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ЯК СТАТИ ІДЕАЛЬНИМ БАТЬКОМ ПІДЛІТКА? 

Життя в сім'ї з підлітком схоже на парний танець зі зміною ролей. Ви виступаєте то в 
•  •   

 ролі ведучого, то в ролі того, кого ведуть; то в ролі авторитету, то в ролі чайника, нічого не 

розуміючого в сучасній молодіжній субкультурі. Причому ролі ці - не маски (головне - нічого 

не "грати"), а реальна готовність батька адаптуватися до постійно мінливої ситуації і настрою, 

гнучка позиція по відношенню до думок і поглядів власної дитини і повага до неї, як до 

самостійної особистості. 

Вам доведеться визнати, що період "незаперечного авторитету батьків" більше ніколи не 

повернеться, тому перестаньте командувати і керувати. Це - абсолютно програшна стратегія 

взаємовідносин з будь-яким підлітком. Спробуйте заново "заслужити" колишній авторитет. На 

цьому шляху необхідно керуватися тим, що дитина більше не вірить абстрактним словами і 

деклараціям, вона аналізує Ваші дії, стратегії, статус. 

Спробуйте не тільки слухати дитину, але й спостерігати за її реакціями. 

Часом її поза, жести і міміка краще говорять про її стан, ніж звичний вербальний 

(словесний) підлітковий протест. Ставте собі питання: "чому вона так неадекватно реагує?", 

"що я можу зробити, щоб згладити протистояння?". Повірте, вона не хоче боротися, вона хоче 

розібратися і запрошує Вас піти за нею. 

Не плануйте конкретного результату "виховного впливу", і не зациклюйтеся на ньому. 

Він все одно буде іншим. Ви задумували одне, а вийшло зовсім інше - радійте. Ваша дитина 

позбавила Вас ще від одного стереотипу. Таким чином, вона сприяє Вашому особистісному 

зростанню, провокуючи спонтанність реакції. Пам'ятайте, що однією з особливостей 

підліткового віку є потреба в ризику, часом не дуже виправданому, продиктованому бажанням 

самоствердитися. Якщо Ви ще цього не навчилися, час прийшов. Не бійтеся ризикувати разом 

з дитиною, але на своїй території. Чим більш наполегливі й спритні Ви будете у своєму 

бажанні випробувати нові способи взаємодії з дитиною, тим швидше Ви почнете говорити з 

нею однією мовою. Головне, зробити так, щоб підліток не переставав дивуватися Вашій 

винахідливості. Зберігайте почуття гумору і намагайтеся передати дитині хоча б невелику 

частину свого оптимізму. Справа в тому, що всі зміни, що відбуваються з ним як фізичні, так і 

духовні, Ваш підліток сприймає дуже трагічно. Якщо Ви самі теж починаєте застрявати на 

аналізі та розборі дитячих проблем та перспектив їхнього вирішення, то ситуація вдома стає 

схожою на безперервну виробничу нараду. Для того, щоб краще побачити ситуацію, 

відстороніться від неї і спробуйте подивитися на неї з неабиякою часткою гумору. "Велике 

бачиться на відстані", бажано з більш легких і оптимістичних позицій. Не варто жартувати над 

емоціями підлітка, набагато ефективніше іронізувати над самою ситуацією. Жарт допоможе 

трошки розрядити обстановку. 

Намагайтеся "фільтрувати" інформацію, що надходить до Вас із ЗМІ та літератури з 

проблем підліткового віку. По-перше, вона сама далека від ідеалу в плані глибини аналізу. По-

друге, хорошим тоном публікацій останніх років стали "страшилки". Повірте, що далеко не 

все, що Ви прочитали, відноситься саме до Вашої дитини. Далеко не всі "страшилки", які 

трапляються з підлітками, обов'язково має статися з Вашою дитиною. 
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Згадайте про ті сімейні цінності і традиції, які існують у Вашій родині. Проаналізуйте, 

що з цього багажу стало загальним для Вас і Вашої дитини, а де проходить очевидний вододіл. 

Це буде зіставлення і порівняння двох точок зору на одвічне ціннісне питання: "Що таке добре, 

і що таке погано?". Моральні та етичні цінності не можна механічно передати, а вже, тим 

більше, нав'язати, вони формуються і стають своїми або залишаються чужими в період усього 

дитинства. І якщо, якісь, дуже значимі для вас ціннісні орієнтири, виявилися для дитини у 

списку чужих, не хапайтеся за голову і не "пиляйте". Подумайте, не як розповісти і 

продекларувати, а як показати і переконати в перевагах тієї чи іншої якості чи властивості. 

Проаналізуйте, що б могли Ви запозичити у дитини, чого могли б повчитися. 

Одне з головних прагнень підлітка - прагнення до самостійності. Але самостійність 

передбачає повну відповідальність за себе і посильну за життя сім'ї. Основна проблема полягає 

в тому, що підліток прагне до відповідальності тільки там, де вона йому вигідна. Ваше ж 

завдання навчитися ділитися своєю відповідальністю з ним і в інших "маловигідних", на 

перший погляд, областях. Вам необхідно дати йому зрозуміти, що все, що відбувається в його 

житті і в житті сім'ї, відбувається тепер не тільки завдяки Вам або з Вашої вини, як це було в 

ранньому дитинстві, а й завдяки / всупереч його діям. 

Підліток - не глина, та й Ви - не скульптор. На жаль, Вам не під силу виліпити 

скульптуру "ідеальної" дитини, що втілює всі Ваші бажання, мрії, фантазії і амбіції, з реального 

сина чи дочки. У нього зовсім інше "ідеальне Я". Ваша мета - допомагати йому мінятися і 

дорослішати, виходячи з його реальних прагнень і цілей. 

Допомагайте дитині зробити конкретні кроки для досягнення її цілей. Це - дуже важливо 

для самовизначення. Оскільки у підлітковому віці мета глобальна, а можливості ще трішки 

відстають, то її "ідеал" так і може залишитися в області мрій про нездійсненне. Допоможіть 

дитині повірити в свої сили, і, якщо це необхідно, розробіть разом стратегію досягнення 

результату. Пам'ятайте, що провідна роль у такій роботі і відповідальність за неї належить ній, 

Ви - лише "аксакал", здатний поділитися власним досвідом по запиту дитини. 

Підлітковий період - це настільки інтенсивний етап змін у житті дитини, що він 

поглинає її цілком. Дайте можливість підлітку відчути безперервність життя і безперервність 

змін і саморозвитку, а даний етап лише як ще одну, можливо, найскладнішу і реальну, 

сходинку до дорослого життя. Покажіть взаємозв'язок і взаємовплив дитячого життєвого 

досвіду (минулого), бурхливих змін (справжнього), і самовизначення (майбутнього), адже 

життєвий сценарій - це результат, який об'єднує в собі всі компоненти. 

Навчіть дитину не боятися власних помилок і ставитися до них як до, можливо, не 

найприємнішого, досвіду для подальшого аналізу. Банальне: "не помиляється тільки той, хто 

нічого не робить" допомагає це усвідомити. Бажано показувати досвід "падінь і злетів" на 

прикладах з власного життя та життя інших значущих для дитини людей, а не на постійному 

промовлянні і нескінченному "розборі його польотів". 

Зверніть увагу підлітка на те, що будь-якій людині властиві внутрішня суперечливість, 

неоднозначність, конфлікт бажань і мотивів поведінки. Поняття добро/зло, 

невдаха/переможець, свобода/залежність, воля/безвольність, правда/брехня і т.д. часом 

бувають настільки відносні, неоднозначні й непостійні, що кожна нова 
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ситуація і в житті дорослої людини вимагає їх перевірки, аналізу, а іноді і повного 

перегляду. Тоді з ними вже легше впоратися, оскільки з ряду унікальних і особистісних 

проблем вони переходять у ранг універсальних. Позиція "всі через це проходять" набагато 

менше вразлива і більш захищена, ніж позиція "я такий непослідовний". Самопізнання - 

прерогатива будь-якої думаючої і відчуваючої людини, незалежно від того, який її вік і статус. 

Пов'язані з цим почуття і емоції, вперше виникаючі - це тільки відправна точка, точка відліку 

на цьому довгому, складному, але такому захоплюючому шляху. 

Дослідники з'ясували, якою підлітки бачать ідеальну маму. Підлітки чекають від своєї 

мами любові та підтримки в усьому. Опитування, проведене серед американських підлітків, 

показав, чого вони очікують від своїх матерів і якими хочуть бачити найважливіших жінок у 

своєму житті. Згідно з опитуванням, тінейджери хочуть, щоб їх матері дбали про них і розуміли 

їх, незалежно від того, які вчинки вони роблять. «Ідеальна мама - це мама, з якою завжди 

можна поговорити, але яка поважає твоє особисте життя. Вона повинна бути чесною і завжди 

допомагати у всьому », - відповіла одна з 15-річних респонденток. 

Підлітковий період - це дуже важкий час як для батьків, так і для дітей. Підлітки, 

усвідомлюючи, що їх поведінка часто залишає бажати кращого, подіваються на те, що їх мати 

зможе зрозуміти їх, поставити себе на їхнє місце в будь-якій ситуації, і, найголовніше, 

продовжувати любити їх, що б вони не накоїли. 

Крім звичайних материнських обов'язків, мама, на думку підлітків, повинна вміти добре 

проводити час зі своїми дітьми. Хоча основним завданням матері є догляд за членами сім'ї, 

тінейджери вважають їх важливими і авторитетними людьми у своєму житті, і зовсім не проти 

проводити з ними час, як з друзями. «Більшість підлітків, які прийняли участь в опитуванні, 

цінують у своїх матерях приблизно одні й ті ж якості: здатність зрозуміти і пробачити в будь-

якій ситуації, вміння дати правильну пораду і при цьому поважати особистий вибір підлітка, 

бажання бути другом своєму синові або доньці і безмежна любов. 

Безумовно, мати грає найважливішу роль в житті дитини, і саме вона допомагає йому 

приймати основні рішення, пов'язані з майбутнім », - підсумовують дослідники. 

Поради батькам підлітків зі зміцнення ваших відносин 

Як впоратися з підлітком? Що ж сталося з цим милим маленьким дитиною, яка у вас 

була кілька років тому? Підлітки можуть бути дуже складними, і це не повинно бути дивним, 

враховуючи всі зміни перехідного віку, з якими їм доводиться стикатися. Вам доведеться бути 

дуже терплячим, щоб впоратися з ними. 

Навіть незважаючи на те, що ви колись самі були підлітками і, можливо, були 

складними для своїх батьків, все ще від вас буде потрібно багато зусиль, щоб зрозуміти, через 

що доводиться проходити вашій дитині. До вашої відповідальності відноситься налагодити 

зв'язок між вами і вашою дитиною. Це завжди не просто, і вам доведеться дуже постаратися 

під час цьго важливого періоду у житті ваших дітей. Вашим дітям знадобляться поради та 

розуміння, які ви можете їм надати. Саме розуміння, протягом складних періодів, може задати 

тон для життєвих рішень, які доведеться робити вашій 
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дитині. Нижче наведено кілька корисних порад, які повинні допомогти батькам при 

вихованні підлітків і налагодженні зв'язку з ними: 

1. Дізнайтеся про те, що подобається вашій дитині. Коли ваш підліток був дитиною, 

можна було з легкістю знайти речі, чим можна було б зайнятися. Але, коли вони стали 

підлітками, вам доведеться докласти додаткові зусилля, щоб дізнатися, що подобається вашим 

дітям. Можливо, це буде непросто, але здатність співвідносити схильності й антипатії вашої 

дитини є важливою частиною побудови відкритих і значущих відносин з ним. 

Пам'ятайте, щоб бути хорошим батьком, вам також потрібно бути хорошим другом! 

2. Строгість - це не погано. Багато підлітків пручаються правилам і обмеженням. 

Вони думають, що достатньо дорослі, що можуть самі про себе подбати. Хоча це почасти й так, 

підліткам усе ще потрібні обмеження. З новими можливостями і бажаннями вони можуть 

заподіяти собі значної шкоди, якщо не будуть стримувати себе з усією відповідальністю. Дайте 

зрозуміти вашій дитині, що у нього або у неї буде більше свободи, але при цьому на них буде 

покладено більше відповідальності. Свобода без відповідальності безглузда. Вам варто 

допомогти своїй дитині навчитися складати плани заздалегідь. Ви не повинні планувати за них; 

просто допоможіть направити їх на прийняття власних правильних рішень. 

3. Спілкуйтеся щодня. Щоденне спілкування є важливим для підтримки відкритості 

між вами. Ваша дитина буде більше довіряти вам, якщо ви будете спілкуватися з нею щодня. 

Довіра до кого-небудь полягає в практиці. Воно може бути побудовано тільки на 

багатозначних відносинах, які спрощуються хорошим спілкуванням. 

Навчіться розуміти світ, в якому живе ваш підліток, поставте себе на його місце, і ви 

зможете не тільки домогтися довіри, а й також зможете краще зрозуміти його поведінку. 

Щоденне спілкування покаже вашій дитині, що ви піклуєтеся про неї. Це дуже важливий 

фактор, тому що підлітки будуть почувати себе більш комфортно з батьками, які активно 

залучені в їхнє життя. При відсутності залучення дорослого, підлітки можуть звернутися до 

ненадійних одноліткам за керівництвом або комфортом. Дуже важливо, щоб батьки підлітків 

надавали їм керівництво і турботу, яка їм потрібна. 

Процес виховання - як бути ближче до вашої дитини-підлітка 

Ми часто вважаємо підлітків впертими і думаємо, що вони ніколи не слухають того, що 

ми говоримо. Ми пробуємо спілкуватися з ними, але вони завжди уникають розмови. У вас теж 

можуть виникнути подібні проблеми, коли у вас є дитина підліткового віку. Підлітки - це ще не 

дорослі люди, але й вже не маленькі діти, тому батьки повинні взяти це до уваги і бути більш 

терплячими і розуміючими по відношенню до своїх дітей, які перетворюються на дорослих 

людей. 

Підліток дійсно хоче, щоб батьки приділяли їм більше уваги, незважаючи на те, що він 

завжди намагається приховувати це. Замість того щоб просто вислухати вашу дитину, ви 

повинні приділити йому всю свою увагу і постаратися вислухати його повністю. Зазвичай 

підліткам складно висловити батькам свої думки, таким чином, вони часто говорять речі, які 

можуть здатися вам повною нісенітницею. 

Батькам слід вислухати всі подробиці і гарненько обговорити їх з дитиною. Може 
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бути, вам здасться, що ваша дитина говорить щось не дуже приємне і абсолютно 

незбагненне, але якщо ви почнете з ним сваритися чи критикувати його, то прірва між вами і 

вашим підлітком буде тільки збільшуватися і збільшуватися. Будьте спокійні і просто 

слухайте. 

Підлітка, не так уж-то й легко зрозуміти. Ви завжди повинні намагатися ставити себе на 

його місце і дізнатися причини його занепокоєння. Батьки можуть навіть і не підозрювати те, 

що у дитини багато причин для занепокоєння. Окрім освіти і думок про своє майбутнє, у 

підлітка можуть виникнути проблеми у відносинах зі своїми друзями або, можливо, він 

закохався без пам'яті в яку-небудь дівчинку в школі. Підлітки хочуть, щоб їхні батьки знали 

про те, що життя нелегка для них, і вони не хочуть, щоб їх критикували, сварили або навіть 

розпитували про все, коли вони приходять додому. Однак це не означає, що ви зовсім не 

повинні питати що-небудь у вашої дитини. Ви можете зрозуміти вашої дитини і показати 

йому, що ви небайдужі до нього, питаючи деякі відкриті питання з посмішкою на обличчі. Не 

ставте питань, на які йому потрібно всього лише відповісти «так» чи «ні» - це тільки призведе 

бесіду до кінця. 

Кожен підліток хоче бути матеріально незалежним. Ви можете допомогти йому знайти 

роботу з неповною зайнятістю або спонукати його до того, щоб він сам знайшов роботу. Ваша 

дитина може знайти достатню кількість життєвого досвіду, завдяки роботі, і при цьому у 

нього завжди будуть власні гроші на кишенькові витрати. Безумовно, ви повинні звертати 

увагу на те, як ваша дитина витрачає гроші, але не задавати занадто багато питань або 

попереджати його про щось, адже це призведе до протилежних результатів. 

Приймайте до уваги думки та поради вашої дитини. Кожен підліток хоче показати, що 

він достатньо зрілий і мудрий для того, щоб приймати рішення. Наприклад, якщо ви хочете 

зробити деякі зміни в інтер'єрі вашого будинку, порадьтеся з вашою дитиною і надайте їм 

стільки ж значення, скільки і своїм рішенням. У вашої дитини можуть бути блискучі ідеї, і 

якщо ви приймете їх до уваги, він відчує, що він є невід'ємною частиною сімейства і те, що ви 

поважаєте його думки і поради. 

Чи можете ви якимось чином допомогти своїй дитині 
справитися з підлітковим стресом? 

Приклад завжди був і буде найбільш впливовим інструментом для навчання. Спосіб 

життя, який ведуть батьки, у багатьох відносинах впливає на їхніх дітей. Також ведення 

належного способу життя є однією з найбільш складних завдань, що стоять перед батьками, 

тому що, як нам усім відомо, в нас дуже багато сторін, над якими потрібно працювати. Однак, 

сенс життя набагато глибше, ніж просто завжди робити так, як потрібно. Робота, взаємини, 

життя загалом, і навіть виховання постійно займає наш час таким чином, що складно не 

піддатися стресу. 

Але все ж, якщо ми самі не в змозі справлятися зі стресом, як же ми можемо навчити 

цього своїх дітей, які піддаються стресу, який за своєю природою може і нагадує щось, через 

що нам самим довелося пройти, будучи підлітками, але все ж у деяких моментах відрізняється 

від нашого досвіду. 

Можливо, ми до сих пір піддаємося тиску з боку наших однолітків, неспокою щодо 
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самореалізації, саморозвитку та іншого стресу, який схожий на те, через що проходять 

сучасні підлітки, але у нас, на відміну від них, за плечима є життєвий досвід, який допомагає 

більш ефективно справлятися зі стресом. До того ж, вплив гормонів, які переважають в діях 

наших підлітків, вже давно нами пережито і забуте. 

Тому, ми повинні вдатися до основ управління стресом і застосовувати ці принципи в 

нашому житті, а також у житті наших дітей, намагаючись продемонструвати їм, що ми 

розуміємо, через які труднощі їм доводиться проходити, щоб допомогти їм впоратися зі 

стресом. Іноді, найбільш важливим фактором у цьому відношенні є засвідчення підлітків в 

тому, що ми поруч, і не тільки для того, щоб направляти їх як батьки, а й для того, щоб 

вислухати і поділитися досвідом. 

Вони не повинні постійно відчувати, що ми їх засудимо, бо в цьому випадку нам, 

будучи батьками, необхідно завірити їх у тому, що вони можуть висловлювати свої почуття і 

занепокоєння без жодних суджень. Це означає, що вони не тільки не отримають від нас у 

відповідь типове батьківське осуд щодо того, про що ми їх попереджали, а навпаки, 

зрозуміють, що скоріше вони піддадуться осуду з боку своїх недосвідчених, а часто і 

змагаються, друзів. 

Можливо, це дозволить нам стати єдиними людьми, з ким наші діти зможуть 

поговорити під час стресу, якому вони можуть піддатися. Тому ми повинні стати для них 

притулком у важкі часи, тому що може виявитися так, що крім нас, з ними поруч не буде 

нікого, з ким можна буде поговорити, не побоюючись насмішок або втрати популярності, яка 

є вкрай важливою для більшості підлітків. 

Про що необхідно пам'ятати, так це про те, що підлітки, як би досвідчені вони не були 

для свого віку, все одно не володіють достатнім досвідом щодо емоційних переживань. 

Підліткам часто здається, що їх думки є божевільними. Це переконання може піддати їх 

стресу до такої міри, що вони виявляться під його повним контролем, що поширюється на всі 

життєво важливі органи. 

Тому, перебуваючи поруч з ними і впевнившись, що вони розуміють, що ви насправді 

готові їм допомогти, ви зробите найбільший внесок у порятунок своїх дітей від стресу. 

Можливо, другим важливим фактором у цьому питанні є стрес, якому піддаєтеся ви самі, і 

те, як він відбивається на навколишньому середовищі, в якому ви перебуваєте разом зі своєю 

дитиною. Основними способами позбавлення від стресу є: аналіз ситуації та перспектив її 

розвитку, дихальні вправи, фізичне навантаження і, найголовніше, збалансований 

самоаналіз. 

Пам'ятаючи про те, що приклад, який ви подаєте своїй дитині, щодо позбавлення від 

стресу є найбільш важливим, ви зможете створити атмосферу й умови, які дозволять вам 

ефективно боротися зі стресом вашої дитини. 

Що підлітки хочуть до нас донести? 

Пам'ятайте себе, коли ви були молодими, і що ви відчували, коли батьки вам щось 

забороняли? Пам'ятаєте, як ви думали, що ваші батьки не здатні вас зрозуміти, і що вони 

старомодні і нічого не розуміють? Що ж, тепер, коли ми самі перебуваємо в такій ситуації, 

будучи батьками підлітків, ми повинні згадати, чого ми хотіли від своїх батьків. 

Давайте поглянемо на можливості підлітків на цій стадії їхнього життя, і що вони 

думають про нас. 
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1. Підлітки хочуть мати можливість самостійно приймати рішення і 

бути вільними від правил батьків. Це всього лише природний і важливий крок на 

шляху до незалежності та автономії. Навіть незважаючи на те, що ми б хотіли 

захистити їх і запобігти їх від того, щоб їм було боляче, вони повинні робити 

помилки, також як це робили ми. Батькам, дуже важливо дозволити підліткам 

розвивати їх особистість і вміти вирішувати проблеми на свій розсуд, 

використовуючи власні знання і здоровий глузд. 

2. Підлітки хочуть експериментувати і переходити межі. Як батьки, ви 

повинні вибрати методику виховання, зберігаючи основний протест для дійсно 

важливих речей, таких як: куріння, алкоголь, наркотики, секс. Інші речі: одяг, макіяж, 

музика та інше - можливо, не варті того, щоб сперечатися й викликати напругу у 

відносинах. 

3. Підлітки є більш компетентними, ніж ми припускаємо. Уявіть, щоб ви 

відчували, якби ваш організм підказував вам, що ви вже дорослі, а в той же час батьки 

продовжували б вас називати дитиною і ставитися до вас відповідно. Підлітки хочуть 

бути почутими і шанованими, і все в наших руках, щоб дозволити їм стати сильнішими. 

Визнайте їхнє таланти, наприклад: комп'ютерну грамотність, кулінарні навички, творчі 

навички - і використовуйте їх у межах сімейної життєдіяльності. Дозвольте підліткам 

відчувати, що вони здатні зробити внесок в сімейне життя, і що їх обов'язки є 

значимими. 

4. Підлітки хочуть, щоб їхні батьки знали, що слова можуть образити, і що їх 

дуже складно забути. Будьте обережні з тим, що говорите своїм дітям, і як ви це 

говорите. Батькам потрібно розуміти, що, як і у нас, у дітей є почуття. 

Кожен у родині бореться за ваш час. Вони ніколи не належні боротися за 

важливість. Дуже важливо дати їм зрозуміти, що вони є важливими для вас, і що ви 

насолоджуєтеся тим, що вони поруч з вами. Ви можете зробити це, якщо будете слухати 

без осуду і розуміти, співчуваючи їм. Як і все інше, ця стадія пройде, і ваші відносини 

стануть набагато міцніше. 

Як домогтися того, щоб дитина ділилася з вами тим, що відбувається в її 

житті 

Дослідження показали, що якщо виділити 15 хвилин на день, для того щоб 

поговорити (і вислухати) з дитиною, можна буде закласти основу спілкування з 

дитиною на все життя. Ця основа може зіграти дуже важливу роль у житті дитини на 

тривожний підлітковий період! 

Налагодити спілкування з дітьми не складно, але процес зажадає від вас деякого 

часу, терпіння, розуміння і практики. Ступінь бажання дітей ділитися деталями їх життя 

і розповідати про своїх друзів багато в чому залежить від їхнього віку. Діти дошкільного 

віку або початкових класів люблять розповідати батькам про кожну хвилину того, що 

відбувалося в школі або з їх друзями. Рекомендуємо скористатися цим бажанням в 

ранньому віці, щоб підготувати грунт для майбутнього. 

У міру росту дітей від середніх класів до підліткового віку, ступінь їх готовності 

ділитися власними думками і почуттями почне спадати. У разі деяких дітей, просте 

питання - «що сьогодні було в школі» - тягне за собою кілька буркотливих відповідей і 

знизування плечима, звичайною відповіддю «нічого». 
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Можливо, це і є природним у їхньму віці, але не означає того, що вам, батькам, 

потрібно здаватися і припинити цікавитися тим, що відбувається в житті дитини. Дітям 

необхідний контакт з вами, особливо в цьому віці, навіть якщо їх прагнення до автономії 

бореться з необхідністю побудувати сильні зв’язки з вами як батька і 

Побудова спілкування з дитиною часто вимагає вміння слухати, для того щоб у процесі 

спілкування дитина відчувала себе комфортно. Яким же чином, запитаєте ви? Фахівці 

рекомендують наступне: будьте в курсі того, що відбувається в школі. Відвідуйте шкільні 

батьківські збори, читайте шкільні інформаційні листи, спілкуйтеся з батьками однокласників 

вашої дитини. Це дасть вашій дитині 

друга. 


