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З’ясуйте, що подобається вашій доньці чи сину. Коли ваш підліток був 
дитиною, можна було легко знайти щось, чим можна було б його зацікавити. 
Але коли ваша дитина подорослішала, вам доведеться докласти додаткових 
старань, аби довідатись, що їй подобається. Можливо, це буде не просто, але 
здатність співвідносити схильності й антипатії вашої дитини є важливою 
частиною побудови відкритих стосунків з нею. 

Пам’ятайте: щоб бути гарними батьками вам також потрібно бути 
гарними друзями. 

 

Чимало підлітків пручаються правилам і обмеженням. Вони думають, що вже 
дорослі, що можуть про себе подбати. Хоча це часто й так, підліткам усе ще 
потрібні обмеження. З новими бажаннями вони можуть заподіяти собі значної 
шкоди, якщо не стримуватимуть себе відповідальністю. 

Дайте зрозуміти вашій дитині, що в неї буде більше волі, але при цьому й 
більше відповідальності. Воля без відповідальності  безглузда. 

Вам варто допомогти своїй дитині навчитися планувати події наперед. Ви не 
повинні робити це за підлітка; просто спрямуйте його. 

 

Щоденне спілкування є важливим для підтримки відкритості між вами. Ваша 
дитина буде розкутішою, довірятиме вам, якщо ви спілкуватиметеся з нею 
щодня. Довіра ґрунтується на практиці. Її можна збудувати тільки на 
багатогранних відносинах, на гарному спілкуванні. 

Якщо ваша дитина навчається не в вашому населеному пункті, обов’язково 
дзвоніть кожного дня. Часто, відірвавшись від батьків, підлітки вважають, що 
нема потреби кожного дня розмовляти з батьками по телефону. Якщо ви не 
переконаєте свою дитину в іншому, то спілкуватись з нею будете тоді, коли 
дитині потрібні гроші або ж вони потребують вирішення якоїсь проблеми.  

Щоденне спілкування покаже вашій дитині, що ви дбаєте про неї. Це дуже 
важливий фактор, тому що підлітки почуваються комфортніше з батьками, які 
активно залучені в їхнє життя. Інакше підлітки можуть звернутися до 
ненадійних однолітків за порадою або настановами.  



 

Коли йдеться про виховання важкого підлітка, ваше терпіння дуже важливе. 
Бути терплячим важко, тому ви захочете побачити результати негайно. Але у 
більшості випадків вашій дитині просто необхідно перерости таку поведінку. 
Загалом, якщо зможете знайти в собі терпіння, то керуватимете ситуацією 
значно краще. 

 

Щойно ви помітили що в дитини з’явилися проблеми, вам необхідно починати 
діяти негайно. Негайний початок дій покаже вашій дитині, що ви не збираєтесь 
сидіти, склавши руки, й дозволити їй вживати наркотики, алкоголь або 
займатися іншими речами, яких ви не схвалюєте. Випереджаючий підхід може 
скоротити глибину і тривалість проблем вашого підлітка. 

 

 
У багатьох випадках батьки не сходяться в думках про те, яке рішення їм 
необхідно прийняти щодо ситуації, в яку потрапила їхня дитина. У жодному 
разі не розказуйте про це своєму синові чи доньці. Ви маєте завжди 
демонструвати «єдиний фронт». Коли дитина зрозуміє, що ви дієте спільно, 
однією командою, і вона не зможе втекти під захист одного з батьків, ваші 
плани допомогти матимуть більші шанси на успіх. 

 Виявляйте до підлітка більше уваги, любові та ласки. 
 Завжди стежте за своєю поведінкою в сім’ї. Кращий спосіб виховання 

дітей — єдність їхніх дій. 
 Не застосовуйте фізичні покарання. 
 Допомагайте підлітку знаходити друзів. Заохочуйте розвиток позитивних 

аспектів агресивності, а саме завзятості, активності, ініціативності, 
перешкоджайте її негативним рисам, зокрема ворожості, скутості. 

 Пояснюйте підлітку наслідки агресивної поведінки. 
 Враховуйте у вихованні та навчанні особистісні властивості підлітка. 
 Надавайте підлітку можливість задовольнити потреби в самовираженні й 

самоствердженні. 
 Обмежуйте перегляд відеофільмів та комп’ютерних ігор зі сценами 

насильства. 
 Спрямовуйте енергію підлітка у правильне русло, наприклад, заняття у 

спортивних секціях; заохочуйте його до участі в культурних заходах. 


