
ЗАПОВІДІ БАТЬКАМ 

 
 

1. Шануй матір своїх дітей 

 
Однією з найкращих речей, яку батько може зробити для своїх дітей - це навчити їх 

з повагою відноситися до мами. Якщо ти одружений - дбай про своє подружжя. 

Якщо ні - шануй і допомагай матері своїх дітей. Тому що відносини, які існують 

між батьками, впливають на їх психічний розвиток. Якщо ці відносини сповнені 

пошани, то це сприяє зросту і правильному розвитку дітей. 

 

2. Дай дітям свій час 

 
Спосіб, в який проводиш час зі своїми дітьми, говорить їм, наскільки вони є для 

тебе важливі. Якщо багато працюєш і не маєш для них часу, не дивуйся, що те, що 

до них говориш є пустослів'ям. Тоді коли приймеш своїх дітей як скарб, будеш 

змушений посвятити інші речі, щоб могти проводити з ними час. Діти ростуть 

швидко, і так насправді хвилини відкладені і занедбані –  

втрачені на завжди. 

 

3. Здобудь авторитет 

 
Найчастіше або єдиною можливістю розмови з дитиною є ситуація, коли вона щось 

"крутить" чи обманює. Мама тоді холодно повідомляє: "тато хоче з тобою 

порозмовляти". Не треба дивуватися, що "порозмовляти" асоціюється негативно і 

збуджує в дитині страх, тоді вона починає уникати "розмов" з батьком. Не зроби 

цієї помилки і почни розмовляти з дитиною змалечку, коли вона охоче ділиться 

цілим своїм світом. Знайди час і слухай. В майбутньому дитині буде легше 

ділитися труднощами і радити собі з важкими ситуаціями. 

 

4. Вимагай з любові 

 
Всі діти потребують супроводу і дисципліни, може не обов'язково кари, але 

передусім визначення зрозумілих горизонтів. Нагадуй дитині про наслідки поганої 

поведінки, але також нагороджуй її за добрі вчинки. Батько, котрий вимагає і 

впроваджує дисципліну в спосіб стриманий і справедливий, так само виражає 

любов до своїх дітей. 

 

5. Будь прикладом 

 
Батько є прикладом для своєї дитини, не зважаючи на те, чи вона є свідома цього, 

чи ні. Дівчинка проводячи час з люблячим батьком зростає в почутті, що 

заслуговує на пошану з боку хлопців. Цієї риси буде теж шукати у свого 

майбутнього чоловіка. Батько може навчити сина того, що насправді в житті 

важливе, показуючи на власному прикладі сумлінність, покору чи відповідальність. 

"Життя це театр..." а батько грає в ньому одну з найважливіших ролей... 



6. Будь вчителем 
 

Якщо навчиш свою дитину того, що добре, а що погане, будеш свідком її добрих 

виборів. Заангажований батько щоденно обговорює ситуації, дає приклади, щоб 

допомогти дитині зрозуміти і навчити її початкових уроків життя. 

 

7. Дбай про спільні сімейні трапези 

 
Ніщо так не дає почуття приналежності до сім'ї, як спільний стіл. Ділення "хлібом" 

- одна з найважливіших речей, яку робимо разом. Визначений час їжі може 

впровадити ритм і порядок в запрацьований і повен вражень день. Для дітей це 

сприятлива можливість, щоб поділитися тим, що якраз переживають. Це також 

добрий час для батька, щоб слухав і зміг дати раду чи допомогти, якщо потрібно. 

Тяжко оцінювати, які зусилля потрібно підняти, щоб сім'я могла зустрічатись за 

столом кожного дня. 

 

8. Читай дітям 

 
В світі, де в житті дітей царює телебачення, дуже важливо, щоб батько присвячував 

свій час, читаючи їм. Діти вчаться краще, якщо щось роблять, слухають, дивляться 

або читають. Починай читати, коли діти ще дуже малі. Коли вже старші, заохочуй 

їх, щоб читали самі. Прищеплення дитині любові до читання є цінним здобутком 

на майбутнє. 

 

9. Виражай почуття 

 
Діти потребують безпеки, котра родиться з впевненості, що батьки їх хотіли, 

сприйняли і люблять. Виражання своїх почуттів за допомогою мови і рухів є 

найкращим способом, щоб переконати дітей в своїй любові до них. 

 

10. Роль батька ніколи не закінчиться 

 
І навіть тоді, коли діти стануть вже дорослими і будуть готові, щоб залишити 

батьківське гніздечко, вони завжди шукатимуть твоєї життєвої мудрості і ради. Не 

зважаючи на те, чи справа стосується подальшого навчання, нової праці, чи 

шлюбу, батько надалі буде відігравати найважливішу роль в житті своїх дітей, 

навіть тоді, коли вони вже матимуть своїх. 

 

 

 



Чому підлітки курять? 

 

Паління - найпоширеніша шкідлива звичка, вкрай згубна для здоров'я людини. Про 

це, напевно, відомо всім. Проте величезна кількість людей курять. Які 

психологічні причини сприяють палінню? Чому люди починають курити та 

ще й саме у підлітковому віці? Психологи виділяють декілька причин: 

 

 

1. Прагнення наслідувати дорослих. Діти бачать перед собою у реальному житті, 

в кіно, театрі, зі сторінок часописів - величезну кількість дуже симпатичних, 

чарівних, привабливих дорослих, які курять. Підліткам хочеться наслідувати 

дорослих у всьому, бути такими ж, як вони. Вони точно копіюють поведінку 

дорослого курця, його жести, рухи. 

 

2. Бажання відчути себе «справжнім» дорослим. Бажаючи швидше вирватися з 

дитинства, стати таким, як дорослі, із такими ж, як у них, правами, підліток шукає 

будь-які способи, щоб довести собі й іншим, що він уже дорослий, що має право 

робити те, що не дозволяється дітям, наприклад, нецензурно лаятися, курити і 

вживати алкоголь (усе це - символи дорослості, привабливі для підлітка). 

 

3. Спосіб завоювання авторитету в ровесників і старших. Паління - привілей 

дорослих. Підліток курить, щоб показати, що і до нього можна ставитися, як до 

дорослого. Крім того, паління дає можливість підлітку почуватися на рівних зі 

старшими - бути таким же, як вони: досвідченим, зрілим. 

 

4. Паління допомагає підлітку завести знайомства. Особливо це важливо для 

сором'язливих, котрим складно підійти до незнайомих, першими почати розмову і 

т. ін. Попросити ж закурити набагато простіше, це вірний спосіб звернути на себе 

увагу, атам, дивись, і розмова сама собою зав'яжеться, і нові приятелі з'являться. 

 

5. Паління полегшує спілкування. Процес спільного паління сам собою сприяє 

створенню компаній. При палінні підлітки можуть поговорити один з одним, 

розповісти про свої проблеми, знайти підтримку в приятелів. Буває, що підліткові 

групи ніщо інше, крім спільного паління, не об'єднує. А підлітку нічого іншого і 

нетреба, для нього спілкування з ровесниками - головне в житті. 

 

6. Протест проти диктату і заборон дорослих. Мало хто з батьків привітає 

паління своєї дитини. Частіше батьки, котрі навіть курять, негативно ставляться до 

паління, погрожують дитині суворим покаранням. Знаючи про це, підліток починає 

курити крадькома, ховаючись від батьків. Те, що ви порушує заборони, не 

викликає в нього почуття провини, навпаки, дозволяє йому відчути себе «крутим», 

незалежним, сміливим. 

 

7. Слідування моді. Підліток завжди прагне йти в ногу з модою. Якщо в значущій 

для підлітка групі модно курити, то підліток, швидше всього, теж закурить, 

причому саме ті сигарети, що вважаються в цій групі наймоднішими. 

 

 



8. Засіб релаксації, «зняття» негативних емоцій. Спочатку сигарета не має на 

«початківця» очікуваної дії, але поступово, втягуючись у паління, підліток усе 

частіше вдається до такого способу релаксації та зосередження, у нього 

виробляється умовний рефлекс, і сигарета, справді, починає «допомагати» знімати 

напругу. 

 

9. Випадкове паління, «за компанію», що часто супроводжується властивим усім 

підліткам прагненням «спробувати щось «новеньке»: отримати новий досвід, 

випробувати нові відчуття, пізнати ще непізнане. 

 

10. Наявність величезної кількості курців навколо підлітка і толерантність 

суспільства до них, відсутність продуманої політики державних і суспільних 

структур стосовно профілактики паління, дозвіл реклами тютюнових виробів, 

недотримання правил торгівлі ними, відсутність заборони на паління в 

громадських місцях і т. ін.  

 

 

 



Типова ситуація — старші члени сім’ї не розуміють, що відбувається з 

онуком, але і підліток не збагне, що коїться з ним самим. Ясно одне — він 

прагне до самостійності. 

 

Страх бути самим собою. 

 

Відстояти свою незалежність навіть не зовсім звичайними способами на кшталт 

«на зло мамі відморожу собі вуха, але в шапці не піду» — досить часте явище в 

підлітковому віці. Довести свою самостійність по-дорослому підліток ще не може, 

звідси сварки і образи. І батьки, і вчителі зазвичай бачать тільки агресію, 

байдужість, не намагаючись зрозуміти причини зміни в поведінці. А найчастіше за 

всім цим ховається невпевненість у собі та страх. Страх бути іншим, чутливим, 

вразливим, страх зрозуміти свої почуття і прийняти їх, як частинку себе. Це по суті 

острах залишатися людяним і відкритим до людей, як відкритою є душа в 

дитинстві. Цей страх вони приховують за бравадою і демонстративною грубістю, 

нахабством. Цей страх намагаються подолати через зловживання алкоголем, 

тютюном, жорстокими сюжетами комп’ютерних ігор, специфічною музикою. Але 

такою непростою виявляється дорога до себе, відкриття себе в новому віці. 

 

 

Похвала чи докори? 

 

Спробуйте звернути увагу на позитивне в поведінці хлопця. І не бійтеся, що 

хороші слова та схвалення зіпсують його або дезорієнтують. Протягом дня 

знайдіть кілька приводів звернутися з добрими словами. А таких приводів, повірте, 

чимало. «Дякую, що прийшов вчасно, як домовлялися», «Мені подобається 

дивитися, як ти швидко набираєш текст на комп’ютері» тощо. Адже останнім 

часом хлопець, мабуть, чує більше негативних висловлювань стосовно себе і 

отримує відповідні емоційні реакції від близьких — роздратування, гнів, 

звинувачення, докори, вичитування. 

 

 

До речі, якщо дитина викликає своєю поведінкою негативні переживання, варто їй 

повідомити про це. Не слід мовчки переносити образу, пригнічувати гнів чи 

вдавати спокій при хвилюванні.  

Тим більше, що 90 відсотків інформації про ваш внутрішній стан дитина прочитає 

з вашої пози, жестів та інтонації. Але суть у тому, ЯК висловити свої почуття, щоб 

не ображати дитину, а розвивати стосунки взаєморозуміння. Про свій стан, настрій, 

переживання бажано говорити від першої особи, тобто ПРО СЕБЕ. Але в жодному 

разі не про дитину та її поведінку. В психології такі висловлювання називають «я-

повідомленнями». 

 



«Я» ліпше, ніж «ти» 

 

Психологічні дослідження свідчать, що різниця між «я-» і «ти»-повідомленнями 

насправді дуже велика. А батьки саме частенько і грішать, віддаючи перевагу при 

побудові розмови вживанню «ти-повідомлень», за якими стоять критика і 

звинувачення. Самі ж і провокують своє чадо на бурхливі вияви непослуху, 

протесту, справжнього бунту. Порівняйте: «Ти навіщо знову музику на повну 

гучність увімкнув?» (ти-повідомлення) і «Мене втомлює голосна музика, так 

хочеться тиші?» (я-повідомлення), «Ти на кого схожий з цією зачіскою?» (ти-

повідомлення) і «Мені так подобається, коли в тебе така зачіска, як на цій 

фотографії» (я-повідомлення). «Я-повідомлення» дають можливість дітям краще і 

ближче зрозуміти іншу людину, батьків зокрема. Коли дорослі відкривають свої 

почуття і виявляють їх без остраху, діти відчувають, що до них ставляться як до 

рівних, з ними справді рахуються. І самі тоді відчувають більше близькості й 

довіри до старших. 

 

Беремо тайм-аут 

 

«Я рада тебе бачити», «Я за тобою скучила», «Ти наш хороший», «Мені 

подобається, як ти...» — чи часто доводиться дітям таке чути? Як казав один 

іронічний підліток: «Уся біда в тому, що батьки знали нас маленькими». 

Можливо, треба взяти своєрідний тайм-аут і перестати вимагати належної 

поведінки від хлопця, Не треба критики і нотацій. Шукайте нових форм 

спілкування — рівноправність і відвертість в основі, не нав’язуйтесь з порадами і 

рекомендаціями, А ще дуже допомагає почуття гумору, яке дозволяє разом 

посміятися над якоюсь ситуацією, перевести на жарт якісь непродумані слова, 

розрядити напружену атмосферу доброзичливою посмішкою. 

 


