
Особливості 

підліткового віку



Підвищена агресивність

Висока конфліктність в родині і у ліцеї

Відкрита протестуюча поведінка 

підлітка

Емоційна нестабільність

Небажання миритися з батьківською 

надмірною опікою

Юнацький максималізм



Розуміння підлітка

= 

розуміння мотивів його 

поведінки



ПІДЛІТКОВИЙ ВІК – ЧАС ЗМІН І 

КРИЗИ

- УСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ ЯК ОСОБИСТОСТІ, РІВНОПРАВНОГО ЧЛЕНА РОДИНИ, 
КЛАСА, СУСПІЛЬСТВА = ПІДЛІТКИ БУДУЮТЬ ПЛАНИ СВОГО МАЙБУТНЬОГО, 
ЧАСТО НЕРЕАЛЬНІ, НАІВНІ

ПОРАДА – НЕ НАВЯЗУЙТЕ ДИТИНІ ВЛАСНУ ДУМКУ – МОЖЕТЕ СТРАТИТИ КОНТАКТ 
З ДИТИНОЮ

- КРИЗА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПОДОЛАННІ ШЛЯХУ ВХОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ У СУСПІЛЬСТВО 

↕                                                  ↕                                              ↕

КРИЗА СПІЛКУВАННЯ З РОВЕСНИКАМИ І БАТЬКАМИ → ВМІННЯ ЕФЕКТИВНО 
СПІЛКУВАТИСЯ І ДОМОВЛЯТИСЯ З ОТОЧУЮЧИМИ;

КРИЗА САМОСВІДОМОСТІ → ПОЯВА ВІДЧУТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

- СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ

- ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОРОСЛІШАННЯ



ПОТРЕБА ПІДЛІТКА – ТІСНИЙ 

КОНТАКТ І ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ З 

ДОРОСЛИМИ

ЧОМУ? 

Тому що підліток ще не 

дорослий, але вже й не дитина



СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ І ПСИХІЧНЕ 

ДОРОСЛІШАННЯ МОЖУТЬ 

ПРОЯВИТИСЯ В:

ПІДВИЩЕНА ЧУТЛИВІСТЬ;

ПЛАКСИВІСТЬ (ОСОБЛИВО У 

ДІВЧАТ);

ПРОТИРІЧЧЯ В ДУМКАХ І ВЧИНКАХ;

БУНТАРСЬКИЙ ДУХ ПОВЕДІНКИ.



В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ МОЖУТЬ 

ПРОЯВИТИСЯ ЧИ ЗАГОСТРИТИСЯ 

ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ



ПОРАДИ ДЛЯ 

ДОРОСЛИХ ЯК СЕБЕ 

ВЕСТИ З ПІДЛІТКОМ



 1. Намагайтеся створити добрі стосунки у спілкуванні з підлітком, бо їх
відсутність – це причина виникнення тривожності у дитини.

 2. Поважайте індивідуалізм підлітка, бо його зневага веде до появи самотності
дитини.

 3. Стверджуйте загальнолюдські цінності – це стане на допомогу під час появи
у підлітка думок про самотність або втрати друга (друзів).

 4. Частіше нагадуйте “важким” підліткам про їхні позитивні якості – це
допоможе уникнути в їхній свідомості закріплення негативних оцінок щодо них 
самих та формування низької самооцінки.

 5. Навчайте підлітка поважати свою гідність, розуміти свої вчинки, виховувати
самоповагу, позитивне ставлення, розуміння, терплячість до оточуючих, їхніх
оцінок щодо самого підлітка.

 6. Сприяйте розвитку процесу самореалізації – активній праці самого підлітка
щодо розвитку своєї особистості.

 7. Створюйте умови щодо формування у підлітків інтересу до того, якими вони 
стануть у майбутньому – це могутній фактор саморозвитку “важкого” учня.

 8. Допомагайте “важким” підліткам знайти свої життєві цілі – це зможе усунути
багато проблем під час їхнього виховання.



ПРАЦЮЙТЕ НАД АДЕКВАТНОЮ 

САМООЦІНКОЮ ПІДЛІТКА
 Давати посильні завдання.

 Хвалити публічно за їх виконання.

 Будьте послідовні у вихованні дитини.

 Намагайтеся робити дитині якнайменше зауважень

 Не принижуйте дитину, караючи її.

 Постійно зацікавлюйте та підтримуйте.

 Виражайте впевненість в успіху, можливостях.

 Створювати ситуації успіху.

 Уникати змагань та будь – яких видів робіт на швидкість

 Не порівнювати дитину з іншими

 Частіше використовувати тілесний контакт та вправи на релаксацію

 Частіше хвалити дитину , але так , щоб вона знала за що

 Звертатися на ім’я

 Демонструвати приклади впевненої поведінки, бути у всьому зразком для дитини

 Не ставити завищених вимог

 Бути послідовним у вихованні



ПРАЦЮЙТЕ НАД ПОНИЖЕННЯМ 

РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКА

 підтримувати в дитині позитивне само-сприйняття (підбадьорювати, 
заохочувати, демонструвати впевненість у її можливостях);

 забезпечувати ситуації з гарантованим успіхом;

 виховувати вміння обґрунтовано ставитись до результатів власної
діяльності, не боятись невдач, помилок, сприймати їх в якості
корисного особистого досвіду;

 формувати правильне ставлення до результатів діяльності інших;

 розвивати орієнтацію на засіб діяльності;

 навчити враховувати недосконалість людини та мати з цим справу;

 розширяти і збагачувати навички спілкування із дорослими та 
однолітками, розвивати адекватне ставлення до оцінок та думок 
інших людей.



Дякую за увагу!!!


