється конфлікт, що 

заснований на попередній кризі розвитку 7 років (компетентність або 

неуспішність). Якщо в період початкової школи у дитини сформувалася така 

якість, як компетентність, їй легше адаптуватися в нових умовах, тому що у 

такого підлітка вже досить стійкі інтереси і прагнення. Якщо ж із цього віку 

дитина винесла "неуспішність", виникне конфлікт, пов'язаний з адаптацією 

до нового стану. Плюс вся ситуація відбувається на тлі того, наскільки 

батьки і найближче оточення підлітка готове сприйняти  і зрозуміти його 

проблеми. 

 Внутрішній конфлікт проявляється у підлітка впаданням в 

крайнощі. То він міркує і поводиться  як зовсім дорослий, то, раптом, без 

всякої видимої причини перетворюється на інфантильну, примхливу дитину. 

То він готовий приймати рішення і відповідальність з дуже серйозних питань 

(вимагає, щоб йому дозволили це робити), то виявляється абсолютно 

безвідповідальним у простих, давно обговорених речах (випрати  шкарпетки 



і винести сміття). Раптом починають змінюватись звички, поведінка стає 

абсолютно іншою, манера розмовляти, міміка, жести - все міняється. 

З'являються нові інтереси, яким підліток віддається цілком, але незабаром 

так само швидко кидає їх і захоплюється чимось новим - як правило, під 

впливом однолітків. 

 Відносини з батьками несуть у собі ще один конфлікт. Коли 

дитина перебуває на ранній стадії розвитку, вона переживає найперший  свій 

конфлікт, у якому заставляється  довіра або недовіра до світу. Дитина, що 

звикла довіряти батькам, дружелюбна і товариська з іншими дорослими, з 

ним можна домовитись. І якщо батьки не роблять на нього зайвого тиску, 

зберігають дружні стосунки, конфлікт, як правило, згладжений, не заподіює 

підліткові зайвих переживань, не викликає бажання робити все навпаки. А от 

якщо в дитинстві дитина відчувала біль, відчуження, формується конфлікт 

або базова недовіра до світу. Така дитина, як правило, замкнута, 

нетовариська, мало кому довіряє, невпевнена в собі. Коли підходить пора 

підліткового віку,  часто конфліктує, буває агресивною і дратівливою. 

Домовитися з ним буває дуже складно, тому що мало хто з дорослих має 

доступ до душі такого підлітка. 

 Прагнення бути незалежним проявляється, у першу чергу, у 

запереченні традицій, норм поведінки, способів подавати себе, манери 

вдягатися, прийнятих у суспільстві. Хоча, десь у глибині душі підліток 

відчуває потребу в авторитеті. Це протиріччя нерідко викликає особливо 

хворобливу реакцію у дорослих і служить додатковим каталізатором 

конфліктів. Поведінка підлітка, що зовні виглядає, як виклик, насправді   є 

замаскованим бажанням приймати рішення і діяти самостійно. Якщо батьки 

неправильно зрозуміють зухвалу поведінку підлітка, у родині може початися 

справжня боротьба за владу. На певні дії підлітка потрібна абсолютно 

адекватна реакція батьків. Інакше далі ланцюгова реакція: бунт підлітка, 

порочне коло. Ситуація погіршується тим, що обидві сторони шукають і 

знаходять підкріплення бездоганності власної позиції. Батьки впевнені, що 

піклуються про здоров'я, безпеку і благополуччя своєї дитини. Підліток 

переконаний, що не збирався робити нічого поганого і негожого, але його не 

чують, не розуміють і не бажають з ним рахуватись. 

 Але й батьки, що будували відносини з дітьми й один з одним на 

основі любові та порозуміння і творчо вирішували завдання, буває 

почувають себе збентеженими, зіштовхнувшись з загостренням начебто  

благополучно вирішених конфліктів. Насправді, все те, чого батьки досягли 

раніше, всі ті якості особистості, які придбав підліток, нікуди не зникли. Не 



зникла і любов сина або дочки до батьків,  потреба в батьківській участі й 

підтримці, що в цей період ще потрібніша і важливіша, ніж раніше. 

 Важливі і наслідки конфліктів. В залежності від особливостей 

самого конфлікту, його сили і значимості для підлітка, його психологічних 

характеристик, конфлікт переживається  підлітком по-різному. Підлітки дуже 

сильно переживають, коли розуміють, що перебувають у відкритому 

конфлікті з іншою людиною. Перше бажання підлітка - ухилитися від 

конфлікту в надії, що він розв'яжеться сам собою. Якщо предмет конфлікту 

або залучені в нього люди значимі для старшокласника, то він може вдатися 

до двох основних стилів поведінки: пристосування (однобічна поступка) або 

компроміс (взаємна поступка). При цьому поступка по суті своїй спрямована 

скоріше на порятунок стосунків, а не на вирішення проблеми. 

 Результатом конфлікту може бути стрес, наслідки якого можуть бути 

для підлітка дуже критичними, аж до депресії та інших серйозних розладів. 

Якщо конфлікт вже привів підлітка в стан стресу, щоб уникнути негативних 

наслідків рекомендується дотримувати наступної лінії поведінки: 

 - не слід пред'являти підліткові багато претензій і перекладати на 

нього свої очікування; 

 - терпляче і уважно вислухати підлітка: якщо він здатний 

розповідати про свої проблеми, пояснити, що ще є надія і він зможе 

боротись; 

 - уникайте і запобігайте самопокараннь, не заохочуйте його 

схильність до самозвинувачень; 

 - намагайтеся знаходити йому заняття поза домом; 

 - будьте доступні і завжди готові знайти час для спілкування з 

підлітком; 

 - звертайте увагу на позитивні якості підлітка, намагайтесь їх 

закріпити; 

 - стимулюйте заняття фізичними вправами і заохочуйте будь-які 

захоплення спортом; 

 - якщо підліток уникає вас і інших людей, якщо виходу із ситуації 

не видно, зверніться за професійною психологічною допомогою. 

 Якщо допомогти підліткові впоратися з його внутрішніми 

конфліктами і підтримувати вдома здорову, дружелюбну  атмосферу, згодом 

це допоможе йому впоратися з більш серйозними конфліктами, які очікують 

його в майбутньому. 

 Відомо, яку велику роль у житті підлітка відіграють друзі. Але 

при цьому в жодному  віці не виникає такої кількості проблем, зв'язаних з 

однолітками. Одні проводять з ними майже весь особистий час, чим 



викликають невдоволення батьків, інші цураються однолітків, не знають, як 

знайти з ними спільну мову, піддаються глузуванням. У третіх занадто часто 

трапляються конфлікти, сварки, які потім глибоко переживають. Для підлітка 

важливо не просто бути разом з однолітками, але й мати серед них задовільне 

становище: лідера, гарного товариша, авторитетного в якійсь справі. Часто 

саме неможливість домогтися бажаного становища і є причиною 

недисциплінованості. 

 Якщо в підлітка конфлікт з однолітками, або в класі його часто 

зачіпають однокласники, йому не допоможуть поради: "Не звертай уваги", 

"Не приймай близько до серця". Він не може не звертати уваги, і йому погано 

від сформованої ситуації. Не варто шукати винуватого в ситуації. Якщо 

звинуватити в ній підлітка, то в нього створиться відчуття, що й вдома його 

не розуміють,  ситуація тільки погіршиться. Якщо ж звинуватити у всьому 

однолітків, їхня невихованість і безконтрольність, то підліток віддалитися від 

них, замкнеться на собі та своїх переживаннях, тобто  ситуація знову не буде 

задовільна. 

 Якщо підліток  плаче, в першу чергу важливо його вислухати, не 

поспішати з порадами. Важливо просто побути поруч, послухати, дати йому 

зрозуміти, що батьки йому дійсно співчувають ("Я розумію, це ...", "Смутно, 

що з тобою відбулася така історія", "Я б теж розлютилась"). А потім, коли 

емоції стихнуть, спробувати все-таки розібратися, як можна виправити 

ситуацію. Бажано при цьому дати можливість підліткові самому подумати 

над різними варіантами, спробувати побачити їх наслідки. Найважливіше  

для підлітка в цій ситуації - можливість поговорити з батьками, бути 

почутим. 

 

 

Профілактика шкідливих звичок 

У кожного є свої слабкості, які по-різному відображаються на способі 

життя, здоров’я і соціальному стані. Деякі з слабкостей переходять на 

шкідливі звички, що не несуть нам і оточуючим нас людям нічого хорошого. 

Такі звички є у більшості людей в усьому світі, тому в школах та інших 

навчальних закладах актуальна така тема, як профілактика шкідливих звичок, 

що попереджає, в тому числі, шкідливі звички підлітків. 

Найбільш поширені шкідливі звички: 

1. Куріння, 

2. Алкоголізм, 

3. Наркоманія, 

а також такі соціальні шкідливі звички, як: 



4. Сучасна ігроманія, 

5. Шопінгоманію, 

6. Кофеїн і деякі інші. Хоча, кажучи про кофеїн, можна і 

посперечатися. Одні не сприймають його як згубної звички, інші ж вважають 

пристрасть до кави і кофесодержащім напоїв наркоманією. 

 

Усім нам відомо згубний вплив шкідливих звичок, наприклад куріння, 

на організм. МОЗ про це постійно попереджає, і вже, напевно, втомився 

попереджати, але мало хто звертає на це увагу, адже проблеми зі здоров’ям 

починаються не відразу, а коли вони виявляються (рак легенів і деякі інші), 

тоді буває вже надто пізно. Саме в таких випадках наслідки шкідливих 

звичок - тривалі хвороби і в результаті смерть. Профілактика шкідливих 

звичок допомагає всього цього запобігти. 

Деякі шкідливі звички, наприклад наркоманія, не прощають навіть 

одного єдиного разу вживання згубного для організму речовини, тому варто 

гарненько подумати, перш ніж ступити на таку доріжку, з якої вже 

неможливо буде згорнути. 

Негативні наслідки шкідливих звичок 

Людина, наважуючись на такий крок, можна сказати, підписує собі 

смертний вирок, тому що серед людей, хворих на СНІД, величезна кількість 

наркоманів. Наші шкідливі звички: алкоголь, куріння та інші, - ведуть до 

соціального падіння людини. Як наркоманія, так і алкоголізм, здатні за дві 

секунди занапастити життя будь-якої людини, що має подібні шкідливі 

звички. Людина просто перестає бути собою, всі його бажання грунтуються 

на тому, щоб добути собі чергову дозу, без якої він вже не може існувати. Це 

вже не людина, це тварина, що задовольняє лише свої потреби. 

Вирватися з утвореного замкнутого кола і жити без шкідливих звичок 

буває дуже складно, якщо, звичайно, це взагалі можливо. Профілактика 

шкідливих звичок відіграє у цьому дуже важливу роль. Дуже гірко 

усвідомлювати, що ми в будь-якому віці можемо придбати шкідливі звички, 

боротьба з якими не завжди приводить до бажаного результату і це значить, 

що у наших дітей вони теж можуть з’явитися. 

Шкідливі звички дітей найчастіше виникають через неуважність 

батьків, коли дитина наданий самому собі, і немає кому пояснити йому, чого 

робити не слід, а сам малюк, природно, нічого такого не помічає. Коли 

дитина гризе нігті, смокче палець, вириває собі волосся і т.д. - все це 

шкідливі звички дошкільнят, з якими потрібно боротися в ранньому віці, в 

цьому може допомогти дитячий психолог. 



Як правило, з віком, людина набуває все більш серйозні погані 

звички, особливо, в підлітковому періоді. Профілактика шкідливих звичок 

підлітків повинна проводитися в кожній родині, вона була б більш дієвою, 

якщо б батьки, що подають приклад своїй дитині, самі не були схильні до 

впливу таких звичок. 

 

Шкідливі звички: звідки “ноги ростуть”? 

Звідки взагалі беруться шкідливі звички людини і для чого вони 

йому? Деякі з нас вважають, що куріння допомагає розслабитися і зняти 

стрес, зайняти якесь особливе становище в суспільстві (так вважається у 

підлітків), але за все це доводиться платити свої здоров’ям, від якого 

залежить наше майбутнє і здоров’я наших дітей. 

Шкідливі звички: алкоголізм і наркоманія, - починаються з того, що 

людина хоче піти від своїх проблем, забутися, але в той момент він не 

усвідомлює, що цим в тисячі разів погіршує свій стан. Покурити “за 

компанію” з друзями і виглядати при цьому «крутіше» - ось на чому 

грунтуються шкідливі звички молоді. 

В даний час існує безліч клінік, які допомагають у боротьбі проти 

шкідливих звичок, та їх профілактиці відсутність яких дозволяє жити 

повноцінним життям і мати здорових дітей, адже життя без шкідливих 

звичок - це головна складова нашого майбутнього. 

Давайте боротися за те, щоб наше покоління, щоб наші діти і онуки 

жили у здоровій країні, адже що може бути дорожче ніж здоров’я. І ніякі 

гроші не врятують, ніякі задоволення не стануть радувати, якщо ми буде 

відчувати постійні проблеми зі своїм здоров’ям! Давайте позбавлятися від 

шкідливих звичок! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


