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Від автора

Наша психіка влаштована таким дивним чином, що: 

• Якщо ви  хочете, щоб ваш малюк виріс упевне-
ним і сміливим, то перший рік життя доведеться 
 завжди бути поруч із ним.

• Якщо дворічку годувати під мультики, згодом під-
літок не здатен буде ані вибрати компанію, ані від-
чути захоплення до душі. 

• Якщо в три роки малюка віддати на заняття, які йо-
му не подобаються, то в 15 він закриється в своїй 
кімнаті і лежатиме зі словами: «Мене нічого не ці-
кавить» і «все остогидло». 

• Принципи поведінки малюка формуються до  7 
років. Уявіть, що за цей період наноситься візеру-
нок на глечик, а у 8 років глечик обпалюється, ха-
рактер закріплюється, і  тоді можна лише зміню-
вати патерни поведінки. Що добре і що погано, 
як діяти і кому довіряти — все вже зафіксовано.

• Якщо ви  прагнете виховати у  вашої дитини 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, то до 9 років за всі її витівки 
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ви разом просите вибачення і разом виправляєте 
помилки, а не залишаєте дитину на самоті. 

• У 14 років у  підлітка формується психіка дорос-
лої людини. І,  по  суті, у  вашій родині вже є  три 
повноцінних дорослих, попри те,  що  в  одно-
го тіло метр із  кепкою й  обличчя всіяне прища-
ми. Дитина вже така ж доросла, як і ви. Настав час 
заприятелювати. 

• Діти чують нас очима. Вони виховуються не на-
шими словами, а нашими учинками. 

• Якщо не дозволяти хлопчикові плакати, він виро-
сте жорстоким. Чуйність — така ж важлива риса для 
чоловіка, як відповідальність і цілеспрямованість. 

• Якщо дівчинку хвалити за вчинки і досягнення, во-
на стане завойовувати любов і  поводитиметься 
як хлопчик. 

• Коли дитина запитує «звідки я  з’явилася», вона 
не має на увазі секс. 

• Коли ваш підліток у 15 захоче піти з дому, відчи-
ніть йому двері і навіть дайте грошей на перший 
час. Не переживайте — невдовзі він повернеться. 

• Щоб заприятелювати з дитиною, доведеться пе-
режити з нею розлуку. Справжній співдружності 
(коли ми прагнемо бути разом) неодмінно пере-
дує період НЕЗАЛЕЖНОСТІ (коли діти виривають-
ся у своє життя, однак тільки для того, щоб потім 
повернутися). Звісно, якщо раніше їм було добре 
з вами. 
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1Виховання дитини  — це  захопливий експеримент. 
Щоправда, дорогий. І ціна йому — одне людське жит-
тя. Ця книжка — підказки на кожен рік, щоб експери-
мент був вдалим та приніс радість і задоволення всім 
учасникам. Коли усвідомлюєш, що насправді відбува-
ється і  чого справді потребує дитина, життя суттєво 
полегшується.

Ця книжка народжувалася щодня. Численні консульта-
ції підлітків та чимала кількість проведених уроків спо-
нукали до її написання. Спершу це були лише нотатки 
зустрічей, уже згодом вдалося простежити законо-
мірності поведінки батьків з дітьми 3-5 років, які потім 
вилазили боком у підлітковому віці.

Рукописи не  горять! Я  сподіваюся, що  мені вдалося 
передати враження і глибину досвіду від бесід із абсо-
лютно різними дітьми й батьками і вибудувати це все 
в струнку систему Знань вікової психології. 

Щиро,  
Марина Ланге 



Кожен новий рік життя маленька людина стикається 
із  задачами розвитку. Фізіологічні критерії нам добре 
відомі: тримати голівку — 1,5 місяця, сидіти — 6 міся-
ців, перший крок — рік, слово — два роки. Але ваш ма-
люк – не тільки тіло. Психіка ставить перед людиною 
такі ж чіткі виклики, які потрібно своєчасно проходи-
ти. І  якщо фізика тіла спрацює сама, то  в  особистіс-
ному розвитку малюк потребує вашої підтримки, осо-
бистого прикладу, а  головне, РОЗУМІННЯ, що  з  ним 
відбувається та  які задачі саме зараз йому з  вами 
вирішувати.

Каждый год жизни, маленький человек 
сталкивается с задачами развития. 
Физиологические критерии нам хорошо 
известны: держать головку – 1,5 месяца, 
сидеть – 6 месяцев, первый шаг – годик, 
слово – два. Ваш ребенок – не только тело! 
Психика ставит перед человеком такие же 
четкие вызовы, которые нужно 
своевременно проходить. И если физика 
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 «ФУНДАМЕНТ УМІННЯ БУДУВАТИ ВЗАЄМИНИ»

 ПЕРША СОЦІАЛІЗАЦІЯ. НАВИК ГРАТИСЯ 
РАЗОМ, А НЕ ПОРЯД.

 Мудрість



Кожен новий рік життя маленька людина стикається 
із  задачами розвитку. Фізіологічні критерії нам добре 
відомі: тримати голівку — 1,5 місяця, сидіти — 6 міся-
ців, перший крок — рік, слово — два роки. Але ваш ма-
люк – не тільки тіло. Психіка ставить перед людиною 
такі ж чіткі виклики, які потрібно своєчасно проходи-
ти. І  якщо фізика тіла спрацює сама, то  в  особистіс-
ному розвитку малюк потребує вашої підтримки, осо-
бистого прикладу, а  головне, РОЗУМІННЯ, що  з  ним 
відбувається та  які задачі саме зараз йому з  вами 
вирішувати.

Каждый год жизни, маленький человек 
сталкивается с задачами развития. 
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 ПСИХІЧНІ ЗАДАЧІ/ ПОТРЕБИ 
ОСОБИСТОСТІ НА КОЖЕН РІК 
ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

 Страх

  «ЗАКАРБОВАНО»

 «Всеїдність» взаємин
та інформації

 3 і 13 кризи самостій-
ності Їсть під мультик  Ранній розвиток

 «НІЧОГО НЕ 
ХОЧУ»

 Вижити

 Ст
ра

х

 Гармонія

 Радіти спілкуванню

 Дружити

 Духовність

I  Ф
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іль
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ть
II 
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ня

 Пізнавати таєм-
ниче і незвідане

 Потреба 
в Повазі

 Почуття

 Усвідомити емоції 
«Хочу - не хочу»

 По
чу

тт
я

 Філософія

 Запитувати

 Виклик жити 
по-дорослому

 Діловитість

 Досліджувати світ 
навколо себе
«Я сам!»

 Досліджувати 
гендерні відмінності

 Перше кохання. 
Піднести пережи-

вання

Пристрастна 
закоханість

 Егоїстична закоха-
ність. Мене ніхто 

не турбує
 Пошук взаєморозу-

міння

 Я самостійний. 
Встановлення своїх 
зон відповідальності.

 Розібратися з 
почуттями всередині 

мене

Д
іло

ви
ті

ст
ь

 Давати поради

 Сепарація і твер-
дження «Я сам!»
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 «ФУНДАМЕНТ УМІННЯ БУДУВАТИ ВЗАЄМИНИ»

 ПЕРША СОЦІАЛІЗАЦІЯ. НАВИК ГРАТИСЯ 
РАЗОМ, А НЕ ПОРЯД.

 Мудрість
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Страх

1 рік  Страх
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Що ми знаємо про страх? ЩО ВІН Є! У кожного. І вва-
жаємо це нормою. Та чи так це насправді? 

Ціннісно-орієнтована психологія стверджує: страх 
супроводжує людину перші сім років життя. І  щоро-
ку страх набуває нових форм. Однак навряд чи наше 
призначення  — все життя боятися. У  цьому світі все 
навдивовижу доцільно. Це буде один із основних по-
стулатів нашої бесіди. 

# ДОЦІЛЬНО!

Отож, страх має певну задачу. І виконавши її в першо-
му циклі, у  перші сім років, ми  можемо подарувати 
нашій дитині життя в довірі, а не в страху. Насправді 
буває страх доречний, часом він оберігає нас від без-
глуздих учинків, часом штовхає на поступ. Погано, ко-
ли страх стає постійним супутником життя і підсвідо-
мою причиною дій. 
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Почнімо з базового, найпотужнішого — страху смер-
ті, боротьби за виживання. Саме цьому присвячений 
перший рік життя людини. 

Немовля практично безпорадне. Страх цілком 

заволодіває його свідомістю. І батьки, добрі 

Ангели, підносять йому перший урок довіри — 

ми завжди поруч, ми подбаємо! У перший рік 

батьки закладають довіру до світу, до Бога, адже 

світ — турботливий, а ми із Богом — завжди 

поруч. 

Якщо з  будь-якою людиною завести розмову на  те-
му її страхів, невдовзі стане очевидним — ми боїмося 
не самого страху (висоти, собак, обмеженого просто-
ру, темряви або смерті). Жахає невизначеність. Ляка-
ють наші незнання. І ось саме зараз ви щодня формує-
те в малюка усвідомлення: що б не сталося, є завжди 
ТОЙ, хто допоможе. За цей рік ви не вбережете ма-
люка від усіх можливих небезпек, але ви  подаруєте 
йому головне — упевненість і довіру, що він у цьому 
світі не самотній. 

Отже, криза проявляється в  страху виживання. І  як-
що день за днем   малюк відчуває, що він не сам, захи-
щений і про нього піклуються, на все його подальше 
життя формується світогляд ДОВІРИ і ДОСТАТКУ цьо-
го світу. Усвідомлення, що він ніколи не буде самотній. 
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1Надалі така людина керуватиметься мотивом не стра-
ху, а цілі й бажання. 

Першого року проявляються материнські енергії. 

Припис: мама завжди має бути поруч. Якщо ж ні, у ма-
люка закладається програма загрози цього світу і са-
мотності, основою якої на  все життя залишається 
страх і недовіра. Якщо зазирнемо в майбутнє, то по-
бачимо неймовірну цінність цього короткого періоду 
в масштабах життя! — деградація або розвиток люди-
ни закладається саме зараз. Зневіра і страх — основа 
мислення злочинців — нагнати страху на інших, бо ли-
ше так можна вижити, використовувати і контролюва-
ти. Подаруйте своїй дитині довіру й упевненість. Будь-
те поруч. 

МАМА ЗАВЖДИ ПОРУЧ
Допомога решти членів сім’ї полягає в тому, 

щоб мама була задоволена і щаслива.  

Mama is happy — everyone is happy



18

СИТУАЦІЯ 

На час написання цих рядків мої діти вже зробили 

крок у перехідний вік. Але Господь дав мені можли-

вість спостерігати за розвитком дітей моїх подруг 

і знайомих. 

Дмитрикові було приблизно сім місяців, коли його 

мама в розпачі зателефонувала мені: «Сил моїх більше 

немає. Його око знову закисло. Ми щойно оперували-

ся! Отоларингологи й окулісти лише розводять рука-

ми. У нього з ока тече гній, розумієш! Це ж зір!» Моя 

подруга була засмучена і спантеличена. Ніхто не хотів 

брати на себе відповідальності. Проблема зі слізними 

каналами малечі на сьогодні досить поширена і усу-

вається лише за допомогою оперативного втручання, 

але Дмитрикові це не допомогло. На щастя, саме в той 

період я захопилася психосоматикою* і запропонувала 

*  Психосоматика і Нова Німецька Медицина (ННМ) Докто-

ра Хамера. Психосоматику я вивчала з В’ячеславом Ной-

фельдом, учнем і послідовником доктора Хамера. Ви мо-

жете знайти ці  знання, ввівши в  пошуку «Нова Німецька 

Медицина», краще на  сайті В’ячеслава, оскільки в  інтер-

неті багато аматорських перекладів, а все, що стосується 

здоров’я, має бути точним, тут помилки небезпечні. Осно-

вою методу є доцільність усіх реакцій організму, визначен-

ня «хворої» тканини і конфлікту, що призвів до неї. Тобто 

коли з’являються симптоми (традиційно на що і звертаємо 
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1розібрати ситуацію. Отож, слізні канали, як і всі залози 

нашого організму, — найдавніші тканини і відповіда-

ють за наше виживання. Тобто реагують на конфлік-

ти, пов’язані з базовими потребами. Цей малюк напо-

легливо хоче щось або когось бачити, але не бачить. 

У його світобаченні це базова потреба виживання. — 

Як ти вважаєш, що це може бути? Що є найціннішим 

в його полі зору? — Ми обидві знали відповідь, але 

подрузі було неймовірно важко зізнатися, що дитині 

бракує саме мами. І що проблеми з очима — це реакція 

«достатності» мами, яка весь час зникає з поля зору. 

Якщо ти реально хочеш допомогти синові, то повинна 

бути з ним 24/7, навіть у ванній і туалеті, розмовляй 

із ним хоча б крізь прочинені двері. Ти ж проявляла ак-

тивність практично з дня його народження. За сім міся-

ців у маляти накопичився страх. Діти живуть сьогоден-

ням. У них немає проєкції майбутнього або минулого. 

І якщо цієї миті мами немає, то для дитини це означає 

«назавжди». І це означає, що «я не виживу».

увагу) і  вигукуємо «захворіли», в  ННМ вважається оду-

жанням. І організм точно знає, що робити. Варто лишень 

створити умови для подолання хвороби. А щоб допомог-

ти: 1 — усвідомлено усунути актуальність конфлікту; 2 — 

приймати ванни з  сіллю; 3  — слухати спеціальну музи-

ку, яка вібраціями налаштовує організм на  відновлення. 

Це схематичний опис. Якщо ви теж вважаєте, що всі хво-

роби — це сигнали мозку на наші емоційні реакції, позна-

йомтеся детальніше з ННМ! Нашу сім’ю ці знання справді 

врятували від багатьох «хвороб».
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Накопичений страх необхідно очистити успішним до-

свідом, що МАМА ЗАВЖДИ ПОРУЧ. Це потребувало 

зусиль і часу, однак уже до року малюк тішив нас чис

тими здоровими очима. А якщо глибше — спокійною 

й упевненою психікою, що надалі допоможе сформува-

ти відповідальність і цілеспрямованість, якості справж-

нього Чоловіка. 

9–12 місяців  — чудова пора розкрити призначення 
дитини. Тільки-но малюк навчиться впевнено повза-
ти, проведіть із  ним експеримент. На  моєму досвіді 
десятки пар пропонували малюкам таку гру і, на ди-
во, повторюючи її через пів року і рік, дитина впевне-
но вибирає той самий предмет! 

Усе дуже просто. На рівній відстані від центру кімнати 
або килима покладіть чотири предмети: 

• книжку

• іграшкову зброю

• гроші 

• інструмент 

ЛЮБІТЬ ЙОГО!
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Посадіть дитину в центрі і дозвольте їй задовольнити 
власну цікавість. Для малюка всі ці предмети повинні 
бути незнайомі, нові, і рівноцінні як за розміром, так 
і за яскравістю. 

Суспільний стан, який визначають за народженням — 
це все людські вигадки. У Священних Писаннях та на-
родних переказах призначення людини визначалося 
її  вродженими якостями й  талантами. Інтуїтивно все 
єство дитини вже відчуває їх. Тому вона потягнеться 
до чогось одного. Якийсь час малюк, можливо, уваж-
но розгляне всі предмети, але зрештою проявить ін-
терес до одного, який і залишиться в його руках. 

Книжка — символізує знання і мудрість (ди-
тину спрямовували по  стопах волхвів, му-
дреців, багато їй читали і вчили аналізувати). 

Зброя  — ратники, державники, правите-
лі, люди, які керують і захищають. Це малю-
ки-заводії. Для таких діточок притичиною 
стане справедливість, тому дуже цінно зма-
лечку читати їм казки і притчі, в яких ідеться 
про правду. 

Гроші — жереб торговців і господарів, дити-
ну навчали вмінню домовлятися, вести гос-
подарство. Цей малюк у  всьому шукати-
ме зиск, та не варто йому в цьому дорікати. 
Але слід демонструвати приклад справжньої 
безкорисної дружби.
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1Інструмент — це люди-ремісники, які рука-
ми заробляють собі на хліб. Зараз до цієї ко-
горти можна так само долучити й  акторів, 
артистів, художників, модельєрів, усіх, хто 
творить. Дитині цінно давати можливість 
спробувати різне, щоб визначити, до  чого 
в неї хист. Оскільки такі малюки беруть ре-
сурс природи, вони можуть проявляти жа-
дібність і  агресію до  інших, дуже важливо, 
якщо через батьків вони пізнають, що  все 
в цьому світі гармонійно і взаємопов’язано, 
і що треба вчитися не тільки брати, а й відда-
вати. А ще цим діткам не можна лінуватися. 

Ми довідалися, що завдання даного періоду — просто 
вижити. В Індії ім’я дитині дають після першого прожи-
того року! До цього часу вона не має імені, щоб до неї 
не прив’язувалися, бо поки це ще не суб’єкт цього сві-
ту. Звісно, нам це вдивовижу, але щось у цьому таки є. 

СИТУАЦІЯ 

Максим і Катруся були до нестями закохані одне в од-

ного. Таким залицянням могла позаздрити будьяка 

дівчина. Поява дитини не входила до їхніх планів, 

та коли новина стала очевидною, вирішили приймати, 

як є, і залишатися разом. З народженням дочки Мірри 

щось змінилося. Максим почав пізніше приходити з ро-

боти, став прохолоднішим. Катруся дуже переживала. 
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На догляд за немовлям вона витрачала увесь свій час. 

У серці оселилися смуток і хвилювання, що їхні з Мак-

сом стосунки розвалюються. Катруся дуже любила 

дочку. І з жахом помітила, що іноді всередині відчуває 

роздратування, ба навіть злість, а ще не полишає дум-

ка, що «ДО» у них було все пречудово. 

— Ні! Що ви, я, звісно, не звинувачую дочку... я їй дуже 

рада... але правда ще й у тому, що ми помітно відда-

лилися одне від одного саме з її появою... У Мірри 

дуже часто змінювався настрій. Вона постійно плакала 

і вередувала, навіть коли Катруся була поруч. Навіть 

на руках. 

Розумієте, дитина ЗАВЖДИ визначає (ВІДЧУВАЄ), 

ЛЮБ ЛЯТЬ ЇЇ ЧИ НІ ЧЕРЕЗ емоційний стан БАТЬКІВ. 

Скільки завгодно усміхайтеся малюкові, залишайтеся 

поруч упродовж доби, даруйте нові іграшки, та якщо 

ви роздратовані, ображені, засмучені, налякані, нещас-

ливі, стурбовані, ваш малюк ВІДЧУВАЄ ЦЕ. І вважає 

себе винним, визнає себе самотнім. 

Уявіть, що чоловік приходить додому, всміхається з по-

рога, але ви помічаєте, що щось не так. Його щось дуже 

турбує. Що ви робитимете?

Почнете розпитувати.

А він замість відповіді знову натягнуто всміхатиметь-

ся. Можливо, додасть: «Не хвилюйся, все ок». А ви йому 

вже не повірите. 
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Як ви почуватиметеся, якщо вам не довіряють? Чи від-

чуєте, що вас люблять? Певно, що ні... Ви знатимете! 

Але не відчуватимете. А дитина ЗНАТИ не може. Вона 

ЛИШЕ ВІДЧУВАЄ.

— І що робити? Не можу ж я вдавати, що не переживаю! 

— Переживайте. Звичайно, намагайтеся вирішити 

цю ситуацію. Поспілкуйтеся з чоловіком, із психоло-

гом. А поки хвилюєтеся, поспілкуйтеся з донькою.

— Їй три місяці!

— Навіть якщо ви в пологовому будинку і їй три дні — 

РОЗМОВЛЯЙТЕ!

— А що я їй скажу? 

— Усе як є. Що любите її. Що переживаєте. Що не вона 

в цьому винна, їй ви дуже раді! А хвилюєтеся через сто-

сунки з татом. Що дуже хочете, щоб вони налагодили-

ся. Її ви завжди любите, але зараз у вашій родині ось 

така прикра ситуація. 

ДИТИНА ЗАВЖДИ ВІДЧУВАЄ, 
ЛЮБЛЯТЬ ЇЇ ЧИ НІ ЧЕРЕЗ 

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН БАТЬКІВ. 
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Я мала досвід подібних розмов просто в пологовому 
будинку. Всі мами помічали, як це маленьке створіння 
заспокоюється і починає усміхатися, як їх обох умить 
огортає особливе тепло взаємодовіри. 

Ти вдивляєшся в очі щойно народженої людини і праг-
неш, щоб тебе розуміли. А як не розуміли, то відчува-
ли! Так воно насправді і є. 

Малюків до року треба фізично оберігати. 

Це ми вже засвоїли.  

 

АЛЕ в немовлят є ще одна потреба на рівні 

базового виживання — ПОТРЕБА, ЩОБ НИМИ 

ТІШИЛИСЯ. 

Що  б  не  сталося у  вашому житті, навіть найсильніші 
потрясіння — якщо ви відчуваєте всередині хвилюван-
ня або будь-яку іншу зміну душевного спокою, не об-
манюйте себе, що діти не помітять. Навіть найменші. 
Довіртеся їм. Скажіть, що ви їх любите і що ви хвилю-
єтеся, розкажіть причину вашої турботи. Не  мовчіть. 
Спокійно й  упевнено, ніби ви  вже справляєтеся  — 
і ви враз відчуєте, як покращиться настрій у малюка. 



ЛЮБІТЬ ЙОГО! 

А як це зробити в рік? 
Будьте поруч. ЗАВЖДИ.
Розмовляйте з малюком. 

Радійте йому!

2 роки



РОКИ



2РОКИ

Почуття

2 роки  Почуття
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Ваш малюк явно зміцнів… І  – ото дивина! Починає 
скандалити. Так! Перед людиною постало завдання – 
пізнати природу ПОЧУТТІВ. Приборкавши страх ви-
жити, впевнившись у тому, що вона таки існує на цьо-
му світі, людина починає проявляти свої перші

«ПОДОБАЄТЬСЯ» і «НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ».

Малюк повсякчас репетує «це хочу», а це «не хочу». Щось 
постійно тягне до  рота, щось випльовує. Одні іграшки 
хапає, інші викидає. То він вас заціловує, то кусає.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?! 

Людині цінно не лише фізично вижити у цьому світі. По-
годьтеся, нам важливо отримувати задоволення й раді-
ти кожному дню, кожній події! Саме про це невтомно 
повторюють психологи й мудреці, настановляючи нас, 
дорослих, на  шлях істинний. Лишень уявіть, що  здат-
ність ВІДЧУВАТИ і кожну подію бачити у яскравих фар-
бах життя закладається у вашого малюка просто зараз!



знервованість

злість

здивування
радість, 
захват, 

захоплення любов,  
симпатія спантеличення, 

сумніви

веселість
образа

роздратування

МОЯ ПАЛІТРА ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ

Бачу, ти дуже 
засмучений

Отакої, 
ти злишся? 

Яку іграшку 
взяти? 

—Маму любиш?
 – Ні. 

—Тата? 
- Ні. 

Машинки? 
- Так! 



журба
довіра

біль

упевненість

страх

інтерес,  
зацікавленість

спокій

співчуття,  
співпереживання, 

жалість

втома
смутоквдячність

Зазначайте, 
коли дитина 

просто спокійна

Наприклад, 
під час 

прощання

Ти довіряєш 
татові?

Ти точно 
хочеш туди?

У 2 РОКИ МАЛЮК: 

Чітко розуміє потреби та проговорює їх. На-
віть якщо дорослі не розуміють, то ма-

люк приведе та покаже. Сказати 
не може, але дуже яскра-

во демонструє тілом 
та  емоціями. 
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З 12 до 24 місяців маленькій людині відкривається па-
літра емоцій. І їй потрібен мистецтвознавець, провід-
ник внутрішньому гейзеру, що вирує. У малюка з’явля-
ються нові відчуття. Допоможіть малюкові розібратися 
і подружитися з ними. 

Щоб допомогти дитині, треба самому знати, які емо-
ції існують і як вони проявляються. Що може пережи-
вати ваш малюк? Спостерігайте за ним і створіть влас-
ну палітру почуттів. 

Дворічні діти дуже щирі: що  побачив, те  й  відчуваю. 
Є ще одна цінна особливість емоцій дворічки — здат-
ність швидко відволікатися. Запам’ятайте це  — дуже 
знадобиться, коли вашу дитину накриє негативна хви-
ля. АЛЕ не кваптеся одразу перемикати увагу дитини! 
Спершу подосліджуйте разом, що  відбувається, за-
пропонуйте варіанти, що  може дитина зараз відчува-
ти, дайте контакт внутрішнього переживання з назвою. 
(Те, що я можу назвати — я можу цим керувати! — це ду-
же важливо.) І потім шукайте зачіпку, щоб перемкнути 
емоцію. 

Правила перемикання емоцій у дворічних 
дітей: 

1. Озвучте варіанти назви того, що відбувається. 

2. Може, це,  а  може це? А  що  трапилося? З  чим 
пов’язані твої почуття? 

3. Підтримайте: «Я тебе розумію», «Мені теж було б... 
(прикро, сумно, страшно)». 
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4. Прийміть переживання. Обійміть, візьміть за руку. 

5. Упевніться, що дитина починає відпускати ситу-
ацію.

6. Перемикайте. 

Коли дитина скидає на підлогу всі іграшки 
і топче їх

— О! Бачу, в тебе щось сталося. 
(Присядьте, щоб дитина бачила ваші очі). 

— Ти сердишся? 

— Тебе щось засмутило?  
(Називаючи почуття, тим самим ви говорите, 
що прий маєте малюка й таким, і вчите аналізувати 
все, що відбувається всередині нього). 

— Я розумію.  
(Підтримайте. Дозвольте назвати почуття, охаракте-
ризувати його. Уважно вислухайте причину). 

— Мені було б теж ніяково...  
(І коли ви відчуваєте, що пристрасті трохи вщухли, 
а у дворічок це лічені миті — шукайте найближчий 
об’єкт перемикання). 

— Я спекла печиво. Хочеш скуштувати? Бабуся при-
несла новий мультик,  ходімо подивимося! О, глянь, 
вазони зовсім сухі. Полиймо їх!  
Ви не знецінили емоції дитини. Ви надали підтримку 
і назвали їх. Закладено ще одну цеглинку у фундамент 
EQ (емоційного інтелекту). 
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«Французькі діти не плюються їжею»* 

СМАК  — один із  найпотужніших провідників пізнан-
ня світу й себе. Запитайте в дитини, що вона любить, 
і  в  переважній більшості випадків відповідь буде про 
їжу: «Я люблю морозиво», «а я — фрі». 

Саме зараз, із двох років, коли відкривається ЧУТТЄ-
ВІСТЬ, закладається потужний механізм сортування 
МОЄ — НЕ МОЄ. До того ж не лишень у їжі! 

ЧУТТЄВІСТЬ — ЦЕ УНІВЕРСАЛЬНИЙ найцінніший ІН-
ДИКАТОР того, що підходить саме мені.

*  До речі, чудова книга Памели Друкерман має саме таку 

назву. Раджу прочитати.
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А нагодувати дворічну дитину ой  як  непросто. Дитина 
ще не знає, що їй смакує. Вона ЗНАЙОМИТЬСЯ з різними 
смаками. І не з кожним вдається подружитися з першо-
го разу, розпізнати. Це вимагає терпіння і зусиль від мами. 

Цікаве спостереження. Якщо дитині ввімкнути мульт-
фільм, то її завиграшки можна нагодувати чим завгод-
но! Чисто і  швидко. Я  проводила подібний експери-
мент вже з  трохи старшими дітьми, чотирирічками. 
Ефект мене приголомшив: під час перегляду мультика 
я запропонувала ківі. З’їли половину почищених пло-
дів і пів тарілки волохатих, у шкірці! 

ВИСНОВОК: Поставивши дитині ґаджет 

за столом, ми вбиваємо у малюка процес 

пізнання себе через їжу, через смаки. Закладаємо 

механізм, коли можна з’їсти що завгодно, якщо 

твій мозок захоплений картинкою. 

Причому «з’їсти», «впустити в себе» не тільки їжу, а й не-
приємних людей, неправдиву інформацію, чужу мету. 

КАТАСТРОФА починається згодом, коли ви  раптом 
усвідомлюєте, що ваш підліток НЕ ВМІЄ відчувати лю-
дей, вибрати захоплення, вірить усьому, що йому роз-
повідають... Чому? 

Тому що  в  2-3 роки йому прищепили ВСЕЇДНІСТЬ. 
Наш організм — чутлива доцільна система. Він точно 
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і  вчасно підкаже МОЄ  — НЕ  МОЄ. У  їжі  — щоб бути 
здоровим і  красивим, у стосунках (мої люди), в  інте-
ресах (мої захоплення), які підходять саме мені, в оке-
ані інформації (чому я  вірю, а  чому ні) і  навіть у  меті 
життя. 

Навчіть малюка ВІДЧУВАТИ себе. І ви розкриєте його 
найцінніший механізм МОЄ — НЕ МОЄ на все життя, 
тим самим позбавивши себе багатьох проблем у най-
ближчому майбутньому.

Пам’ятайте: «Свиней годують, а ЛЮДИ ЇДЯТЬ» 

Історія про Льовушку

Лев Толстой був дуже вразливою і чутливою дитиною. 

Досить часто зі сльозами на очах він прибігав до мами, 

а потім до тітоньки. Його могли засмутити страждання 

тварин, зрубане дерево, лайка старших братів...

Його ж мама і тітка з розумінням і терпінням ставилися 

до такої особливості хлопчика. І щоразу, коли він при-

бігав до них, садили собі на коліна і питали:

«Любий мій, про що твої сльози сьогодні? Про 

що ти плачеш?» 

  ПРО ЩО ТВОЇ сльози?  
ПРО ЩО ти плачеш? 

Читаючи ранні спогади біографії Льва Миколайови-

ча, я захоплювалася цими питаннями. Яка в них увага 
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і глибина! Покладіть ці слова в серце. І нехай вони при-

гадаються в чутливі миті малюків, підкажуть вам, 

як реагувати. 

МАМА ВСЕ ЩЕ ПЕРЕБУВАЄ ПОРУЧ 

Але вже не фізично захищаючи, а передусім даючи 

емоційний прихисток. Зрозумійте: у малюка 

розум ще не відкритий, а почуття вирують. 

Це породжує хвилювання і тривогу, перші капризи. 

Мама радісна і спокійна, як твердиня і фортеця: 

заспокоює, пестить, угамовує голосом... І, подібно 

до хвилеріза, стишує бурхливі емоції дитини. 

Це важливо! Наше завдання  — виростити не  просто 
фізичне тіло, а  Особистість! З  12 до  24 місяців пси-
хічно закладається можливість людини відчувати. По-
чуття важливі, їх треба вміти проявляти. 

Якщо залишити малюка сам на сам із бурхливим мо-
рем емоцій, у  нього сформується нестійкий фунда-
мент примхливої егоїстичної людини, яка в житті ке-
руватиметься лише двома посиланнями: 

БАЖАННЯ (хочу — і край) і КРИВДА (як реакція, якщо 
«не по-моєму»). 
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Щоб спокійніше сприймати постійний гейзер емоцій 
дворічки, скористайтеся основним правилом гуман-
ної педагогіки*. 

ДИТИНА  — це  ЯВИЩЕ. Таке  ж  явище, як  дощ або 
град у  погоді. Ну  ви  ж  не  кричите в  небо, якщо рап-
том льо нув дощ, коли ви саме збиралися на прогулян-
ку? Ви, звісно, зітхнете, можливо, трохи засмутитеся, 
але зрештою розведете руками і… візьмете парасоль-
ку! Так і з дитиною: вона то тішиться, то плаче, то смі-
ється, то сумує, а ви дивіться, дивуйтеся і «беріть па-
расольку», підлаштовуйтеся під ситуацію. 

Зараз багато хто зациклюється на ранньому розвитку 
дітей. Поміркуймо раціонально. Роззирніться навко-
ло: чи є у вашому оточенні люди, які не вміють читати? 

*  Засновник і батько Гуманної педагогіки — великий Учитель 

Шалва Олександрович Амонашвілі. Гуманна — не значить 

добренька, а  навіть доволі жорстка система виховання 

і освіти маленької Особистості, заснована на духовно-фі-

лософських законах, глибоких законах психології та  пе-

дагогіки, а також творчості. Виховуючи малюка, запитуй-

те себе, яку грань його особистості я  зараз підживлюю? 

Якими образами наповнюю його серце? У сучасному сві-

ті, де дуже розпливчасті поняття свободи, гуманна педа-

гогіка створює простір для творення Особистості. Це не-

ймовірно цікавий процес! Ви  можете перейти на  сайт 

Шал ви Амонашвілі і почитати його книжки.
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Чи  багато хто серед ваших знайомих в  очі не  бачив 
компа (писати в  сучасному світі вже не  так-то й  по-
трібно). А  чи  багато людей ЕМОЦІЙНО СТІЙКИХ, 
із внутрішнім стрижнем і міцними цінностями? 

Слово про ранній розвиток 

Ректор Університету практичної психології Микола 
Козлов, доктор психологічних наук і щасливий батько 
п’ятьох дітей, в одному з інтерв’ю висловив думку про 
ранній розвиток:

«Небезпека раннього розвитку полягає не  в  тому, 
що дітей розвивають занадто рано (щодо чого рано? 
щодо того, що не розвивають інших дітей?), а в тому, 
що управління інтелектуальним розвитком не допов-
нюється управлінням розвитком особистісним. Як-
що у  вундеркінда немає справжнього внутрішнього 
стрижня, емоційної стабільності, продуманих ціннос-
тей і  розвинених комунікативних навичок, то  багаж 
знань для нього стає не капіталом, а тягарем». 

Пам’ятайте! З  року до  двох закладається емоційне 
здоров’я і стабільність малюка.

Будьте поруч! На  цьому етапі найважливіше навчити 
нову Особистість: 

1. відчувати, що відбувається довкола; 

2. РОЗРІЗНЯТИ, що подобається, а що ні. 
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Наприклад, знати коли ти  боїшся, а  коли тебе спов-
нює злість. Це  різні емоції! Хоча проявлятися всере-
дині вони можуть однаковим хвилюванням. А ось дія-
ти вимагають по-різному. 

Навчитися відчувати і жити в гармонії з внутрішнім різ-
нобарвним світом! 

УВАЖНА Й СПОКІЙНА МАМА ПОРУЧ. 

ВОНА ВЧИТЬ ПРОЯВЛЯТИ ЕМОЦІЇ. 

Підказка мамі, як самій перебувати в ресурсі, витри-
мати цю емоційну грудочку і залишатися радісною. 

У мами повинні бути власні джерела наповнення. Але 
головне, щоб мамі було КОМУ передавати накопичені 
«радіоактивні відходи». І це має бути тато. 

Поговорімо про НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ

Безпечне місце для диму — труба. Безпечний об’єкт для 
негативних емоцій  — СТАРШИЙ. Старший  — ЦЕ  ТОЙ, 
ХТО ЗАБИРАЄ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ. Замисліться! Хто у вас 
старший у сім’ї? У кого шукати прихистку, коли погано? 
У старшого! Діти — у мами, мама — у тата, підлеглий — 
у начальника, тато — у старшого друга, наставника... 



мамі

татові
наставнику

Тільки уявіть, що дим 
повалив зверху вниз. За-
дихнеться весь будинок. 

Старший не має права 
зливати емоції на мо-

лодшого! 

Мама  
«забирає»  

емоції дитини 

Мама передає 
«дим» емоцій 

чоловікові й очища-
ється. 

Тато регулярно 
«вивозить відходи» 

з дому. 
На спорт, риболов-
лю, друзям, настав-

нику... 

ДИМАР НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ 
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МАМА ЗАБИРАЄ ЕМОЦІЇ, а  не  ділиться ними. Тіль-
ки-но старший починає ДІЛИТИСЯ ЕМОЦІЯМИ з мо-
лодшими, він умить втрачає свій статус. 

Принципове правило — у цьому світі справжні взаєми-
ни завжди будуються на жорсткій субординації, тобто 
сильніший повинен забирати емоції у слабшого, або 
старший у молодшого.

Ми всі трохи егоїстичні, і часом наші бажання зіштов-
хуються. Не тільки з бажаннями інших людей, а й на-
віть з бажаннями свого розуму або тіла, або сил при-
роди. Наші очікування не  справджуються... жадання 
горить, ми пристрасно чогось хочемо, але доводить-
ся чекати... і,  як у вогні, виникає побічний продукт — 
ДИМ. А в бажаннях — побічний ефект — це,  так звані,  
негативні емоції: гнів, сум, страх, сором. Як у вогнищі, 
якщо диму є куди виходити — все добре. Людина з ди-
тинства усвідомлює, звідки беруться ці емоції, як ни-
ми управляти, як звільнятися. Дим виходить нагору. Так 
і  емоції віддаються СТАРШОМУ! Якщо ви  батько або 
начальник — це ваш обов’язок — забирати емоції мо-
лодших. Це закон емоцій, природний процес самов-
досконалення, це коли тобі дають проявляти всі свої 
вільні емоції. Ти народився, і ти маєш цілковите право 
перші п’ять років вільно проявляти емоції.

Мама забирає в дитини й віддає батькові. Тато пови-
нен знати, як їх позбутися, цих радіоактивних відходів. 
Сповідь, друзі, старший наставник, спорт, на  край  — 
риболовля, лазня... 



На жаль, нас не  вчили правильно проявляти емоції. 
Тому в  нашому суспільстві в  чоловіків є  лише одна 
дозволена емоція  — гнів (злість). Весь спектр емоцій 
чоловік проявляє через підвищення голосу. У  такий 
спосіб виходить навіть скорбота. 

Завдання мами — зробити так, щоб у неї було куди ви-
вільнити власні емоції. Це дуже важливо, інакше відбува-
тиметься найбільший злочин практично всіх «цивілізо-
ваних» сімей — коли дорослі весь свій емоційний стан 
виливають на молодших. Молодші беззахисні. Вони ви-
терплять. Ми зриваємося і звинувачуємо. Жодна дити-
на фізично не здатна витримати емоції 30-річної жінки. 
Так само, як і 30-річна жінка не може витримати емоції 
 своєї 50-річної мами. Саме час розібратися, куди йде 
дим у вашому димарі. І правильно його налаштувати. 

3 роки

І ДАЛІ ЛЮБІТЬ ЙОГО! 

У два роки малюк відчуває,  
що ви його любите,  

якщо ви допомагаєте йому  
справитися з емоціями.



РОКИ



3РОКИ

3 роки  Діловитість 

Діло-
витість
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Девіз року — досліджуй все навколо! Дитина упевни-
лася, що:

• тут не  страшно (результат успішного першого 
року); 

• тут дуже навіть цікаво, мене просто переповню-
ють бажання! (результат успішного другого року);

Страху немає + нездоланний інтерес  
і бажання = трирічка 

Малюк активно рухається, все обстежує і  все чіпає, 
відкриває, ламає (з цікавості)... Якщо у вас така активна 
допитлива трирічка — вітаю вас! Це найкраще підтвер-
дження, що  попередні два роки ви  все робили пра-
вильно. Були поруч, давали захист і допомагали зро-
зуміти емоції. 

Звісно, я  узагальнюю, та  якщо ваш малюк не  про-
являє такої активності у  пізнанні, можливо, у  ньому 
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ще сидить страх — як зовнішнього оточення, так і не-
розуміння внутрішніх почуттів. Не хвилюйтеся, просто 
разом із ним проходьте попередні завдання — надай-
те йому цілковитий захист і постарайтеся разом із ма-
люком розібратися в емоціях. 

Цікаво поспостерігати своє оточення. Ви точно зна-
єте людей, які застрягли в  задачах першого і  друго-
го року життя. У школі, наприклад, це діти, які мають 
страх досліджувати, братися за  нове. У  дорослих  — 
побоювання отримувати знання або новий досвід, 
нездоланний страх вийти із зони комфорту, прийня-
ти щось, що  виходить за  межі звичного розуміння. 
Знаєте таких? 

Саме три роки називають першою кризою. Ми з вами 
вже розуміємо, що  криза  — це  переломний момент, 
і що цей стан ДОЦІЛЬНИЙ. Розберімося, для чого він.

Я САМ! 

Криза трьох років  — норовливість і  впертість, або 
примхливість і  свавілля. Я  САМ! Це  унікальний крок 
першого, практично усвідомленого, відокремлення 
від батьків для пізнання Світу! Мама, звичайно, повин-
на бути поруч, але вже не так близько. 

Якщо говорити мовою психології, відбувається дифе-
ренціація власного «я», дитина активно формує нову 
сферу взаємин Я – СВІТ. 

Уявляєте, як  це  чудово і  неймовірно важливо!  
Саме зараз закладаються і розкриваються якості:
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• пізнання; 

• інтересу до життя; 

• сміливості відкривати нове; 

• братися за незвідане; 

• хотіти і домагатися свого. 

Прагнете, щоб у  вашого дорослого сина чи  доньки 
були такі якості? Нехай це  бажання додасть вам ви-
тримки щодо побічних ефектів цього року: 

• негативізм;

• заперечення ваших прохань; 

• норовливість; 

• некерованість; 

• непослух; 

• агресивність. 

Дитині життєво важливо спробувати ВСЕ РОБИТИ 
САМОСТІЙНО! 

Повірте, десь за  п’ять років ви  говоритимете дити-
ні, щоб вона була більш відповідальна! То  допомо-
жіть їй  сьогодні закласти основи, ЩО  ОЗНАЧАЄ бу-
ти відповідальною. Перший і  другий роки дитина 
була вашим продовженням. Зараз, на  третій рік жит-
тя, відбувається початковий етап формування ОКРЕ-
МОЇ ОСОБИСТОСТІ. Поважайте цей етап. Якщо у вас 
є підлітки, знайте: 
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ТРИ — це хороша підготовка  
до тринадцяти

3 = 13 

До речі, забігаючи наперед, скажу, що в 13-15 ми пе-
реживатимемо таку  ж  кризу розототожнення. Тіль-
ки не  фізичного, як  у  три, а  ментального і  психіч-
ного поділу. Зараз ваш малюк раз у  раз повторює: 
«Я САМ», і це означає: «Я сам хочу впоратися, спро-
бувати, я  відчуваю в  собі сили, я  дорослий». У  13 
ви почуєте ті ж слова «Я САМ», із тим самим підтек-
стом «я відчуваю — я дорослий». Я сам поїду до ба-
бусі. Я  сама куплю собі канцтовари в  школу. Я  сама 
вирішу, з ким гуляти. 10 років різниці, але прояви по-
дібні. І ваша реакція має бути схожа: так, авжеж, будь 
ласка. І з цими словами відпускаємо трирічку дослід-
жувати світ навколо себе, попередньо убезпечивши 
цей світ! Прибравши все, що може розбитися, затис-
нути, упасти чи якось зашкодити дитині. Так і підлітка 
відпускаємо, він повинен робити перші кроки у сво-
їй самостійності. Але заздалегідь так само ми  по-
винні упевнитися, що  зробили все, щоб його кроки 
до самостійності були максимально безпечні. Хочеш 
сам на маршрутці? Будь ласка, розкажи мені маршрут 
і повернися засвітла. Хочеш дружити з цими хлопця-
ми? Розкажи, хто вони, хто їхні батьки, які в  них за-
хоплення... У  три закладіть віру в  дитині  — я  знаю, 
ти впораєшся. ТА В РАЗІ ЧОГО — Я ЗАВЖДИ ПОРУЧ. 
У  13 підліток вириватиметься з-під вашої опіки. Але 
він має бути впевнений: що б не сталося, ВИ ПОРУЧ 
і завжди приймете й підтримаєте. 
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Дорогі батьки триліток, терпіння вам і  радості! Ваша 
дитина проживає один із  НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕТАПІВ 
життя, необхідних для її становлення. 

Досліджуйте разом, але як «КОЛЕГИ», підіграйте ма-
люкові. Даючи своєму чаду нехай уявну, але самостій-
ність. Це необхідно! 

Самостійність повинна бути ретельно організова-
на. У  просторі досліджень дитини варто заздалегідь 
створити всі умови для її  безпеки. Немає сенсу ПО-
ЯСНЮВАТИ трирічці, що в розетці струм, або чайник 
гарячий, або не варто кудись іти — впаде. Просто по-
ставте на  розетки заглушки. Позачиняйте небезпеч-
ні шафки, приберіть електроприлади там, де  дити-
на може їх торкнутися, посмикати тощо. Пояснювати 
будете після п’яти. Тоді дитина вас почує і  навіть за-
питає. А  зараз кажучи: «Не  чіпай чайник, бо  в  ньому 
окріп — буде боляче», малюк відчуває не лише ЦІКА-
ВІСТЬ, а й бажання саме так і  зробити! Чому? Та то-
му, що  ДІТИ ЖИВУТЬ ТУТ І  ЗАРАЗ. Вони не  мислять 
минулим, і  тим паче не  зазирають у  майбутнє. Не-
має сенсу лякати, що може статися. Адже ЗАРАЗ УСЕ 
 ДОБРЕ!!! І  їй все так цікаво. Тож вмовляння прибере-
жіть ще на два роки, а поки пильнуйте! Просто зараз 
будьте уважні і приберіть загрозу. Створіть безпечний 
простір для вашого маленького дослідника. І якість пі-
знання й інтерес до життя залишиться з ним назавжди. 
Прояв турботи може бути дуже різним. Поспостері-
гайте, що чує ваш малюк. Ми часом навіть не помічає-
мо, а малюк підсвідомо фіксує кожне слово. Не лякай-
те, а вчіть уважності. 
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 Програмуєте 

на  невдачу 

та бажання 

позбавитися 

постійних 

«НІ».

Формуєте правильні патерни, щоб 

бути обачливим навіть у найнебез-

печніші моменти, вміти допомогти 

собі та оточуючим.

Не по-
спішай — 
 вдавишся.

Їж повільно. Кожен шматочок про-
жуй десять разів. Нумо рахувати!

Не бігай, 
не стрибай — 
упадеш, по-
слизнешся, 
ногу злама-
єш, розіб’єш 
коліна. 

Можна сказати: «Будь ласка, повіль-
ніше». Та навряд чи дитина почує, 
зупиниться. Давайте конкретні під-
казки безпеки: «Тримайся за бор-
тик», «бігай по сухому», «відійди 
подалі від ями» тощо. 

Не канюч, 
бо дядько 
забере. 

Деякі підлітки під час бесід зізнава-
лися, що подібні погрози близько 
до серця вони не брали, а от у сто-
сунках із батьками чомусь відда-
лялися. Кожне «канючення» має 
причину. Може, йому ще грати хоті-
лось, а ви забрали дитя з майданчи-
ка, або малюк стомився, або...  
Поясніть, домовтеся. Та й що тако-
го, якщо дати дитині п’ять хвилин 
поканючити?
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Не кри-
чи! Що про 
нас люди 
подумають?

Як і в попередньому прикладі, дітям 
насправді байдуже, що про них ду-
мають люди. Тож ліпше розберіть-
ся «про що кричимо?». І якщо «горю 
не зарадити», дозвольте покричати. 

Не дивися 
на екран 
у темряві — 
все життя 
в окулярах 
ходитимеш.

Увімкни світло, бережи свої оченя-
та. А після перегляду приходь, зро-
бимо разом зарядку для очей. 

Не пірнай — 
потонеш, 
судома 
вхопить, ніхто 
й допомогти 
не встигне.

Спершу поплавай там, де плавають 
інші дітки. Поглянь, як це роблять 
дорослі, плавай, де є люди. 

Не розки-
дай іграшки — 
розгубиш, 
 тоді сидіти-
меш, нуди-
тимешся без 
них, бо інших 
не буде. 

Ти глянь, як порозбігалися твої 
іграшки! Зможеш їх усі зібрати? 

Не їж цукер-
ки — дупа 
злипнеться, 

Домовмося одразу:  
одна цукерка.  
Добре, дві — і все.
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живіт болі-
тиме, зубки 
почорніють.

І, звичайно, дотримуйте і ви слова, 
не поглинайте при дитині коробку 
цукерок. 

Не їж виш-
ні з кісточка-
ми / насіння 
зі шкіркою — 
апендицит 
ухопить /жи-
віт скрутить.

Від насіння і кісточок нічого не ста-
неться. Вони вийдуть із першим 
походом в туалет по великому. 
А от навчитися не переїдати і добре 
прожовувати кожен шматочок — 
таки варто.

Не плач, 
не вередуй, 
бо ніхто за-
між не візь-
ме, очі опух-
нуть, негарна 
виростеш.

Дитині сумно, а її ще й лякають. 
І до речі, такі лякалки потім спли-
вають у підлітковому віці: «я некра-
сива», «нікому не потрібна», «він — 
найкращий для мене, хто на мене 
ще подивиться»... Плаче — заспо-
койте або просто побудьте поруч, 
посумуйте разом. 

Застебнись — 
застудиш-
ся, захво-
рієш, соплі 
будуть, горло 
заболить. 

Мої дівчата абсолютно різні: одна 
кутається у величезні шарфи і на-
віть улітку під ковдрою спить. Дру-
га — у легкій куртці зиму проходити 
може і шарфик в рюкзак ховає, тіль-
ки-но з дому виходить. Діти різні, 
тож цікавтеся, як вашій дитині ком-
фортно. Щоб не мерзла і не пітні-
ла. Не дивіться, що інші дітки одяг-
нені інакше. 
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Не будь жа-
дібною — 
з тобою біль-
ше ніхто 
не гратиметь-
ся.

Особливо в пісочниці: «Дай хлоп-
чикові лопатку», а якщо не дасть, 
одразу ярлик: «Жадюга». Та чи вар-
то ділитися своїм? А ви ділитеся? 
Останнім шматочком пирога? Ма-
шиною зі старшим сином на вихід-
ні? Своїм часом? Своєю радістю? 
А як ви почуваєтеся, коли вас зму-
шують поділитися? На мій погляд, 
ділитися виходить тільки з настрою 
радості і достатку, коли мені всьо-
го вистачає, якщо дитина бачить, 
що в родині діляться. Коли ділять-
ся — радіють і ще більше отриму-
ють. Поділилося дитя — похваліть, 
і подивіться, чи не чекає малюк, 
що йому натомість щось дадуть. 
Щедрість — це безкорисливо.  
Якщо ваш малюк не хоче ділити-
ся, дозвольте йому не робити цьо-
го, не сваріть. А самі поспостері-
гайте, чи є де малюкові навчитися 
бути щедрим. Будьте самі щедри-
ми, читайте притчі й казки, дивіть-
ся мультфільми й зауважуйте, хто 
і як ділиться. 
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Не сутуль-
ся — горб ви-
росте... І все, 
що пов’язано 
із зовнішністю 
і здоров’ям.

«Розправ плечики, спинку 
рівніше...». І взагалі, краще робіть 
більше компліментів: які у вас діти 
гарні, здорові, розумні. Як перед 
дзеркалом ми підтягуємося 
і всміхаємося, так і від кожного 
компліменту всередині росте 
стрижень, і плечі самі собою 
розправляються. 

Не  човгай — 
взуття 
зіпсуєш.

Моя бабуся казала: «Не чов гай — бі-
сенята причепляться. Дуже вони 
цей звук полюбляють». Примовля-
ла вона це з усмішкою, однак дово-
лі серйозно, і оскільки була побож-
ною, то в історію з «бісенятами» 
я вірила. І досі піднімаю ноги, по-
тайки бажаючи, щоб мій шлях су-
проводжували тільки Ангели. 

Чи помічали ви, що в людей дедалі частіше трапляєть-
ся кліпове мислення? 

Прагнення отримати все і просто зараз. Якщо стосун-
ки, то  швидкі і  яскраві, а  якщо набридли  — починай-
мо нові. Та ми з вами знаємо: щоб реально домогтися 
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чогось путнього, треба бути не лише рішучим, а й тер-
плячим, не лише наполегливим, а й чуйним. Але ж мо-
ва йде про дітей трирічного віку — скажете ви. Саме 
так! Наступна вправа допоможе також у ситуаціях, ко-
ли ваша трирічка проявляє норов. 

При великій кількості іграшок виберіть одну, з  якою 
будуватимемо реальні взаємини. Нехай це буде якась 
дорога малюкові річ. Причому зовсім неважливо, яка 
саме. М’яка і  велика, або брелок, що  легко ховаєть-
ся в кишені. Головне, щоб малюк міг наділити її почут-
тями, щоб для нього ця  іграшка була ЖИВА. З  досві-
ду пораджу: якщо є вибір, зупиніть його на невеликій 
іграшці, оскільки відтепер вона стане ще одним чле-
ном вашої сім’ї, який скрізь і  завжди з  вами подоро-
жуватиме. Підіграйте дитині, разом із  нею розділіть 
смак справжніх взаємин! Укладайте іграшку спати, за-
питуйте, як вона почувається, хоче чи не хоче з вами 
на  прогулянку... Згодом передавайте ініціативу і  тур-
боту дитині. 

— Ти прийшов їсти? А де Кузя? Він не зголоднів? 

— Кузя йде з нами до крамниці? А ти запитав, він 
точно хоче? 

Оскільки за Кузю відповідає дитина, ви непомітно на-
вчаєте її відчувати себе. Рефлексії внутрішнього стану. 

До того ж навіть у такому ніжному віці малюк вчить-
ся піклуватися і  враховувати ще  когось у  своєму 
просторі. 



Ця якість стане корисною під час суперечок з ін шими 
дітьми на дитячому майданчику. 

Так ви робите перші кроки до того, щоб дитина вміла 
відчувати внутрішнє «я», розпізнавала емоції, емпатію, 
і у неї завжди було з ким поділитися. 

Ця іграшка не краща і не гірша за інші. А чому ти її біль-
ше любиш? 

Тому що в дитини з нею є взаємини! Хороша проєк-
ція на майбутнє з людьми. Як Маленький принц зі сво-
єю Трояндою. 

ПРОДОВЖУЙТЕ ЙОГО ЛЮБИТИ! 

У три роки любов — це терпіння  
і ваша акторська гра в ЙОГО (малюка) 

самостійність.

4 роки



РОКИ



4РОКИ

Гармонія

4 роки  Гармонія
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Ну, слава Богу! Перший перепочинок. Якщо ви три ро-
ки старанно працювали і успішно виконали всі завдан-
ня, на вас чекає дивовижний рік під назвою:

Дитяча радість і батьківський спокій.

Коли дитина вдосталь подосліджувала, за рік пізнала 
все, що цікавило, її сповнює РАДІСТЬ. 

Зауважте, лише за  три роки життя людина вже 
збагатилася: 

• ДОВІРОЮ (переживши з  вами страх першого 
року); 

• здатністю ВІДЧУВАТИ, тобто відчувати всі бар-
ви світу (вивчивши з вами свої почуття на друго-
му році); 
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• ДОПИТЛИВІСТЮ (на  третьому році дослідив-
ши з вами все довкола і  усвідомивши, що життя 
цікаве); 

• і зараз сповнюється РАДІСТЮ; 

• ви відчуваєте, який величезний і  цінний фунда-
мент уже закладено! 

Тіло зміцніло. Ані всередині, ані зовні нічого не  тур-
бує. Радість переповнює. Дитина випромінює пози-
тив. Нові слова, ігри, перший гумор (труси на голову, 
каструля як човен...). Малюк вражає вас своєю уявою, 
і ви залюбки поринаєте в безтурботне дитинство. Ма-
люк охоче й легко контактує зі світом, тваринами, но-
вими людьми. У  нього є  все для цього: довіра, заці-
кавлення, здатність мислити. Але розум ще спить. Він 
прокинеться через рік, десь у п’ять років. Тому до ран-
нього розвитку ви  маєте підходити вкрай обережно. 
Подумайте, що  ви  дасте дитині, якщо заберете у  неї 
2-3 години її РАДОСТІ? Її ГРИ? 

Ставлення до раннього розвитку. Якщо дитину в цей 
період віддати на  гуртки, які вона не  хоче відвіду-
вати? Як  надалі це  позначиться на  підліткові, який 
у  15 гримне дверима і  скаже: «ВСЕ! Тепер робитиму 
те, що хочу Я». І це буде найкращий результат. Гірше — 
це цілковита апатія і посил у Всесвіт «Я взагалі нічого 
не хочу». Зараз таких дітей дуже багато, вони реаль-
но просто сплять і, можливо, грають в ігри. Бо у три-
річному віці вони повинні були тренувати навик «Чо го 
я хочу?». Насправді ХОЧУ, а не за кимось повторюю, 
не прагну догодити мамі, а РЕАЛЬНО ХОЧУ! Ось тоді, 
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в 3-4-5 років, у малюка ніхто цього не запитував! Здат-
ність відчувати й  знати свої бажання відпала через 
тривалу непотрібність. 

Хочете розвивати? Будь ласка. Але для цього необхід-
но виконати всього лиш дві умови: 

1. тільки в тій темі, яка цікавить саму дитину; 

2. і рівно стільки, скільки це її дійсно цікавить. 

Опанувати англійську і навчитися читати дитина змо-
же з часом. А от воскресити здатність чогось прагнути 
і радіти, відновити основу емоційного інтелекту кра-
ще розвивати і зберегти просто зараз. 

Ще один міф про соціалізацію, або Питання дитячого 
садка. Що робити, якщо дитина НЕ хоче йти до дитя-
чого садочка? У мене відповідь одна — не віддавайте 
дитину туди, де їй не подобається. Я знаю, що є різні 
ситуації і часом дитячий садок — це єдиний вихід, ко-
ли мама змушена працювати. І немає бабусі, яку мож-
на було  б  попросити посидіти з  малюком. І  грошей 
немає, щоб найняти няню. Буває... Але тільки не кажіть 
малюкові, що ЦЕ ЙОГО РОБОТА! Це не його робота. 
Це сімейні вимушені обставини. Які зовсім не до впо-
доби дитині. Тому розділіть її негативні емоції і просто 
поясніть: «Вибач, я  бачу, як  тобі погано. І  дуже про-
шу нам допомогти, бо  я  не  знаходжу іншого варіан-
та». І  може, промовляючи ці  слова, ви  раптом поба-
чите варіант. А буває і гроші є, і мама вдома, а дитину 
однак відправляє до садочка. 

— Навіщо? 
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— Пора соціалізуватися. 

Якщо ви  справді так вважаєте  — зупиніться! Поспо-
стерігайте, як  бавляться дітки. Ви  одразу зауважите: 
в  цьому віці діти грають ПОРУЧ, але не  РАЗОМ. Так, 
дітки можуть виконувати ролі, які їм дасть вихователь. 
І все ж вони будуть кожен сам по собі. Для того, щоб 
вони щось робили спільно, потрібен дорослий «за-
чинатель». Ви  не  зустрінете чотирирічку, який вигук-
не: «Ваню, запускаймо ракети, ти будеш ракетою, я — 
космонавтом, а  Натка  — Місяцем». Або щоб раптом 
усі діти самостійно вирішили спільно будувати в  пі-
сочниці місто. Тож потреба бути РАЗОМ виникає пі-
зніше. Якраз до першого класу. А поки — нехай дитина 
буде там, де їй добре. 

5 років

ПРОДОВЖУЙТЕ ЇЇ ЛЮБИТИ! 

Спільно безтурботно  
РАДІЙТЕ життю. 



РОКІВ

Філософія,
або ЧАС чомучок



5РОКІВ

Філософія,
або ЧАС чомучок

5 років  Філософія, або ЧАС чомучок 
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До п’яти років ваша дитина розуміла тільки мову пі-
клування і здійснення мрій. Недарма на сході цей пе-
ріод називають «Цар». Звісно, образно, адже ваш ма-
люк не  має ані корони, ані свити... Але як  справжній 
цар до п’яти років дитина не розуміла слова «ні». Ца-
рю не відмовляють. І його психіка, і сприйняття були 
відкриті лише піклуванню і згоді. 

У п’ять років розвиваються РОЗУМ і  ПАМ’ЯТЬ, і  ма-
люк стає маленьким дорослим. У ньому прокидається 
щире і  глибоке зацікавлення вже не лишень до світу, 
який малюк досліджував у три роки, а й до ВЛАСНО-
ГО ЖИТТЯ. Таке зацікавлення виражається в питаннях. 

ВАЖЛИВО. Саме зараз варто давати відповіді на  всі 
запитання. Через питання і цікавість закладається або 
розкривається якість внутрішнього глибокого пізнан-
ня себе і світу. З кожною відповіддю ви закладаєте ін-
терес маленької людини до себе як до особистості. 
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Нема часу; відмахнулися; «не  мели дурниць, небо 
синє, бо синє»; «відчепися». Ось так кілька разів від-
повіли, і  як  на  глобусі Чарівника з  «Вартові легенд» 
згасали вогники Віри, так і в малюковій душі зароджу-
ються порожнеча і  безвір’я. Не  отримавши відповіді 
на перше, друге-п’яте своє запитання, дитина надов-
го втрачає інтерес до пізнання загалом, до навчання, 
до запитування. Звідси в майбутньому відсутність гло-
бального інтересу до всього. Подивіться на підлітків, 
які «нічого не хочуть»... розумієте, звідки це взялося? 

ВСІ ЗАПИТАННЯ ВАЖЛИВІ! 

Відмахуючись, ми неначе промовляємо: твоє запитан-
ня зараз неважливе. Та й, зрештою, ти також. ІГНОРУ-
ВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  — НАЙБОЛЮЧІША ОБРАЗА. 
Згодом, коли дитина підросте, ви здивуєтеся, що вона 
з вами не радиться, не ділиться новинами і вже не вам 
ставить свої запитання. Тільки-но ви відмовили, малюк 
починає шукати інше коло, де його вислухають, ска-
жуть бодай щось, і  не  обов’язково правильне. Часто 
діти знаходять відповіді у друзів або в інтернеті. Чому? 
Тому що  батьки «завжди зайняті». Правда, часом во-
ни гладять дитину по голові (наприклад, коли дарують 
подарунки) і забезпечують необхідним (їжею і одягом). 
Годують і пестять. Як домашню тваринку. Поступово, 
до тринадцяти років, у дитини назріває бунт до тако-
го ставлення, і  в  п’ятнадцять вона просто йде, адже 
її, по суті, нічого з вами не пов’язує. 

Нехай вас надихає значимість кожної вашої відпо-
віді! Пояснюйте, як  знаєте, тут неважливе наукове 
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обґрунтування. Необхідно з  кожною відповіддю пе-
редавати зацікавлення до цього світу і до себе. Про-
понуйте разом знайти відповідь, разом шукати. Якщо 
у вас немає такого досвіду, про який запитує малюк, 
чесно зізнайтеся. 

Згадайте людей, які допоможуть. Коли я не знала від-
повіді на  запитання, я  казала: «А  пошукаймо краще 
відповідь разом», і ми або гуглили, або читали книжки. 
Чи казала: «У моєму житті такого не було. Але я знаю 
людей, які можуть це пояснити. Їхній досвід мене ду-
же надихає. Запитаймо?». 

Психологічно ОСВІТА починається саме в п’ять років. 
А не з початком школи, у шість-сім, як у нас заведено, 
і не в три, як це модно.

Уважно і з повагою поставтеся до  інтересів п’ятиріч-
ки. Відповідайте на все, що цікавить дитину. Пам’ятай-
те, що в цьому віці всі питання важливі! 

ЗВІДКИ Я, або Як з’являються діти? 

Мене свого часу збентежило навіть не саме запитан-
ня, а  поради, що  їх  я  прочитала в  інеті, як  на  нього 
відповідати. Від «виростеш  — довідаєшся» до  прямої 
інструкції зі статевого виховання. Ані перше, ані дру-
ге мене не  влаштувало. Перше звучало як  «відвали», 
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тобто я  не  підтримую вогонь допитливості, а  навпа-
ки, через власну недосвідченість відводжу дитину від 
складних запитань. Що ж до другої відповіді, я напев-
не відчувала, інтуїтивно здогадувалася, що, здебільшо-
го запитуючи «звідки я?», малюк ТОЧНО НЕ «ЦЕ» має 
на увазі. Це вже наша доросла розбещеність домальо-
вує всілякі вульгаризми поміж рядків. Малюка в  п’ять 
років реально турбує інше: не  процес, а  ПРИЧИНА! 
ХТО Я? ЗВІДКИ Я? НАВІЩО Я? Його цікавить не секс, 
а філософія. Як я тут опинився? Віддалено пам’ятаючи 
своє минуле, він намагається знайти причини, фор-
мує власне сприйняття, шукає сенс. 

Дуже добре, якщо ви  маєте особисту духовну кон-
цепцію і здатні своїми словами просто розповісти ди-
тині, як був створений світ і людина, і в чому сенс жит-
тя. Якщо ж ні, краще разом погуглити різні концепції, 
різні релігії, або запросіть дитину до недільної школи, 
чи до друга, який може пояснити. Обговоріть з малю-
ком різні погляди.

Цікаво, якщо малюка в  перші роки життя запитати: 
«КИМ ТИ БУВ, коли БУВ ДОРОСЛИЙ», його анітрохи 
не  збентежить це,  на  перший погляд, алогічне запи-
тання. Ви одержите цілком розумну відповідь. 

Я керувала автомобілем, донька була пристебну-
та позаду в кріслі. Їхала я з чергового навчання, 
де почула таке запитання. І одразу вирішила ви-
пробувати: 

— Вікусю, а ким ти була, коли була доросла? 



77

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

— Мамою, — практично відразу пролунала відпо-
відь. Сказати, що я здивувалася — нічого не ска-
зати. Мене вразило не те, ЩО саме вона відповіла, 
а що дочка взагалі відповіла! Не замислюючись, 
не перепитуючи. Наче я у неї запитала, чи снідала 
вона сьогодні. Слава Богу, я була за кермом і донь-
ка не бачила виразу мого обличчя. 

— І скільки у тебе було діток? — й далі цікави-
лась я. 

— Троє: хлопчик, дівчинка і хлопчик. 

— Ким ти працювала?

— Ким-ким! Я ж сказала: мамою! 

Час від часу я  чую від батьків, що  діти «верзуть якісь 
дурниці», безладні слова про доросле життя. Не засу-
джуйте, а прислухайтеся і, можливо, ви дізнаєтеся ба-
гато цікавого. Адже діти до 3-5 років дійсно ще пам’я-
тають свої минулі втілення. 

Ще одна особливість тонкої психіки: до  трьох ро-
ків у дитини не сформований бар’єр страху, і це доз-
воляє психіці не  фільтрувати побачене, не  відсікати 
те, що не можна логічно пояснити. Діти справді бачать 
привидів. Померлих вони бачать реальними і  сприй-
мають їх як живих. Тому до п’яти років дітвору краще 
НЕ брати на кладовища і похоронні процесії. 

Відкрите сприйняття 5-річок можна використовувати 
для читання дивовижних книжок, які не осягнеш тіль-
ки логікою, і  які відкривають глибинні закони нашого 
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Світу. Візьмімо, до прикладу, дивовижну казку Моріса 
Метерлінка «Синій птах». Її можна читати дитині в ро-
лях, з іграшками. 

«Треба бути сміливим, щоб бачити приховане», — ка-
же Фея двом дітлахам, головним героям цієї пізна-
вальної історії. І, можливо, бачачи, як дитина реально 
вірить, що у Вогню або Цукру може бути душа; що Ба-
буся і Дідусь зовсім не померли, а просто живуть в ін-
шому місці і оживають щоразу, коли ми про них згаду-
ємо; що колись ми всі були ангелами і самі загадували 
ідеї задля чого повернутися на  Землю. Бо  на  Землю 
«з порожніми руками не пускають». Читаючи і обгово-
рюючи цю маленьку книжку, ви багато дізнаєтеся од-
не про одного. І стовідсотково зблизитеся.

6 років

ПРОДОВЖУЙТЕ ЙОГО ЛЮБИТИ! 

У 5 років ЛЮБЛЮ — значить із цікавістю слухаю 
і відповідаю на геть усі запитання.



РОКІВ
Маленький 
мудрець,

що прагне визнання



6РОКІВ
Маленький 
мудрець,

що прагне визнання

6 років  Маленький мудрець,  
що прагне визнання 





83

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

Якщо минулий рік ви  чесно і  сумлінно відповідали 
на всі запитання вашого чада, то в цьому році малюк 
із легкістю навчить вас жити й невтомно даватиме по-
ради. А ще відстоюватиме власну точку зору. 

Увесь п’ятий рік малюк набирався свого розуміння 
Життя і Світу. Повірте, він уважно вас слухав, і це фор-
мувало його особисте сприйняття. Ба  більше: непо-
мітно для вас малюк випробував отримані на досвіді 
відомості. Зараз  же  природна енергія розвитку при-
вела маленьку людину до  необхідності передавати 
знання іншим. 

Згадайте власний досвід, коли ви були на якомусь ці-
кавому тренінгу або про щось довідалися. Вам неод-
мінно хочеться ЗАСТОСУВАТИ і  ПЕРЕДАТИ ці  знан-
ня. Коли людина (в будь-якому віці) може застосувати 
отримані знання та передавати їх іншим, усередині неї 
відкривається енергія пізнання. Вона уважна, аналізує 
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своє сприйняття з побаченим і дає поради. Всім. Для 
неї немає різниці віку або статусу, якщо вона здатна 
«допомогти».

Саме тому, що  прийшла пора передавати знання, 
ШЕСТИРІЧКА потребує товариства, соціуму, в  якому 
дитина може розвернутися. З основними його зако-
нами: дружби і неприйняття. 

СТАВТЕСЯ ВІДПОВІДАЛЬНО 
ДО ДИТЯЧИХ ПОРАД

Дитина дає вам їх зі всією серйозністю. Запитайте 

в неї, чому вона так вважає. Будьте уважні 

до її емоційного стану у взаєминах з іншими 

дітьми. Це перший усвідомлений досвід 

становлення себе в колі, як казала моя дочка 

«людей мого розміру». Як дружити, як не ображати 

і не ображатися, зрозуміти, що діти всі різні, 

і варто приймати відмінності; як бути, коли 

образили або тебе не слухають... Відкривається 

нова життєва грань — досвід побудови взаємин. 

З новизною можуть з’явитися і  перші прояви кризи. 
Поставтеся з  розумінням, якщо дитина у  шість ро-
ків намагається бути «дорослою» і  «розсудливою», 
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тримає паузи або постійно сперечається, вередує 
і  проявляє нетерпіння, часом навіть агресію. Поста-
райтеся побачити ПРИЧИНУ її поведінки: у неї щось 
не виходить, або в такий спосіб вона прагне завою-
вати авторитет, або її не слухають, а їй дуже хочеться 
поділитися знаннями, адже вона так багато знає... За-
питуйте, спостерігайте й аналізуйте і, з’ясувавши ре-
альну потребу, допоможіть своєму малюкові її задо-
вольнити і стати впевненішим. 

Виповнилося дитині шість років  — іди до  школи, ось 
у чому криза шестирічок. А в школі навряд чи слухати-
муть і цінуватимуть дитячі знання. Бо що там необхід-
но робити? Писати і рахувати, а не розмірковувати про 
життя. Постарайтеся, щоб школа продовжила вашу пра-
цю з  розвитку Особистості. Щоб дитина опановувала 
не  тільки «читання, лічбу і  письмо», а  й  пізнавала світ, 
розвивала мислення і вчилася комунікувати. Чудово, як-
що дитина матиме можливість спілкуватися з  людьми 
різного віку. Щоб вона й далі навчалася у старших, дру-
жила з рівними й повчала і піклувалася про молодших.

Наука взаємовідносин  — основна наука Життя. Чо-
го ми навчалися в школі? Скільки  предметів опанува-
ли! Чи використовуємо ми ті знання, на які витратили 
11 років? Наука взаємин навчить, ЯК і З КИМ спілкува-
тися, як  будувати стосунки, як  дружити, як  закохува-
тися. Для цього потрібні знання, чи не так? 

Шість років — саме той час, коли варто почати пізна-
вати мудрість спілкування! На жаль, чимало дорослих 
не  знають навіть азів комунікації. Вашому малюкові 
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при знайомстві з  новим колективом, новим класом 
ці навички стануть у пригоді. 

Отже, беремо великий аркуш А3 і ділимо його на три 
частини. 

МОЛОДШІ РІВНІ СТАРШІ

Іванко
Оля

Сашко
Діана

...

Вероніка
Мирослава
Дмитро
Денис

...

Тато Тимко
Дядько Сашко
Бабуся Ліда 

Мама
...

— Згадай всіх-всіх, кого ти  знаєш! Багато людей тобі 
спали на думку? 

— Багато! 

— Різні? 

— Дуже. Наче цілий зоопарк. 

— Овва! І як ти з ними спілкуєшся? З усіма однаково? 

Замислився. Хитає головою. І невпевнено: 
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— Н-н-ні. 

— Авжеж! Ти  у  мене дуже розумний! (Пам’ятаєте, 
що  для ШЕСТИРІЧКИ дуже важливе визнання його 
«мудрості»). А чому?

Вислухайте малюка, його міркування з  приводу то-
го, чому з Дмитром із секції карате можна посміятися 
над роликом і пожартувати в роздягальні, а з дядьком 
Сашком, батьковим другом, краще триматися спокій-
но й чітко відповідати на запитання.

— А чи спадає тобі на думку хтось молодший за тебе? 

— Звичайно... (Дозвольте згадати сестру або братика, 
якщо є, рідних, двоюрідних, знайомих дітлахів із двору 
або навіть собаку.) 

— Як  ти  з  ними? як  із  Дмитром? або як  із  дядьком 
Сашком? 

— Ні... З ними геть інакше. 

— А як? 

— Ну, не знаю. Вони ж маленькі. А що з ними? Їх захи-
щати треба. І взагалі з ними не дуже цікаво. З Дмитром 
краще. 

Ще раз похваліть вашого розумаку / розумницю 
за  те,  що  так інтуїтивно все правильно відчуває. За-
пропонуйте разом вивчити і намалювати плакат, щоб 
дитина напевне знала, як і з ким спілкуватися! 
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— Ти виходиш у світ широкий! Там буде багато людей. 
І всі вони об’єднуватимуться в групи. Ось поглянь: 

ПІКЛУВАТИСЯ ДРУЖИТИ ПОВАЖАТИ

Іванко
Оля

Сашко
Діана

...

Вероніка
Мирослава
Дмитро
Денис

...

Тато Тимко
Дядько Сашко
Бабуся Ліда

Дідусь
...

• Почніть із  заповнення середньої колонки. РІВНІ. 
Це друзі та знайомі дитини. З ними цікаво, з ними 
спільні інтереси. Запишіть, а  краще навіть нама-
люйте смайликами конкретних хлопчиків і дівча-
ток, підпишіть імена. 

• Є люди старші за тебе. Вони так і називатимуть-
ся  — СТАРШІ. Це  батьки і  родичі, бабусі й  діду-
сі, тітки й  дядьки. Ти  підростатимеш і  побачиш, 
що старшим можна бути не тільки за віком. А, на-
приклад, за  вмінням. Якщо ти  захочеш навчи-
тися грати в  шахи, а  твій друг Дмитро вже вміє, 
то ти можеш попросити його тебе навчити. І то-
ді на цей час Дмитро в шахах стає для тебе Стар-
шим. Зрозуміло? 
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• Є ще хтось. Як ти вважаєш, кого ми забули? Поди-
вися, кого немає у цих двох колонках, але є у тво-
їй голові. Сестричка Ліля і  кішка Дінка. Точно. 
А  це  хто? Хто вони тобі? Старші? Ні,  правильно, 
МОЛОДШІ! Ну ось, тепер, здається, все? 

• Отож погляньмо, все дуже просто! Якщо ти  ба-
чиш, що  перед тобою СТАРШИЙ  — одразу зга-
дай, що  його слід поважати і  уважно слухати. 
Не слухатися кожного і виконувати все, що стар-
ший скаже. Ні, старші теж бувають різні. Але ви-
словити свою повагу треба: зупинитися, приві-
татися, подякувати, попрощатися. Якщо старший 
щось говорить — послухати. 

• Якщо ти в колі РІВНИХ — головне ДРУЖБА. І по-
годься, Дмитро зрозуміє, що ти йому радий, на-
віть якщо ти,  пробігаючи повз, махнеш рукою 
і вигукнеш «привіт», граючи далі у футбол. А ось 
що дуже погано для цієї групи — це заздрість і су-
перництво. Коли ви з Дмитром почнете доводити 
один одному, хто з вас крутіший... вся дружба мо-
же зруйнуватися. Тому серед рівних цінно навчи-
тися співпрацювати, бачити сильні сторони іншо-
го. І намагатися не заздрити. 

• А як бути з малюками? — ДБАТИ! Так, ти поки і сам 
не надто вже й дорослий. В тебе не так уже й ба-
гато МОЛОДШИХ. Але навіть одного цуценяти 
цілком достатньо, щоб зрозуміти, що таке відпо-
відальність і турбота. 

• Якщо хтось для тебе молодший, це означає, що для 
нього ти — Старший! Уявляєш, як це відповідально 
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і  круто? Ти  вже можеш його чомусь навчити. 
Ось, наприклад, сестричці три, чому ти її можеш 
навчити? 

СТАРШИЙ — ПОВАЖАТИ 

РІВНИЙ — ДРУЖИТИ 

МОЛОДШИЙ — ПІКЛУВАТИСЯ

Ось так легко ви  дали малюкові найцінніший фунда-
мент Науки Взаємин! Щоб його закріпити, при нових 
знайомствах або зустрічах продовжуйте крадькома 
питати: «А  це  хто тобі?» І  пояснювати, як  поводити-
ся. Розширюйте правила. Наприклад, згодом навчіть 
дитину, як  говорити компліменти рівним, і  як  пово-
дитися, якщо посварилися з  другом. Зі  старшими  — 
як правильно дякувати і що не всіх старших необхідно 
слухатися. З  молодшими відстежуйте моменти екс-
плуатації, наприклад, коли молодшого просять щось 
принести або прикрити перед батьками. Поясніть, чо-
му це не дуже добре. 

Рекомендую разом переглядати мультфільми і фільми, 
а опісля обговорювати, які герої проявили якості ха-
рактеру й у яких стосунках. 

Уміти бути ввічливим у  будь-якій ситуації. Відпрацю-
вання взаємин зі  старшими  — фільм «Пригоди Пад-
дінгтона» (2014 р.). 

Почитайте разом оповідання Валентини Осєє-
вої, наприклад, «Просто бабуся». Також мультфільм 



І НАДАЛІ ЛЮБІТЬ СВОЮ ДИТИНУ! 

Дає поради? Уважно слухайте. 
І починайте потроху ділитися 

ЗНАННЯМИ ПРО ЖИТТЯ!

«Зустрічайте бабусю», «Як  ослик Алфавіт вчився ша-
нувати старших» і «Чарівне слово». 

Дружба і  зворотний її  бік  — заздрість  — мультфільм 
«Примхлива дівчинка»; «Хто найкраще похвалить ме-
не»  — навчать правильно хвалити; «Шакаленя і  Вер-
блюд» навчить цінувати друзів. 

Взаємини з  молодшими розкриваються у  стрічках, 
де  доглядають за  домашніми вихованцями. Напри-
клад, «Чому пішло кошеня». 

Фільм «Полліанна» (2003 рік) навчить радіти в  будь-
якій ситуації і будувати взаємини з абсолютно різни-
ми людьми. Гру «В радість», якої тато навчив малень-
ку Полліанну і в яку вона грала практично весь фільм, 
можна спробувати з дитиною. 

7 років



РОКІВ

Перший 
фініш



7РОКІВ

Перший 
фініш

7 років  Перший фініш
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У підручниках із дитячого розвитку пишуть, що сім ро-
ків — це друга криза. Розберімося, що ж відбувається. 

Сьомий рік завершує перший цикл. Усі сім років лю-
дина боролася зі СТРАХОМ. По-лицарськи змагалася, 
і ви разом із нею. 

Згадаймо: 

Перший рік  — зі  страхом смерті, завдання було 
просто вижити. 

Другий  — зі  страхом бажань, що  вирують 
усередині. 

Третій — дитина перемагала страх вийти за межі, 
досліджувала нову територію. 

Четвертий — перепочинок і можливість надолу-
жити все, що не було пройдено за 3 роки. 

П’ятий — страх сенсів: звідки я і навіщо це все. 
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Шостий  — раптом стало страшно бути непочу-
тим і неприйнятим. 

Сьомий  — і  ось саме зараз настає кінець усім 
страхам! 

Пробуджується і затверджується ВІРА. Віра — це зброя 
у боротьбі зі страхом. Віра — протилежність Страху. 

Що більше Віри, то менше Страху. 

Всі сім років ми не просто боролися, ми сіяли насіння 
ВІРИ. І ось зараз ваш малюк з упевненістю може ска-
зати: Я ВІРЮ! 

• Я вірю, що моє тіло живуче і напевне знає, що не-
обхідно задля його розвитку. Я йому довіряю. 

• Я вірю, що  близькі люди завжди поруч і  допо-
можуть мені розібратися навіть із самим собою. 
І я їм довіряю! 

• Я вірю, що цей світ цікавий і доброзичливий до ме-
не. І я йому довіряю. 

• І я вірю... У сім років дитина починає вірити в нез-
розумілі, незбагненні поняття. Її можуть полони-
ти фантазії. Фільми-фентезі і  фантастичні опові-
дання. Саме зараз слушний період розповідати 
про Закони Всесвіту, про Вищий Розум. Підтри-
майте ВІРУ дитини в те, що неможливо перевіри-
ти чи помацати. Без віри не може розвиватися ані 
наука, ані сім’я, ані організація і Особистість. 
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Підтримайте цікавість дитини до незвіданого і недо-
веденого, адже коли людина лине вперед і вгору, ту-
ди, де  ще  ніхто не  бував, їй  ні́чого боятися. Зародіть 
віру в те, що можливо все, а хто доведе протилежне? 

Семирічки, які проявляють тривожність  — показник 
того, що в них залишився якийсь страх 1-6 років. Будь-
те уважні: чого дитина боїться і уникає, що її насторо-
жує? У вас є ще рік, щоб дати підтримку саме в цьо-
му. Погодьтеся, зовсім не в кайф усе життя відчувати 
страх!

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина стала успішною 
і  щасливою, а  не  жила в  порожнечі та  безвір’ї. Саме 
зараз у ваших руках ключики від її щастя, її впевненість 
у собі. 

У чому ж полягає криза? 

З одного боку, дитина починає вірити в незбагненне, 
з іншого, завершуючи перший цикл, вона втрачає ди-
тячу безпосередність. Зараз вона ще може спертися 
на вашу силу і підтримку, на вашу особисту віру в не-
осяжне, яке її  так вабить. Її  настрій стає нестійким, 
так само, як  і  воля. Та  якщо ви  придивитеся пильні-
ше, то помітите, що це вже не дитячі капризи, а транс-
формація. Не просто дитяча вимогливість, а готовність 
до першої співпраці. Переживання семирічки набува-
ють певного сенсу, з’являється перше усвідомлення 
самооцінки і самоцінності. 
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Цьому неабияк сприяє вже неминуча для семи років 
школа.

Якщо соціалізація і перші кроки в спілкуванні було зро-
блено минулого року, то зараз боляче б’є нова умова 
життя, незвична для дитини. Вона потрапила в середо-
вище, де її ПОСТІЙНО ОЦІНЮЮТЬ і ПОРІВНЮЮТЬ! 

«Раніше мене приймали такою, як я є. Я була найкра-
щою! А зараз навіть мама і тато раптом ставлять див-
ні запитання, і щоб мене похвалили, я маю заробити 
цю похвалу! Щось зробити, і обов’язково добре... » — 
думає семирічка. І нехай це ще не оцінки в жорсткій 
12-бальній системі, а сонечка і хмаринки. Це все одно 
щось нове і незрозуміле. 

Я знаю, зараз нові школи відмовляються від червоних 
ручок і  оцінок. Спираються на  індивідуальний план 
розвитку дитини й відзначають (не оцінюють), а саме 
відзначають, як день народження, не в порівнянні з ін-
шими дітьми, її особистий розвиток і досягнення. 

У першому класі я  рекомендую писати олівцем. Си-
ла натиску знижуватиме напругу, можливість засто-
сування гумки  — спокійно допускати і  виправляти 
помилки. А помилки, ми з вами знаємо, — обов’язко-
ва частина успішного Життя! Привчайте свого пер-
шокласника НЕ    боятися їх  здійснити, а  визнавати 
й виправляти. 
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Розуміння Батьківської 
і Материнської любові 

Настав час нам глибше пізнати різницю між тим, як лю-
бить тато, і як любить мама. У сім років дитина вступає 
у період батьківської любові. Що це означає? 

Мама. Її любов завжди видно відразу. Мама любить те-
бе таким, який ти  є. Її  любов безумовна. Її  любов  — 
це абсолютне прийняття й турбота. 

Тато так любити не може. Та й не потрібно! Адже якщо 
тебе приймають таким, який ти є і створюють навколо 
тебе рай, хіба ти  розвиватимешся, змінюватимешся? 
Ні! І невдовзі ти станеш гладеньким карапузом у боло-
ті під назвою Все і так добре. 

Тато дивиться на тебе... і бачить ТВОЮ КРАЩУ ВЕР-
СІЮ. Те, яким ти можеш бути! Саме тато підштовхує 
тебе залишити зону комфорту. Ставить нові планки 
того, що ти можеш. Саме з татом ти стаєш кращим.

Але часом мама перетворюється на тата... і тоді у ди-
тини залишаються самі лишень виклики і порівняння. 
Адже батьківська любов  — це  конкуренція. Перебу-
ваючи тільки в любові тата, умовній любові: ти вико-
нав — я тебе люблю. Любові, якої треба досягти, дити-
на стає нервовою і виснаженою. І  врешті-решт у неї 
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вичерпується ресурс, щоб відповідати вимогам бать-
ка. Ось тут і потрібна мамина любов. 

Пам’ятаю, коли дівчата вперше поїхали на  змагання 
до Європи. 

Привезли третє командне місце. Моїй радості не бу-
ло меж. Я так ними пишалася! На що тато, який їх ду-
же любить і переживав під час виступів, по поверненні 
сухо сказав: «Для початку піде, але ви можете й пер-
ше місце зайняти». 

Мама дає сили і підтримку. З мамою ти приймаєш се-
бе таким, яким є,  і  наповнюєшся, щоб досягти того 
виклику, який перед тобою ставить батько. Так у дити-
ни з’являється все для повноцінного й  злагодженого 
розвитку. Для гармонії життя і поступу в кожного ма-
люка повинні бути ці дві енергії, як два крила у птаха.

Ще кілька слів про ШКОЛУ 

Довідавшись про любов прийняття й любов розвитку, 
підготуймося ще  раз до  майбутнього 11-річного ви-
пробування школою. 

Перший клас — це як підготовка, а ось наступного ро-
ку очікуються зміни. 

• Всередині, вийшовши на другий цикл розвитку (з 8 
до 14 років), дитина зіштовхнеться з неймовірним 
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букетом нових почуттів. Оскільки відкриється се-
мирічний цикл пізнання Емоцій. 

• А зовні — з новою системою Школи та оцінювання. 

Ваша дитина — першокласник, в першому класі оцінок 
не ставлять, ви її любите за кожне її досягнення. В на-
ступному році раптом вона усвідомить, щоб її люби-
ли, вона повинна заробляти високі оцінки. Так казати-
муть учителі. Не допустіть цього! Уже зараз підготуйте 
себе до  того, що  ви  любитимете свого школярика, 
яку б оцінку, він не приніс. Так, виправляти помилки, 
надихати на  нові предмети і  взаємини, підтримува-
ти в  посидючості й  уважності. Та  нехай яку  б  оцінку 
ти не отримав, Я ТОБОЮ ТІШУСЯ і Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ.

У першому семестрі ви побачите, що є уроки, які по-
добаються й надихають вашу дитину. А є такі, що важко 
даються. Це нормально і природно. Так само, як при-
родно, що  оцінки за  уроки, що  подобаються, будуть 
вищі. Коли мої доньки приходили зі школи і ділилися 
оцінками, я ставила лише одне запитання: 

ЯК ТОБІ ЦЯ ОЦІНКА?

І з відповіді ви відразу відчуєте, що часом за 6 можна 
навіть похвалити! А від 8 вимагати більше. 

— Як сьогодні справи? 

— З математики 6. 

— І як тобі? 



8 років

ПРОДОВЖУЙТЕ ЛЮБИТИ ДИТИНУ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОЦІНОК!

Вчіться припускатися помилок 
та разом їх виправляти. 

Підтримуйте та розвивайте!

— Дуже їй рада! Це була та-а-а-ка-а важка тема, 
і нам, уявляєш, дали самим розібратися. І навіть 
відмінник Іван одержав 7 балів. Тож моя шістка — 
це ціле досягнення, а ось літературу я прошляпи-
ла... Не довчила, тож за вірш мені вліпили 8... Але 
я хочу перездати, я можу його вивчити навіть на 12! 
От побачиш!

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО ДВА КРИЛА 
БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ:

Одним крилом підтримуйте 

Другим — надихайте дитину



років

або Виховання завершено



8років
І знов 
привіт,

або Виховання завершено

8 років  І знов привіт,  
або Виховання 
завершено 
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Вісім років — це перший рік другого семирічного ци-
клу. Як  і  кожен початок, він лякає. Знову страхи! Так, 
страхи будуть кожні сім років (у 8, 15, 22...), але рівень 
того, чого боїться людина, з кожним циклом повинен 
підніматися. Одна справа боятися померти від голо-
ду, зовсім інша  — відчувати холодок перед мільйон-
ною аудиторією під час виступу. 

Згадаймо: 

Страх  — це  коли хибне видається реальним, 
це  омана. Кожні сім років людина відчуватиме 
страх, оскільки починається новий, ще  незвіда-
ний період, і в уяві постає, що може статися. Наша 
тваринна природа оберігає людину залишитися 
там, де вона перебуває зараз, де безпечно. Внут-
рішній голос шепоче: «Тут добре, ситно, не  йди 
туди, там незрозуміло». Кожні сім років ми заяв-
ляємо світу і, головне, собі — 

Я ПРОДОВЖУЮ!
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Так, я не знаю, що на мене чекає попереду, але я хо-
чу розвиватися. Саме розвиток і  знання розсіюють 
ілюзію, а разом із ними і страхи. Тому перемога над 
страхом — це розвиток. 

8-14 років 

8-14 років минуть під девізом ПОЧУТТІВ. За цей період 
маленька людина спробує на собі величезну їх палітру. 
Внутрішні імпульси самі розкриватимуться й  штов-
хатимуть її  на  знайомства та  захоплення. Саме тому 
у вісім років всередині людини «щось» прокидається. 
Раніше її щось бентежило, але тільки ззовні! А тут во-
на сама стала для себе загадкою! Вона раптом почи-
нає дивно поводитися. Дивно навіть для себе. З якоїсь 
причини кричати, від чогось плакати... З нею щось від-
бувається, і вона цим не керує! Навіть не завжди може 
це відразу помітити! Саме з цим незнанням, подивом, 
страхом і належить справитися у вісім років. 

ЩО ТО БУЛО? 

Пам’ятаю, у  старшої доньки з  другого класу виника-
ли такі ситуації: вона сперечалась із татом, який стра-
шенно не любить цього. Донька наче навмисне лізла 
на рожен, не відчуваючи, що уже час зупинитися... АЛЕ 
дивно, що  буквально за  кілька хвилин охолонувши, 
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зовсім іншим голосом вона казала: «Але  ж  я  зовсім 
не хотіла кричати... Мамо, що зі мною?» 

Поспостерігайте за  виразом обличчя дитини. Особ-
ливо якщо у вас син, він не буде аж таким відвертим, 
але ви точно побачите здивування в його очах. Нена-
че вони промовляють: «Господи, що це відбувається? 
І це я? Що це зі мною?» 

Раптова агресія... Напади божевільного сміху або 
безпричинних сліз... Для дитини цінно, якщо в ці мо-
менти ви  будете поруч і  СПОКІЙНО реагуватимете 
на це, даючи їй підтримку поглядом і своїм не вторг-
ненням у  її  емоції. ВАЖЛИВО! НЕ  ІГНОРУВАННЯМ. 
А саме НЕ включенням. Тобто ви берете участь, дити-
на бачить, що ви її бачите і чудово розумієте, що з нею 
відбувається, але ви  не  ведетеся на  її  агресію або 
провокацію.

Потім спокійно, співчутливо запитуєте: «Що  то  бу-
ло?» І  разом аналізуєте, що  й  за  чим вона відчувала, 
намагаєтеся її мовою назвати все те. «Це було схоже 
на злість? Або роздратування? А може, відчай?» 

Для цього, звичайно, ви самі повинні бути підкуті в па-
літрі почуттів і емоцій. 

У маленькій людині пробуджується сексуальна енергія. 
Найсильніша енергія цього світу, але вона ще не може 
проявитися у взаєминах. І дитина стає носієм енерге-
тичного реактора, який у ній вирує. Вона також не ро-
зуміє ні  того, що  відбувається всередині неї, ні  своїх 
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бажань, які її  супроводжують, і,  врешті решт, боїться 
саму себе. 

У цього віку є ще одна дивовижна особливість. По су-
ті, виховання завершено. Це  можна порівняти з  ліп-
ленням глечика. Перші сім років — глечик на гончар-
ному крузі, ви його формуєте. Час від часу зупиняєте 
і наносите малюнок, борозенки. Глина м’яка, з кожним 
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поворотом можна нанести інші борозенки, глибші, 
з  іншим малюнком. Глечик  — це  свідомість дитини, 
а малюнок на глині — спосіб її мислення. Кожна боро-
зенка — це патерн в її психіці, її взаємини, смаки, упо-
добання, слова, усвідомлення... 

У вісім років фізіологічно відбувається вибух ендо-
кринної системи і  все тіло окуповують гормони. 
З глечиком відбувається ОБПАЛЮВАННЯ. Усі вражен-
ня і  шляхи мислення, патерни, як  діяти, хто добрий, 
хто злий, що добре і що погано закарбовуються у сві-
домості. Відтепер дитина все порівнюватиме з  тим, 
що закарбувалося. І щоб його переписати, по суті, не-
обхідно створити новий глечик. Це робиться у свідо-
мому віці під глибинною психотерапією або глибокою 
духовною практикою. І часто називається народжен-
ням нової людини. 

Дитині всього лишень вісім років, а всі патерни мис-
лення, всі алгоритми, як  і  коли діяти, уже прописані. 
Які стосунки в  родині, як  діяти, коли страшно, кому 
можна розкрити секрет... Усе життя прописане. З ог-
ляду на  цю  особливість психіки людини, дуже ре-
комендую до  семи років читати дітлахам повчальні 
історії, казки і  притчі. Щоб закладати малюнок роз-
важливої, спонтанно правильної поведінки. Дитина 
слухатиме про лисеня і  їжачка, а її психіка малювати-
ме сценарій, як  діяти в  різних ситуаціях, розказаних 
у казці: коли тебе обманюють, або як поводиться дів-
чинка, а  як  хлопчик... Згодом, підростаючи, вона ло-
витиме себе на думці: «О! Цей дядько зовсім як жура-
вель у маминій казці... Йому б їжачок не довіряв». 
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Якщо не ваша казка, то реклама займе місце 

в свідомості дитини: подивіться на рекламу 

фастфудів. Як грамотно з точки зору 

маркетингу вона продумана! Націлена на дітей 

саме до семи років («Хеппі Міл», «Кіндер» 

з іграшками всередині...) Якщо до семи років 

у дитини сформується ланцюжок — «Хеппі Міл» 

= радість (іграшка), то згодом вона з величезною 

ймовірністю на все життя стане споживачем 

фастфуду. 

Якщо  ж  до  7 років дитина виховується сама по  собі 
або інтернетом, у неї формуються зовсім дивні логічні 
ланцюжки та способи дії, які автоматично «обпекли-
ся» і закріпилися як правильні. 

І тоді в  10-12 років немає сенсу кричати. Ви  не  пе-
реробите візерунок, закладений вами ж або ж за ва-
шої відсутності в житті дитини до 7 років. Наприклад, 
справжню мораль і  ставлення до  вас, до  навчання... 
У цьому віці вже пізно виховувати. Тож цінуйте й вико-
ристовуйте кожен день до 7 років! З вашою дитиною 
він буде все життя! 



ТАК САМО ЛЮБІТЬ  
СВОЮ ДИТИНУ! 

Восьмирічна дитина відчує, 
що її люблять, коли зможе поруч 

із вами проявити будь-яку емоцію, 
що аж підриває її зсередини! 

А ви її приймете і навіть допоможете 
розібратися. 

«Я тебе люблю. І в гніві, і в сльозах. 
І коли ти боїшся, і коли тобі 

соромно. Я тебе люблю ЗАВЖДИ». 
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Емоції — 
кольори  
життя, 

або ПРО МАЯТНИК І ТУАЛЕТ 
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Емоції — 
кольори  
життя, 

або ПРО МАЯТНИК І ТУАЛЕТ 

Мені ці всі «справи» 
не до вподоби!  

Більше  до туалету 
не ходитиму!   

От сяду  
й терпітиму. 
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Попереду аж  сім років, за  які ви  з  вашим практично 
підлітком вздовж і  впоперек досліджуватимете про-
яви всіх можливих почуттів та  емоцій. Розберімося, 
що це взагалі таке і які є закони в емоціях. 

Уявіть життя без емоцій — як німе чорно-біле кіно, ди-
витися можна, але якось монохромненько і  нудно. 
Адже світ такий багатий на  барви! І  немає хороших 
і  поганих кольорів. Навіть чорний, «страшний», дуже 
потрібен, щоб відтінити інший колір або підкреслити 
урочистість. Так і  емоції. УСІ ПОТРІБНІ. Лише умов-
но ми називаємо деякі з них «негативними». Просто 
тому, що  нам їх  неприємно переживати. АЛЕ ВОНИ 
ПОТРІБНІ, як  чорний колір у  палітрі. У  ході опано-
вування емоційного інтелекту ви  невдовзі побачите, 
що не вміючи переживати «негативні емоції», людина 
втрачає здатність взагалі хоч щось відчувати. Це як за-
кон хвилі або маятника: щоб рухатися, — жити — тре-
ба і схóдити, і падати. 

«За кожною радістю прийде свій смуток.  

А за смутком — знову радість». 

Є емоції позитивні і негативні.  

І ті й інші ПОТРІБНІ! 
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Дітвора може заперечити: 

— А якщо мені не до вподоби сумувати? 

Я відповідаю так (даруйте за приклад): 

— Слухай, а ходити в туалет по великому тобі до впо-
доби? Запахи-йоржики... ну  погодься  — таке собі 
задоволення. 

— До чого тут це? 

— А  їсти тобі подобається? Морозивко, картопельку 
фрі — м-м-м-м-м... 

— Подобається. 

— Відчуваєш взаємозв’язок? Коли ти  їси і  отримуєш 
задоволення, ти ж знаєш, що невдовзі підеш до вби-
ральні. Це природно? Хоч і не найбільший кайф у житті, 
однак зараз ти насолоджуєшся. А згодом, коли наста-
не час, швиденько знайдеш спеціальне місце, сходиш, 
застосуєш папірчик. І все! Готовий до нових звершень. 
Тепер уяви, ти вирішив: ВСЕ! Мені ця «справа» не по-
добається. Більше в  туалет я  не  ходитиму. Негідне 
це для мене заняття. Що тоді? 

— Терпітиму.

— Довго? 

— Довго. 
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— Добре, ось ти терпиш і терпиш. Довго. Що потім? 

— Прорве,  — зі  сміхом, мабуть, уявивши картину, зі-
знається малюк. 

— Причому в найбільш несподіваному місці... — пого-
джуюсь я. 

І так само з негативними емоціями: 

1. вони  — частина нашого життя, природні 
та обов’язкові; 

2. відчувати їх необхідно, але в спеціальних «місцях»; 

3. терпиш — прорве, причому зовсім несподівано. 

Не хвилюйся! Їх  зовсім небагато. Якщо узагальнити, 
негативних емоцій вийде всього чотири: 

СТРАХ — СОРОМ — СМУТОК — ГНІВ 

І дуже важливо навчити дитину не тікати, не заїдати, 
не вдавати, що їх немає, а знати, як вони проявляють-
ся і як їх правильно прожити. 

Існує закон емоцій: 

Якщо ти радієш, дивуєшся, натхненний — цілком при-
родно, що настане мить, коли ти відчуватимеш смуток, 
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роздратування або гнів. Ну, і якщо ти собі раптом ска-
жеш: «Фе, як це неприємно. Краще я вдам, що нічого 
немає». Повір, твій гнів, крик або сльози прорвуться 
в найбільш неслушний момент.

Як і з туалетом, ми не робимо «це» там, де нам зама-
неться (є  спеціальні місця), так і  з  негативними емо-
ціями  — є  спеціальні правила й  місця, де  необхідно 
їх переживати. 

1. проаналізуй, що ти відчуваєш, коли переживаєш: 

 СТРАХ  

 СОРОМ  

 СМУТОК 

 ГНІВ?  (До речі, це чоловічий прояв, у дівчат  

 гнів проявляється як ОБРАЗА); 

2. прийми те, від чого ти відчуваєш:  

 СТРАХ  

 СОРОМ  

 СМУТОК 

 ГНІВ / ОБРАЗУ 

Розберімося детальніше.
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВІДЧУВАЄШ:

СТРАХ. Поділися з кимось або напиши на аркуші, чо-
го саме ти  боїшся. Найчастіше ми  боїмося неви-
значеності, незнання. Наприклад, я  боюся не  гли-
бини, а  того, що  може виявитися під товщею води. 
А  ще  я  боюся не  темряви, а  того, що  там, можливо, 
хтось є,  а  я  не  бачу. Запропонуйте дитині зобрази-
ти свій страх. Обведіть аркуш паперу рамкою і  все-
редині щось намалюйте. Спонтанно. Просто почніть 
водити олівцем або фломастером. Потім нехай ди-
тина обов’язково дасть цьому НАЗВУ. Бо  що  я  можу 
назвати, тим я  можу й  керувати. Якщо страх сильні-
ший  — дайте підтримку і  будьте поруч щоразу, коли 
він виникає. Якщо ж ви відчуваєте, що дитина з вашою 
підтримкою може подолати страх — придумайте пер-
ші кроки до його подолання. Наприклад, страх відпо-
відати біля дошки  — домовтеся, щоб дитину спершу 
запитували з місця. Так, ти боїшся біля дошки, але як-
що ти знаєш відповідь з місця, ти зможеш відповісти? 
І другий крок — пропишіть або поговоріть з дитиною, 
що  найстрашніше може статися, якщо це  відбудеть-
ся. Коли найгірший сценарій проявиться і  буде озву-
чений, страх реально втратить свою силу і так поволі, 
разом, ви безсумнівно впораєтеся. 

СОРОМ. Сором  — це  дивовижне відчуття, яке ли-
не зсередини. Якщо, наприклад, для гніву або смут-
ку потрібно, щоб нас хтось засмутив або розлютив, 
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то сором — це внутрішнє ставлення до себе. Коли ди-
тині соромно, вона може почервоніти, можуть похо-
лонути ручки і  ніжки, може збитися дихання. Ще  ка-
жуть, що  сором пов’язаний із  нашою  СОВІСТЮ. 
А  совість  — це  реакція Бога на  наші вчинки. То-
му це  просто чудово, коли ваш малюк ділиться тим, 
що йому було соромно. 

Як справлятися (а  очиститися від цієї емоції слід 
обов’язково, бо  особливо у  дівчат накопичений со-
ром призведе до патологічного почуття провини): 

1. розберіться в ситуації, що насправді сталося, на-
магаючись відокремити ситуацію від емоцій. Щоб 
залишилися тільки дії; 

2. «визнай, що ти зробив щось не так»; 

3. якщо це завдало шкоди іншим — нехай вибачиться 
(і пам’ятайте, що до дев’яти років ми просимо ви-
бачення РАЗОМ із дитиною, не залишаючи її сам 
на сам із результатами вчинку, а даючи підтримку 
зі словами: «щоб ти не зробив, я з тобою»). Саме 
цей приклад закладає в  малюка якість відпові-
дальності. 

4. ПРОБАЧ САМОГО СЕБЕ! Це дуже важливий крок. 
Ми повинні навчити нашу дитину не тільки про-
сити пробачення у  когось, а  й  уміти прощати 
себе! Так, усі люди припускаються помилок. УСІ!!! 
І я приймаю СЕБЕ таким і відчуваю, що мене так 
само люблять; 
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5. «зроби висновки і подумай, як би ти вчинив по-ін-
шому». Прокрутіть ще раз ситуацію і змоделюйте 
варіанти відповідей або вчинків, які були  б  пра-
вильними. Закріпіть цей успішний досвід. 

СМУТОК. Це  коли тобі СУМНО. О,  це  прояв нам 
більш-менш знайомий. Сумно може бути з різних при-
чин: фізично — від того, що впав; психічно — від того, 
що хтось образив словом або щось забрав; від безсил-
ля, наприклад, сум, спричинений стихією. Ти збирався 
на прогулянку, аж раптом пустилася злива і ти шкоду-
єш, що зруйнувалися твої плани; тебе просто накри-
ває вселенський смуток — коли сумно просто так! Так 
теж буває, особливо у дівчаток. І для цього також тре-
ба виділити місце. 

ЗГАДАЙТЕ ІСТОРІЮ ПРО ЛЬОВУШКУ 
(ПРО НЕЇ ЙШЛОСЯ НА ДРУГОМУ РОЦІ). 

Зараз дуже доречна! А саме запитання тітоньки, 

не вигадки і припущення, а прямі запитання, 

в яких звучить зацікавлення. 
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Як прожити смуток? 

Допоможіть своєму малюкові: 

1. визнати, що йому сумно; 

2. запитайте, від чого сумно? Уважно вислу-
хайте. Якщо є  причина, підтримайте, скажіть, 
що коли б ви були на його місці, вам було б теж 
сумно. А якщо причини немає, підтримайте зі сло-
вами «всяке буває». Обійміть і дайте можливість... 

3. …просто поплакати. Це дуже важливо! Зі сльоза-
ми ми  очищуємося. До  речі, хлопці теж плачуть. 
Зруйнуйте стереотип, якщо хтось «добрий» уклав 
у вуха вашому хлопчині, що чоловіки не плачуть. 
Кожен парубок повинен бути не лишень сильним, 
а й чутливим. Щоб розуміти, хто потребує його до-
помоги і захисту. Хлопчики, які не плачуть, стають 
дуже ЖОРСТОКИМИ. Також правильним є твер-
дження, що  не  всі хлопчики плачуть. Це  правда. 
АЛЕ СУМУЮТЬ ВСІ! Можливо, смуток проявиться 
не в сльозах, а в усамітненні, занурені в себе, стані 
відчуженості. Це теж скорбота. Дозвольте малю-
кові її прожити. Дівчинці краще дати фізичну під-
тримку, обійняти, дихати разом, подавати сервет-
ки. Хлопчик, можливо, попросить залишити його 
в  спокої наодинці. Це  добре, адже Чоловік сам 
вирішує свої питання в печері. Організуйте куто-
чок, в якому дитина може БЕЗПЕЧНО залишатися 
сама. Безпечно — тобто поки вона сама прийма-
тиме рішення, ніхто її не потривожить.
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У теорії прив’язаності Гордона Ньюфелда* цей етап 
називається фрустрацією. І він обов’язковий для пси-
хічного здоров’я людини (не тільки маленької). Люди-
на чогось пристрасно прагне. І враз вона усвідомлює, 
що цього не буде. Не буде морозива, нової машинки, 
поїздки... Змінити нічого не  можна, доводиться при-
ймати реальність. Цієї миті накривають почуття (у ко-
гось злість, у когось смутку). Не треба змінювати ре-
альність, враз бігти купувати морозиво і  збиратися 
в гості. Набагато важливіше дати дитині час і простір 
усвідомити свою поразку і звільнитися, пережити ВСІ 
пов’язані з цим емоції. 

Обирай яскравий бік життя! Був час, коли дуже актив-
но просувалося «позитивне мислення». Не  сумуй  — 
відволічись! Я  сама навіть потрапила під уплив тако-
го настрою. І  за  пів року вигоріла. Зараз я  напевне 
знаю, що треба прагнути не до позитиву, а до гармо-
нії. І що емоції — це маятник, який не може зависнути 
з одного боку. Без смутку не буде і радості. 

*  Гордон Ньюфелд (клінічний психолог, канадський фахі-

вець у  галузі дитячої психології) розробив комплексну 

концепцію розвитку дитини в  основі якої  – енергії при-

хильності. Працюючи понад 20 років з  сучасними діть-

ми, Гордон дуже просто розкриває особливості прояву 

в  дітей агресії, супротиву, булінгу та  тривоги, пояснює 

поняття сором’язливості та  захисного відчуження. Тео-

рія Прихильності містить шість рівнів розвитку, здатність 

до  стосунків та  може бути застосована до  всіх вза ємин 

незалежно від віку.
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Відволікати чи разом 
поплакати? 

Я  — «за» разом посумувати. Трішечки. Погляньмо, 
як  це  відбувається в  мультфільмі «Думками навиво-
ріт», (США, 2015 р.). Не спойлеритиму. Зараз зроблю 
акцент лише на одному епізоді, ну дуже в нашу тему.

Дочекайтеся моменту, коли Печаль і Радість по-
трапляють у Прірву Забуття. І в дивного персо-
нажа, рожевого котослонодельфіна Бім-Бома, 
пам’ять стирає ракету, з якою всі троє пов’язували 
останнє сподівання повернутися. Бім-Бом біжить 
щодуху, благає зупинитися... але трактор нещадно 
все скидає в Могильник. Для Бім-Бома це не про-
сто ракета. Це остання ниточка, яка пов’язує його 
з Райлі (головною героїнею), і він робить відчай-
душний для себе висновок: 

— Райлі, я тобі не потрібен... — він падає долу й за-
плющує очі. За діло береться Радість. Підбігає. 
Ніжно, з усмішкою, смикає його за плече: 

— Гей! Ти не засмучуйся! — намагається заспокої-
ти друга. — Ми все виправимо, щойно повернемо-
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ся… — Упевнено хапає Бім-Бома за лапу й тягне.— 
Ну ж бо, ходімо! Де в нас тут станція? 

 Акцент перший 

Намагаючись утішити, ми часто говоримо «не су-
муй, то  все пусте». І  цим знецінюємо те,  через 
що  дитина засмутилася. Якщо це  її  засмутило, 
це означає, що ДЛЯ НЕЇ це цінне. У її 3-5-8-15-річ-
ному віці це важливо! 

Бім-Бом і вухом не веде. Так само розгублено і від-
чайдушно він зауважує: 

— А я цілу поїздку спланував... 

Радість не вгаває. Замислюється. Нова ідея! З на-
граною веселістю: 

— Егегей! Лоскоту боїшся? Бо йде містер Лоско-
тун! 

Лоскоче Бім-Бома, але той лише поблажливо 
зітхає і заплющує очі. Радість видає ідею за ідеєю: 
кривляється, пропонує пограти, сама хихоче... 

 Акцент другий 

Поведінка Радості дуже нагадує нас, батьків, 
у  прагненні розвеселити дитину. Та  чи  відчуває 
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дитина цієї миті, що її розуміють? Коли вам сумно, 
як би ви реагували на такі спроби розвеселити? 

— Шкода, що вони забрали ракету. Відібравши 
те, що ти любив. Вона більше ніколи не з'явить-
ся. — До Бім-Бома підійшла Печаль. Тихенько сіла 
поруч. 

Радість не здавала позицій:

— Печалько, йому і так невесело! 

Але Бім-Бом лишень зітхнув у відповідь: 

— Це все, що мені лишила Райлі. 

 Акцент третій 

Прийнявши печаль дитини, ми отримуємо шанс, 
що  вона розкриє, чому важливе для неї те,  про 
що вона сумує! Дитя відкриє вам свій світ. 

Печаль продовжує: 

— Уявляю, які у вас із Райлі були пригоди. (Печаль 
відчуває друга, говорить його мовою, говорить 
про те, що турбує друга). 

І Бім-Бом жваво підхоплює: 

— О! Вони були неймовірні! Якось ми повернулися 
у минуле. Навіть встигли двічі поснідати. 
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— Як чудово! Мабуть, Райлі раділа. (Печаль осяває 
думка, що не про ракету сумує Бім-Бом, а про Рай-
лі. І дає підтримку в його смутку). 

— Ще й як раділа! Ми були найкращими друзями. 

— Шкода тих днів, — Печаль легенько торкається 
лапи друга і дивиться йому в очі. І раптом Бім-Бо-
ма прориває, весь його відчай виривається назо в-
ні. Він кидається на плече Печалі і обсипає її гра-
дом сліз... із цукерок. Істерика триває миті. Сльози 
вилито, дихання вирівнюється і глибшає. Бім-Бом 
підводить голову, рукавами витирає сльози, вос-
таннє шморгає носом і каже: 

— Я виплакався. 

Одразу підводиться. І сам пропонує рішення: 

— Ходімо. До станції отуди. 

Звершення сцени.

 Акцент четвертий 

У мультфільмі епізод триває менше двох хвилин. 
Можливо, на  реальне переживання негативної 
емоції знадобиться більше часу. Але не  більше 
10–15  хвилин! Це  не  страшно, не  бійтеся разом 
із  малюком пережити те,  що  його накрило  — 
гнів чи сльози. Наша основна задача — створити 
для дитини БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР, щоб пережи-
ти і  очиститися. Посумуйте разом або побийте 
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подушки. Якщо завчасно перемкнути його увагу, 
емоція так і  залишиться всередині. Знаєте таких 
«вічно скривджених» або таких, що без причини 
зриваються на крик — це яскравий приклад того, 
що подібні непрожиті емоції переповнили люди-
ну і прориваються назовні. 

ПРИКРО і ГНІВНО. «Уяви, що щось іде не так, як то-
бі того хочеться, як ти реагуєш?» І тут цікаво поспо-
стерігати: чоловіча реакція проявлятиметься в  люті, 
агресії, гніві; жіноча — в обрáзі. Образа — це той са-
мий гнів, тільки в  дівочому прояві. Поспостерігайте, 
як реагує ваша дитина. Це найзвичніша для доросло-
го світу емоція. Дитина часто її бачить яскраво вира-
жену у фільмах, в бійках, або приховану, коли стиска-
ють кулаки, але вголос нічого не промовляють... Наша 
з вами задача — навчити дитину проявляти емоції. Не-
проявлений гнів  — часта причина психосоматичних 
захворювань. А  наша мета  — бути здоровими! Отже, 
те, що дитина гнівається або ображається — це нор-
мально. Тільки недовго! Як  випускати пару? Головне 
правило — активно! Якщо сумуючи, ми усамітнювали-
ся і заспокоювалися, то з гнівом все навпаки. Це нена-
че киплячий чайник, який лишили на повільному вог-
ні. Тож треба вимкнути газ, тобто відвести дитину від 
джерела конфлікту. Відкрити кришку, тобто випусти-
ти пару, фізично. Добре було б побити грушу, порвати 
папір, покричати в полі, потупати ногами, адже будь-
яка фізична активність чудово охолоджує голову. 



130

Та це  згодом. А  що  робити в  мить події? Навчіть ди-
тину контролювати власні емоції. Повторюся, осо б-
ливо хлопчиків, адже чоловік повинен уміти контро-
лювати свої емоції. Чоловік захищає і приймає емоції, 
а  коли він сам фонтанує, неначе гарячий гейзер, він 
стає не  захисником, а  джерелом небезпеки. Потре-
нуйтеся з  хлопчиком, виберіть із  ним варіанти реак-
цій. Ми з хлопцями придумували свої слівця, які мож-
на говорити: від традиційного «йокелемене» до такої 
дивної пропозиції від п’ятикласника як «Іпатій Потій». 
Що  ще  допустимо, щоб усвідомити гнів, але не  ви-
пустити його, поки ти  не  в  безпеці? Стиснути кула-
ки, дихати з акцентом на ВДИХ, умиватися холодною 
водою... 

З ОБРАЗОЮ позиція подібна, хоч вона і не дає тако-
го викиду адреналіну, та бесіда має бути глибшою. 
З дівчинкою в ці моменти варто поговорити про ЗАЗ-
ДРІСТЬ. Адже саме заздрість породжує образу. Що та-
ке заздрість? Це порівнювання й оцінка. По правді, жі-
ночий мозок постійно перебуває в  цьому режимі. 
Причому заздрість буває двох видів: 

ПОГАНА. Руйнівна. Коли дівчинка весь час хоче бути 
кращою за  інших. Порівнює сукенки, здібності, оцін-
ки... Це  почуття забирає величезну кількість енер-
гії і, найголовніше, віддаляє від себе. Зрештою вкорі-
нює ще дві якості. Отож, коли я порівнюю і розумію, 
що  хтось кращий  — набуваю низьку самооцінку. Ко-
ли ж порівнюю і розумію, що я краще — пиху. Погодь-
теся, те й інше не є гідним. 
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ДОБРА ЗАЗДРІСТЬ. ЧИ Є ТАКА?

Авжеж. Тому наше з вами завдання — зорієнтувати ди-
тину на  добру заздрість. Через неї ми  можемо зро-
зуміти, в  чому наш талант, і  в  чому його призначен-
ня. Адже насправді ми не всім заздримо. У людях, яким 
ми  заздримо, точно є  те,  чого ми  б  хотіли, щоб бу-
ло й у нас. Ну, наприклад, я  зараз пишу книжку і ду-
же ревно ставлюся до всіх авторів друкованих видань. 
І якби я дізналася, що хтось у моєму оточенні написав 
та випустив книжку і вона розійшлася величезним ти-
ражем, я б чесно відчула заздрість. АЛЕ ЯКУ! Її можна 
описати словами Я ТЕЖ ТАК ХОЧУ!!! Я бачу, що хтось 
краще за мене, і  я  хочу у нього навчитися. А от якби 
в цей же час мені хтось розповів про жінку, що пере-
пливла Гібралтар і виграла кубок, у мене б всередині 
навіть не тенькнуло. Бачите, часом заздрість підказує 
нам, що ми повинні в собі розвивати! Зосередьте ува-
гу вашої дівчинки на пошук саме такого відгуку. 

Причому, як  кажуть мудреці, легше рибі пояснити, 
що таке ВОДА, ніж жінці — що таке ЗАЗДРІСТЬ. Адже 
вона в ній живе і не помічає цього. 

Особливо важливо працювати над емоціями з  хлоп-
цями. У  дівчат (якщо не  заважати проявлятися їх-
нім  емоціям) регуляція відбувається природно. Во-
ни водночас невимушено голосно сміються і плачуть. 
Та й спектр дівочих емоцій ширший.
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А от  хлопці, спостерігаючи за  поведінкою дорослих 
чоловіків, можуть заблокувати прояв будь-якої нега-
тивної емоції через одну дозволену — гнів.

Дозвольте парубку знати, як  проявляється сором, і 
вміти пережити його, коли лице червоніє. Приймай-
те його. 

Навіть маленький хлопець має навчитися долати 
страх, і тоді з кожною ситуацією йому додаватиметь-
ся сміливості. Відчувати страх  — це  норма. Сміли-
вий — не той, хто не боїться, а той, хто боїться і все 
одно робить. 

Смуток. Часом від зворушливих сцен у фільмі хлопчики 
можуть плакати. Не звертайте уваги, не робіть акцент, 
як-то, «хлопчики не плачуть». Удайте, що не помітили, 
або скажіть чесно, що  вам теж боляче до  сліз. І  все-
редині порадійте, що  всі чотири канали емоцій пра-
цюють. Але ВЧІТЬ не тільки ПРОЯВЛЯТИ ЇХ, А Й УМІ-
ТИ НИМИ КЕРУВАТИ. Дайте чіткі схеми, відпрацюйте 
їх  із вашим малюком, щоб він чітко знав, ЯК ІЗ НИМИ 
ВПОРАТИСЯ.

 
ГНІВ — СОРОМ — СМУТОК — СТРАХ —  

це база, яку необхідно навчити  
правильно проживати! 
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ЯК ВІДНОВИТИ БАЛАНС У  ПЕРШІ  ХВИЛИНИ, 
ще ДО  розмови?

Який процес у тілі супроводжує кожну нашу дію і пер-
шим збивається при негативних емоціях? 

ДИХАННЯ! 

А чи  помічали ви,  що  коли ми  боїмося або обража-
ємося, то дихаємо по-різному? От як ви дихаєте за-
раз, коли почуваєтеся в  безпеці? Глибоко і  спокійно, 
рівномірно. 

ПРОСТИЙ СПОСІБ УПОРАТИСЯ  
З НЕГАТИВНИМИ ЕМОЦІЯМИ —  

ВІДНОВИТИ ДИХАННЯ 

Маленьку дитину притисніть до себе й дихайте разом 
із нею. Старшу — візьміть за руку, або встановіть зо-
ровий контакт і показуйте, як дихати. Дихайте разом. 

Зауважте! З диханням ми не прибираємо емоцію. Її по-
трібно ще проговорити. Про це ми згадували вище.
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Смуток
Дуже образились. Ось-ось 

заплачете. Глибокий вдих, 

зі схлипуваннями і практично 

без видиху. Неначе всередині 

щось стискається і не дає 

виходу.  

ВИДИХАЙ

Потроху робіть видих дов-

шим, поки дихання не вирів-

няється. А разом із дихан-

ням і внутрішній стан. При 

цьому переживайте смуток, 

приймайте смуток і разом 

із видихом відпускайте його. 

Просто уявляйте, що він роз-

сіюється наче хмаринка, наче 

пара з рота на морозі. 

Щ
о в

ідб
ув

ає
ть

ся
? 

Щ
о р

об
ит

и?

Хвилювання
Вам повідомили якусь но-

вину. Ви ходите туди-сюди 

по кімнаті, перед очима 

постають різні неприємні 

варіанти подій. Зауважте, 

як ви дихаєте? Прискорено, 

поверхнево, дихання збите 

неглибоке. 

ДИХАЙ

Поверніться до «тут і зараз». 

Тіло допоможе: випростайте 

спину, розправте плечі, опу-

стіть руки. Прикривши очі, 

зробіть вдих на 3-4 рахунки. 

На 3-4 рахунки затримайте 

дихання. Видихніть, повільно 

рахуючи до 9. І ще раз вдих — 

і втричі довший видих. Можна 

навіть стиснути губи, щоб 

подовжити видих і відволік-

тися. Хвилювання відступить 

і ви спокійно приймете пра-

вильне рішення. 

Щ
о в

ідб
ув

ає
ть

ся
? 

Щ
о р

об
ит

и?
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9 років

Щ
о в

ідб
ув

ає
ть

ся
? 

Щ
о р

об
ит

и?

Гнів

У гніві — видих довгий. Під 

час видиху треба багато 

сказати, виплеснути з себе 

на іншого весь негатив. Під 

час гніву тіло генерує багато 

енергії, ось вона разом із ви-

дихом і звільняється. А слаб-

кий вдих — небажання брати 

ззовні. «Моя емоція важливі-

ша! Вас я не чую і нічого від 

вас не беру, навіть повітря». 

ВДИХАЙ

При гніві покажіть дитині 

ВДИХ. Утримуйте її погляд, 

і коли вона після крику має 

вдихнути — вдихніть разом 

із нею, але глибоко. «Заразіть» 

її на глибокий вдих. На дру-

гий-третій вдих дитина вже 

дихатиме з вами. І з кожним 

дедалі глибшим вдихом 

її сприйняття оточення зро-

статиме, а напруга спадатиме. 

Щ
о в

ідб
ув

ає
ть

ся
? 

Щ
о р

об
ит

и?

Переляк
Уявіть ситуацію, коли ста-

лося щось, чого ви боїтеся. 

Наприклад, на вас зненацька 

з гавкотом вибіг великий 

собака. Що зробило тіло? 

Що з диханням? Люди-

на завмирає, наче її щось 

блокує, стоїть затамувавши 

подих. 

ДИХАЙ

Просто ЗГАДАЙТЕ про 

необхідність дихати. По-

малу вдихніть, запускаючи 

всередину навколишню 

дійсність. Уже з першим вди-

хом заціпеніння знімається 

і повертається енергообмін. 

З другим-третім подихом 

мислення відновлюється, 

можливості розширюються 

і навіть у найстраш-

нішій ситуації люди-

на починає бачити 

вихід.



років



9років
Бунт 

закоханості

9 років  Бунт закоханості
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9Гормональний бунт помалу вимальовується. На  дру-
гий рік другого циклу (7 + 2) вибухають почуття і діти 
в усьому шукають об’єкт, щоб цілком йому віддатися. 
Це час першої закоханості. Ні, не тієї, через яку «діти 
народжуються», зараз це  неймовірно чисте почуття! 
У  цей час ваша дитина неодмінно чимось захопить-
ся. Або закохається в того, хто їй уже подобався, але 
з новою глибиною. Це може бути одноліток або вчи-
тель, тренер чи навіть якесь місце або справа. Та саме 
зараз вона наповнена усією гамою почуттів. 

Віка приходила додому і на запитання «як минув 
день?» заводила очі й тамувала подих. 

— Що ж таке було сьогодні?! 

— Я з Марком танцювала. 

З Марком вона танцювала три роки, з першого 
класу. Але саме зараз кожен танець і погляд стали 
справжнім романом. 
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СИТУАЦІЯ 

«Навіщо мені все це? Ще два з половиною тижні тому 

я був щасливий. Просто щасливий. У моєму житті була 

музика, спорт і пригоди. О! Розмарі. РОЗМАРІ. Навіщо 

ти тільки з’явилася в моєму житті? 

Кого я обманюю? Вона була в моєму житті, скільки 

я себе пам’ятаю. Ми ходили з нею до одного дитячо-

го садка. Розмальовували шпалери у нашій квартирі. 

І, можна сказати, ми були друзями. 

Так було, поки ми не перейшли в перший клас і не з’я-

вилася «залізна завіса»: дівчатка по один бік, хлопчи-

ки — по інший. Звичайно, вона ще була поруч. Це видно 

на класних фотографіях. Просто я більше не бачив її. 

Я жив у світі чоловіків. Ми ганяли м’яча. Літали на са-

мокатах. Цупили солодощі. І у мене був чіткий план — 

стати хорошим футболістом. Я наполегливо тренував-

ся і вірив. 

Ось бачите, до появи в моєму житті Розмарі Таласко 

я жив повним життям! 

Тепер його немає! Життя. Я думаю тільки про неї. Я по-

міняв футбол на карате. Тому що вона займається кара-

те. Друзів — на зустрічі з нею... 

Це якесь глузування над моїм уявленням про цей світ. 

Мені зовсім не подобається, що зі мною відбувається. 

Та насправді це найпрекрасніше, що зі мною будьколи 



141

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

9

відбувалося. І нехай моїй закоханості всього два з по-

ловиною тижні, у моєму віці — це справжня вічність». 

Гейб, 10 років 

(Повна версія першого кохання Гейба і Розмарі в чудо-
вому фільмі «Маленький Мангеттен».) 

Задача. Підтримайте це почуття, не смійтеся над ди-
тиною. Так, у цьому віці діти трохи наївні і дивні. Пам'я-
тайте, ці  паростки закладають майбутнє! Якщо зараз 
посміятися, не підтримати, у майбутньому така осо-
бистість не зможе побудувати глибокі взаємини. Боя-
тиметься проявів симпатії, особливо до протилежної 
статі, по суті, боятиметься її. А це означає, що нада-
лі стосунки людина будуватиме винятково на  хтиво-
сті та використанні іншого. Чи не це сьогодні ми так 
часто спостерігаємо? Справжня дружба, любов, дові-
ра є тільки в реальних взаєминах, основи яких закла-
даються у вашої дитини просто зараз. 

Це може бути захват від фільму і  прожитих у  ньому 
взаємин. Від якогось об’єкта, наприклад, коли дитина 
захоплюється літаками і  вперше опиняється в  аеро-
порту. Це будь-який щирий і глибокий прояв почуттів. 

У сучасному світі, коли підлітковий вік «молодшає» 
й  інтереси дітвори в  дев’ять років можуть бути вже 
цілком «дорослими», все  ж  дуже важливо зберегти 
справжні почуття дитини далеко від хтивості й інтиму. 

Зацікавте дитину фільмами, спілкуванням, творчіс-
тю, мистецтвом, спортом і зустрічами, щоб це її пер-
ше пробудження почуттів спрямовувалося ввись! 
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На взаємини (але високого прояву): на зітхання і ахан-
ня, на вірші та записочки. Світ вашої дитини вже вий-
шов за межі сім’ї, основні її реалізації вже серед одно-
літків і їхніх інтересів. Але під ВАШОЮ ЦІЛКОВИТОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ залишається РІВЕНЬ оточення, 
в якому перебуває ваша дитина, і якість контенту, який 
вона поглинає. Подбайте, щоб перші соціальні почут-
тя вашої дитини були подаровані гідному об’єкту. 

Проведіть її в цей світ. Світ однолітків, взаємин, груп, 
ієрархій. Розмовляйте, пояснюйте, допомагайте 
їй знайти свою унікальність і позицію в цій групі. Про-
являти свої почуття, заявляти про бажання і врахову-
вати бажання інших. У вас ще дуже багато можливо-
стей встановити контакт. Не втрачайте їх. 

Невдовзі канал закриється і  залишиться тільки 
те, що ви сьогодні вкладете. Тож вкладайте! 

Варто навчити вмінь:

1. усвідомлювати і проявляти свої почуття, емоції; 

2. захоплюватися світом і людиною; 

3. розмовляти про взаємини, бачити невідповід-
ність бажань і кордонів різних особистостей; ви-
являти свою індивідуальність у полі інших; 

4. застосовувати правила культури взаємин. Уже 
з  13–14 років налагоджені стосунки з  ровесни-
ками, так звані горизонтальні зв’язки, вийдуть 
на  перший і  часом єдиний план рішення ВСІХ 
питань. Саме там будуть авторитети і  «джерела 



знань». Тому в дев’ять років так важливо закласти 
основи, побудови міцних взаємин. Навчити під-
літків обирати гідне коло для спілкування.

ЛЮБІТЬ ДИТИНУ Й ДАЛІ! 

Будьте суворі у вихованні,  
але чуйні в прояві почуттів.
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0-9

ЩО НЕОБХІДНО  
ЗНАТИ, ЯКЩО ВАШ  
МАЛЮК ЗАВИНИВ.  

ЯК КАРАТИ  
І ВИХОВУВАТИ

РОКІВ

0-9 років  Що необхідно знати,  
якщо ваш малюк завинив.  
Як карати і виховувати
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ЩО НЕОБХІДНО  
ЗНАТИ, ЯКЩО ВАШ  
МАЛЮК ЗАВИНИВ.  

ЯК КАРАТИ  
І ВИХОВУВАТИ

РОКІВ
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Знання про відповідальність неймовірно 

важливі! Зараз діти або переобтяжені ранніми 

обов’язками, або навпаки перебувають 

у вседозволеності і всепрощенні. Те й інше 

виховує безвідповідальну особу, яка просто 

не вміє нести відповідь за свої вчинки і бачити 

наслідки. Та насправді ж дитина не винна! Хочу 

поділитися з вами дивовижним прикладом, який 

підкаже, що робити, коли дитина завинила. 

Дивились фільм «Нокдаун» (2005 р., США)? Десь на  13-й 
хвилині ви побачите сцену: хлопчик поцупив ковбасу. 
Точніше, батько повертається додому, і молодша доч-
ка на  весь двір кричить, що  Джей, її  брат, крадій. На-
ступні три хвилини необхідно показувати вихователям 
і батькам як дуже мудру підказку!

Яка була б ваша реакція? Які почуття вас найімовірніше 
охоплять? Які перші слова ви  скажете дитині? Уявіть, 
що це не крадіжка, а насильство, або щось, що може 
вас глибоко зачепити. І ВАША дитина це зробила. 

Подивімося, як вчинив Говард. 

Тато з донькою заходять до будинку. Їх зустрічає 
мама. З її настрою Говард розуміє, що почуте на ву-
лиці правда. 



147

— Що він украв? 

Дівчинка не чекає маминої відповіді, показує 
на великий батон ковбаси, що лежить на краю го-
лого столу. 

— Ось! Дивись! Це ковбаса... 

Мама присікає її: 

— Панянко! Твій брат і без тебе отримає своє. 

 Акцент перший 

Навіть якщо хтось спіткнувся, ні́чого доносити! 
Немає поганих і хороших дітей! І не тобі йому до-
рікати. Є факт поганого вчинку. Що робити — ви-
рішує тато. 

Мама продовжує: 

— З м’ясної крамниці, — показуючи на ковбасу.

— І пари з рота не пустить! — показуючи в куток.

Там ми бачимо хлопчика років семи-восьми. 
З понуреною головою, опущеними очима, але 
все ж у досить вільній позі. Немає страху і напруги. 

— Це так, Джею? — продовжує мама, звертаючись 
до сина. — Відповідай! — Її тон підвищується, же-
сти свідчать про безпорадність і хвилювання. 
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 Акцент другий

Тато весь цей час мовчить. Йому необхідно склас-
ти ВЛАСНУ думку про ситуацію. Це важливо! Він 
не ведеться на слова дочки й емоції дружини. Він 
хоче дізнатися, що насправді сталося. І вже з цьо-
го розуміння чинити по-своєму. Його голос спо-
кійний, тихий. Але в  ньому відчуваються сила 
й упевненість. 

— Візьми. Іди зі мною. 

Син не реагує. Батько говорить стримано, не під-
вищуючи тон, зберігає спокій. Хоча з його міміки 
ми розуміємо, що побачене зачепило його за живе. 

— Не доводь мене. Хутчіш. 

Хлопчик зводить очі на тата. Мовчки встає. Бере 
ковбасу і вони вдвох ідуть. 

— Говарде, залишся, — кинула мама голос нав-
здогін. 

Чоловіки — маленький і дорослий — не обернулися. 

 Акцент третій

Дружина потребує підтримки. Впродовж кількох 
годин вона перебувала в стані розпачу й безпо-
радності. Їй так багато є чим поділитися і сказа-
ти! Це  так близько жінкам за  подібних виховних 
моментів. Але! На сьогодні — це ситуація ТІЛЬКИ 
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батька і  сина. І  вони повинні в  ній розібратися 
по-чоловічому, без істерик та емоцій. 

Дорогі мами й бабусі, дозвольте вашим чоловікам 
виховувати синів. 

Наступна сцена без слів. У м’ясній крамниці. Вели-
чезний як гора продавець, він же і м’ясник. Малюк 
віддає ковбасу. З рук у руки. Відкрито. Прямо див-
лячись йому в очі. Звідки така сміливість? Спокій? 
Поруч стоїть батько. Не виправдовується, не при-
нижує дитину... Просто дає синові підтримку тим, 
що ВОНИ РАЗОМ. 

 Акцент четвертий —

дуже важливий, але довгий. Наводжу його напри-
кінці сюжету. 

Вийшовши з крамниці, вони йдуть жвавою вули-
цею. Справу зроблено. Вони мовчать, але вже до-
брозичливо дивляться один на одного. Створю-
ється простір довіри, в якому можна відкритися. 
І тут відбувається найцінніше. Малюк ділиться: 

— Марті Джонса відвезли в Делавер. Він у дядька 
житиме. 

— Чому? 

— У батьків немає грошей його годувати. 
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 Акцент п’ятий

Яка буря почуттів на  татовому обличчі! І  безви-
хідь глобальної ситуації. Найголовніше — ось во-
но! Причина провини! Не  ковбаси хотів малюк. 
Він узяв ковбасу, ніби промовляючи: батьки, ось 
їжа, тільки, будь ласка, не віддавайте мене! За кож-
ною провиною є   мотив, є емоція, яка спонукала 
так вчинити. Дуже цінно створити простір, щоб 
ви її відчули, зрозуміли. 

Батько відчуває емоцію синового страху. Приймає 
ситуацію. Дає підтримку: 

— Так, часи нелегкі, Джею, твоя правда. Але бага-
тьом живеться гірше, ніж нам. 

Пауза. Син довірливо дивиться прямо в очі, і тато 
присідає, їхні очі тепер на одному рівні. 

— Важкі часи — не привід брати чуже. Правиль-
но? — малюк киває, не відриваючи погляду. По-
годжується. Тато продовжує: — Це злодійство. 
А ми не крадемо. Хай як важко, а красти не можна. 
Ніколи. Ти зрозумів? 

Малюкові важко. Страшно. Але він довіряє Стар-
шому. І він киває, погоджується. 
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 Акцент шостий

Зауважте: ТІЛЬКИ ЗАРАЗ, після вибачень у крам-
ниці (а ще, можемо припустити, по дорозі  до неї) 
після визнання і з’ясування причини провини, піс-
ля прийняття емоції... Тільки зараз, коли серце ма-
люка відкрите, він довіряє й відчуває захист, тато 
каже про ЦІННОСТІ! Про те, що красти не можна. 

Не люблю порівнювати, але згадайте, як  ми  чи-
нимо? Дитина обдурила, штовхнула, вкрала... Од-
на з перших фраз голосно й повчально: «Брехати 
не можна!»... летить у порожнечу. Серце закрите. 

Тато продовжує, переводить рішення в обіцянку, 
у дію. 

— Пообіцяй, що не будеш. 

— Так. 

— Дай слово. 

— Обіцяю. 

Обидва кивають на знак згоди, на знак домовле-
ності. 

— А я обіцяю тебе нікому не віддавати. 

Маленький і великий чоловіки тиснуть один одно-
му руки. Вони зрозуміли, вони домовилися. Кон-
флікт вичерпано. Страх прийнятий. Заступництво 
отримано. Малюк дає волю емоціям і плаче. 
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 Акцент сьомий

Отож вкотре вчимося приймати емоції. Зверніть 
увагу: тато не  картає сина за  сльози. Приймає. 
Бере на руки. І називає емоцію: «Страшно стало. 
Я розумію». 

І дає підтримку: «Ти не сам, Я З ТОБОЮ! Я розумію». 

  Неймовірно важливий акцент — 
четвертий 

До дев’яти років дитина не може САМОСТІЙНО 

нести відповідальність за свої вчинки. На кож-

ну дію у неї є власні мотиви, причини. АЛЕ! 

Ще немає чіткого причинно-наслідкового зв’яз-

ку, що цей учинок призведе до таких наслідків. 

І що відбувається, коли ми п’яти-семи-дев’яти-

річну дитину, а часом і трирічку, змушуємо са-

мостійно йти вибачатися. Кричимо: «Та як ти так 

міг! Тепер розгрібай усе сам. Чим ти думав?» Ди-

тина закривається. Починає виправдовуватися, 

адже вона справді мала причини так вчинити. 

А потім вона захищається — огризається і агре-

сує. Приймає ще глибше рішення — взагалі біль-

ше не діяти. І забороняє собі бажати! Малень-

ку людину неможливо навчити вигуками «так 

як ти міг» і «зробив — відповідай» таким чином 
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не можна виховати якість ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

Якщо хочете, щоб ваша дитина виросла відпові-

дальною людиною, то до дев’яти, а то й до два-

надцяти років РОЗДІЛІТЬ ІЗ НЕЮ ВСІ НАСЛІДКИ 
ЇЇ ПРОВИН. УСІ. 

Просто уявіть собі ситуацію. Ваш хлопчик, школяр 
років семи-восьми, приїхав із  канікул, вперше за  лі-
то зустрівся з  друзями. Комусь подарували м’яч. Йо-
му аж  п’яти горять пограти! Раптом тишу літнього 
дня розтинає дзвін битого скла. Що відчуває дитина? 
Чи бачить хлопчик, що сталося? 

Так! Він бачить розбите скло. Йому страшно. Він 
розгуб лений. Він не знає, як діяти за даних обставин! 
У  нього немає в  телефоні знайомого дядька Павла, 
скляра, і на рахунку круглої суми немає, щоб встави-
ти нове... і НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. У нього є тіль-
ки його мама і тато, до яких треба бігти по допомогу.

У такому настрої він мчить до вас. І що отримує? 
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Зустріч 1

Шок і  розчарування. «Як  ти  міг? Треба  ж  було чимсь 
думати!» 

Висновок: у  стресовій ситуації мені нема до  кого 
звернутися. І надалі дитина або повністю замикаєть-
ся від бажаних дій: «не піду гуляти» (бо минулого ра-
зу це погано закінчилося). Або, навпаки, йде у відрив 
і вже не зізнається, всіляко намагаючись зробити так, 
щоб ВИ НЕ ДОВІДАЛИСЬ. Дитина прагне не виправ-
ляти вчинки, а ретельніше приховувати їх. Акцент змі-
щується з провини на те, як її зберегти в таємниці. 

Зустріч 2 

«Отакої. Але я з тобою. Ми впораємося. Поміркуймо, 
що ми можемо зробити». 

Висновок. Отримуючи вашу підтримку, коли ви разом 
просите пробачення, відповідаєте за скоєне, розбира-
єте причини... дитина, вчиться БРАТИ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЬ. А  ще  вчиться виходити з  критичних ситуацій, 
а надалі — передбачати наслідки.

Коли дитина має проблему, причиною якої стала са-
ме вона, самотужки їй проблеми не подолати. І вона 
просто звертається до старшого. Дитина відчайдушно 
прагне заступництва і захисту. 
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ЯКЩО ВАША ДИТИНА 
ЗАВИНИЛА: 

• оперативно САМОСТІЙНО розберіться в  ситуа-
ції, не ведіться на емоції і висновки інших людей, 
навіть якщо це близькі; 

• упевнившись у провині дитини, РАЗОМ перепро-
сіть і  відшкодуйте збитки або обговоріть, як  ви-
правити ситуацію; 

• побудьте вдвох, створіть поле довіри, щоб дитина 
могла відкритися, пояснити, ЧОМУ вона так діяла, 
яка емоція була перед учинком; 

• скажіть, що  розумієте причину її  вчинку. Сфор-
мулюйте висновок і поясніть, що є цінності Сім’ї, 
Особистості, які необхідно берегти, попри ситу-
ації, перепони й бажання;

• домовтеся, як діяти наступного разу; 

• дайте зрозуміти малюкові: що  б  він не  зробив, 
у цьому величезному світі є бодай одна людина, 
яка його завжди прийме і зрозуміє. 

10 років



10РОКІВ
Із чого таки 

зроблені хлопчики?
Ігри у стосунки



10РОКІВ
Із чого таки 

зроблені хлопчики?
Ігри у стосунки

10 років   Із чого таки зроблені хлопчики? 
Ігри у стосунки
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Фокус уваги перемикається на протилежну стать. Ди-
тина перебуває в  семирічному періоді  ПОЧУТТІВ, 
і  до  третього року циклу додається ділова енергія. 
Дитина прагне вже не  лише насолоджуватися тим, 
що приносить їй задоволення, а й будувати взаємини. 
Не лише спостерігати, а й управляти ними. 

Не тільки засмучуватися, що її не запросили на вечір-
ку, а й розібратися, ЧОМУ. 

— Чому Женя дружить із Настею, а зі мною ні? 

— Як сподобатися Саші? 

Це час відкриття міжстатевої науки взаємин. Перший 
реальний інтерес і  спостереження. Вивчення одне 
одного. 
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Дитина починає помічати й  робити висновки. І  пер-
ший — це те, що хлопчики і дівчатка — різні. Вона з по-
дивом помічає, що  те,  над чим до  кольок сміються 
хлопці, дівчинку може навіть образити. Відбувається 
явне усвідомлення, що вони «інші»! 

ВОНИ ІНШІ!

Раніше у вас уже напевне були розмови на дану тему, 
але зараз — саме час розставити всі крапки над «і». 

Навіть коли не  заглиблюватися в  усі нетрі гендерної 
психології, це неймовірно цікаві спостереження: 

Дівчатка Хлопчики

ТІЛО

У дівчат витончене, м’яке 
тіло, з більш широкими 
стегнами і вузькими пле-
чима. Так проявляються жі-
ночі гормони: окситоцин 
й естроген. 

Можливо, зараз ще не так 
помітно, але вже в 15–16 
ти помітиш, що у хлоп-
чиків стануть шир-
ші плечі і зміцніє все ті-
ло. Так працює чоловічий 
гормон — тестостерон. 

Шкіра в дівчат тонша 
й чутливіша. Вони гострі-
ше відчувають холод і су-
хість повітря. Тому кута-
ються й постійно ходять 
із кремами. 

У хлопчиків шкіра грубіша. 
Коли вони чимось захопле-
ні, чутливість падає до мі-
німуму, тому хлопчаки мо-
жуть грати на морозі майже 
роздягнені. 
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ЗІР

Очі в нас теж влаштовані 
по-різному. Тому що за зір 
відповідає Х-хромосома, 
а в дівчат їх аж дві. Дівчинка 
здатна відрізнити дуже 
широкий спектр кольорів. 
Який рюкзачок підійде 
до цього платтячка? 
Відповідь дівчинки може 
бути така: «Рожевий, 
червоний, кораловий, 
лососевий, персиковий, 
мажента, ультра-рожевий, 
японський рожевий, 
фуксія, малиновий...» 

Зате хлопці краще бачать 
у пітьмі. Якщо запитати 
хлопчика, який це колір 
рюкзачка, у кращому 
випадку почуєте тверде: 
 «Рожевий. А може, 
і червоний. Тільки дивний 
якийсь». 

До речі, у дівчат чудовий 
периферійний зір. Вони 
як майбутні матусі повинні 
оцінювати ситуацію навко-
ло себе, тому якщо роз-
ставити предмети обабіч 
витягнутих рук дівчинки, 
вона побачить їх усі в раді-
усі 180 градусів. 

Хлопчаки чіткіше бачать 
поперед себе. Як у тунелі, 
а обабіч них усе 
розпливається. Це щоб 
вони концентрувалися 
на цілі і досягали її. Щоб 
побачити збоку, хлопчакам 
потрібно повернути 
голову. Саме тому 
за статистикою ДТП бічних 
аварій більше в чоловіків. 
А фронтальних — у жінок. 
Зате саме хлопчики на око 
практично бездоганно 
визначать відстань. 
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МОВА

У дівчат за мову відпові-
дають два центри в кож-
ній півкулі мозку. Тому на-
віть якщо дівчина, борони 
Боже, потрапить в ава-
рію і стукнеться головою, 
то не втратить здатності 
говорити. Для дівчинки мо-
ва — це інтонації і ЕМОЦІЇ. 
Окрім слів вона активно 
використовує звуки, інто-
нації, паузи, жести, міміку, 
всі невербальні сигнали. 

Мовний центр розташо-
ваний тільки в лівій півкулі. 
Мова — це терміни, інфор-
мація і ЛОГІКА.

Дівчата щебечуть без уга-
ву. До речі, у дорослих ді-
вчат потреба в розмові 
становить до 21 тисячі слів 
щодня. 

Хлопчаки можуть про-
мовчати весь день, кажучи 
тільки по суті. Хлопцям для 
підтримки психіки досить 
3 тисяч слів на день, а мо-
же, й менше. 

Дівчата в бесіді обміню-
ються емоціями: то су-
мують, то радіють ра-
зом. А якщо прислухатися, 
то зовсім не зрозуміло, 
про що вони теревенять. 

Хлопчаки  обмінюються 
смислами. А якщо 
 немає теми — то навіщо 
говорити? 

Дівчинка при розмові будує 
взаємини. І їй важливіше, 
ЯК із нею говорять. Вона 
розуміє натяки і сама роз-
мовляє підтекстами. 

Хлопчик що думає, 
те й  каже. Прямо. Натяків 
не розуміє. Йому важливо, 
ЩО говорять. 
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І чуємо ми по-різному. 
 Дівчинка вловлює інтона-
цію, півтони голосу. І легко 
може відчути, коли їй бре-
шуть. Її вушко сприймає 
навіть ледве вловимі висо-
кочастотні звуки. 

Спектр звуку, що йо-
го вловлює хлопчик, вуж-
чий, тому якщо він гово-
рить, що не чув, як ви його 
кличете, цілком  імовірно, 
він дійсно не чув! Особ-
ливо, якщо ви гукали ти-
хо. Зате саме хлопчик точ-
но вкаже, ЗВІДКИ лине 
звук. Якщо ви, наприклад, 
загубили кошеня, то са-
ме хлопчик скаже, звідки 
долинає «няв» і де шукати 
пухнастика. 

РОЗВИТОК

Дівчинку треба вчити до-
глядати за собою, бути 
красивою; приділяти увагу 
мові, м’якості інтонацій, мі-
міці і жестам. 

Хлопця треба вчити кон-
тролювати свої  емоції. 
Знати, де і як їх можна 
проявляти. 

Для дівчаток згубна кон-
куренція. Енергія дівча-
ток — це вміння СПІВПРА-
ЦЮВАТИ. Бачити таланти 
кожного й уміти об’єднати 
всіх в одній справі. Дівчаток 
краще зацікавити іграми, 
де в кожної буде практично 
рівна роль, де кожна зможе 
проявити себе. Тому дівчат-
кам більше підходять театр, 
танці, малювання. Націле-
ність на процес і взаємини. 

Хлопчаки ж розвиваються 
тільки там, де є конкурен-
ція, тому завжди спереча-
тимуться, хто кращий. Во-
ни дуже добре розвивають 
чоловічі якості в змаганнях 
та іграх на результат. Їхня 
мета – досягнення.
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Дівчата вже народжують-

ся з жіночими якостями. 

Для дівчинки дуже важли-

во створити простір й ото-

чення, щоб вона проявила 

своє природне

• вміння піклуватися;

• умиротворення;

• цнотливість і здатність 

надихати;

Хлопчику щодня потрібно 

напрацьовувати чоловічі 

чесноти. Створювати ситу-

ації, в яких він зможе про-

являти та відточувати.

• цілеспрямованість;

• відповідальність і 
захист; 

• щедрість і аскетизм. 

Дівчинка – це атмосфе-

ра. Тобто якості дівчинки 

проявляються від того, яка 

навколо неї аура. Вона за-

йшла – і кімната наповни-

лася радістю. Чи, навпаки, 

усі напружились та захоті-

ли піти.

Хлопчик – це досягнення. 

Про хлопчика, як і про чо-

ловіка, говорять не стан 

чи слова, а лише дії 

та вчинки.

Дівчинка має вміти будува-

ти взаємини, зі всіма.

Хлопчика слід спрямовува-

ти на ДОСЯГНЕННЯ.

Поспостерігайте, і ви по-

мітите, що дівчинка прагне 

виявити ПРИХИЛЬНІСТЬ 

до когось. Міцні й глибин-

ні взаємини — внутрішній 

сигнал її гармонії.

А хлопчик прагне 

до ВИЗНАН НЯ, до успіху. 
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МОЗОК

Величезна коробка на всю 
кімнату. У ній накидані 
(у тільки їй зрозумілий спо-
сіб) предмети і, найголов-
ніше, ВСІ предмети з’єдна-
ні поміж собою дротами. 
Дівчинка постійно про 
щось думає. Такий у неї 
мозок. 

Уявіть величезну кімнату, 
в якій безліч коробок різно-
го розміру. Кожна на своє-
му місці. Усередині кожної 
коробки — один предмет. 
І є одна коробочка в цен-
трі — ПОРОЖНЯ. Саме то-
му чоловіки можуть думати 
НІ ПРО ЩО — «зависати». 
Такий мозок у хлопця. 

Берт Паккенберг, данський 
учений, дослідник моз-
ку, визначив, що у жінок 
на 30% більше нейронних 
зв’язків між півкулями. 
Та й у самому мозку більше 
звивин, і вони ще й пере-
плетені поміж собою. Тому 
дівчинка наче «всюди», во-
на все чує, бачить, у всьо-
му бере участь і робить ба-
гато справ одночасно. 

У хлопців (і в майбутньо-
му чоловіків) мозок біль-
ший, в середньому на 10%, 
ніж у дівчаток і жінок. І пів-
кулі між собою практич-
но не пов’язані. Це доз-
воляє хлопчику глибоко 
занурюватися в одну спра-
ву. І це пояснює почер-
гове включення почуттів 
і розуму. 

У дівчини одночасно пра-
цюють розум і почуття. 
Вона здатна аналізувати, 
говорити, слухати й вод-
ночас визначати, як на-
разі почувається сама 
і як — співрозмовник. 

У хлопчиків почуття й ро-
зум працюють почергово. 
Наче їх хто перемикає. Або 
думаю, або відчуваю. То-
му вони так відчайдушно 
б’ються. У бійці їм справді 
не боляче. 
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Дівчинці легко робити 

100 справ одночасно. Во-

на швидко перемикається 

з одного завдання на інше.

Почуття вмикаються вже 

опісля. Та й то: якщо пере-

міг, то не так уже й боля-

че. А ще закоханих хлопчи-

ків називають дурниками. 

Саме з тієї ж причини: по-

чуття ввімкнулися, а ро-

зум вимкнувся. Тому за-

кохані хлопчики роблять 

так багато божевільних 

учинків. Зате якщо хлоп-

чик сів вирішувати завдан-

ня, то він цілком у ньо-

го зануриться і нічого його 

не відволікатиме.

ПОВЕДІНКА

Якщо щось сталося, 

 дівчинці дуже важливо 

цим поділитися. Вона ви-

рішує проблему, обгово-

рюючи її, бо їй важливо 

розповісти. 

Якщо хлопчик зіткнувся 

з проблемою, він усаміт-

нюється. Неначе дракон 

у печері. Він мусить усе об-

мізкувати на самоті. І якщо 

опісля він захоче погово-

рити, то це буде не балака-

нина про почуття, а, швид-

ше за все, сухе прохання 

про допомогу. Та й то, як-

що він разів зо три спробу-

вав сам і не вийшло. 
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Дівчинку хвалять за те, яка 

вона. За її якості: красива, 

добра, талановита... 

Хлопця хвалять за кон-

кретні його вчинки: на-

малював — молодець, 

допоміг — герой.  

Дівчинка повсякчас щось 

удосконалюватиме, при-

крашатиме, розвиватиме.

Хлопчик ніколи не змінюва-

тиме те, що й так працює. 

Дівчинку треба на-

вчити не ображатися 

і не заздрити. 

Хлопчику потрібні інстру-

менти з контролю гніву 

й агресії. 

Вибач мені! У дівчин-

ки ця фраза легко зрива-

ється з уст, тільки-но вона 

усвідомлює, що її поведін-

ка або слова принесли ін-

шому біль. Саме за це во-

на вибачається! «Вибач» 

мовою дівчинки означає: 

«Я бачу, як тобі боляче, 

і мені шкода». Але це зов-

сім не гарантує, що дівчин-

ка завтра не вчинить так 

само! Якщо ви хочете змі-

нити її поведінку, після «ви-

бач» необхідно опрацю-

вати, що було не так. Тоді 

ви можете сформувати но-

ву поведінку. 

Хлопчик дуже рідко про-

сить вибачення. Механіч-

но кинуте «вибач» не ра-

хується. Справжнє «вибач» 

можна почути дещо зго-

дом. А доти хлопчик дійс-

но переживав щодо того, 

що сталося. Усвідомлю-

вав. І приймав рішення, 

що це було негідно — сам 

або з вашою допомогою. 

І вже коли хлопчик щи-

ро просить пробачення, 

то намагатиметься більше 

так не чинити. 
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СТРЕС РУЙНУЄ 

Стресові ситуації руйну-
ють психіку дівчинки. Тому 
батьки повинні максималь-
но захищати її від ситуацій, 
де їй загрожує небезпека. 

СТРЕС ЗАГАРТОВУЄ

З кожною прожитою про-
блемою, подоланим стре-
сом, психіка хлопчика за-
гартовується, наче сталь 
від плавлення. Не вар-
то навмисно створюва-
ти стресові ситуації, од-
нак не потрібно і стелити 
солому там, де він здатен 
упоратися сам. Дозвольте 
хлопчику відчувати, що він 
може. 

ПРОСТІР

Заведи дівчат у лабіринт — 
і більшість із нього не ви-
береться. Так само легко 
вони губляться в місті і ве-
ликих магазинах. 

Хлопчики легко орієнту-
ються в просторі і логічно 
або інтуїтивно знаходять 
вихід. 
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СОН

Із підліткового віку у дівчат 
сон стає значно чутливі-
ший, ніж у хлопців. 

Активність мозку у хлоп-
ців під час сну знижуєть-
ся на 70%, тоді як у дівчат 
всього на 20%. Напевно, 
тому, що фронт турбот 
у майбутнього чоловіка бу-
де поза домом, а вдома він 
відпочиває. 
Тим часом як дівчинка го-
тується бути мамою і їй по-
трібно простежити за всім 
навіть уночі.

ОБРАЗИ

Уявляєте, які хлопчики й дівчатка різні? З символами на 
малюнку психологи порівнюють чоловічу і жіночу приро-
ду. Візьміть ручку або олівець і намалюйте стрілочками, 
як ви вважаєте, що з цього дівчаче, а що — хлоп’яче?
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Горіх 

КамАЗ 

Вогонь 

Сонце 

Вагончик 
із вугіллям 

Швидкіс-
ний поїзд 

Батарейка 

Собака

Персик 

Феррарі 

Вершкове 
масло

Місяць 

Локомотив 

Автомобіль 

Акумулятор 

Кіт 
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Персик

Дівчинку порівнюють 
з персиком, оскільки вона 
така ж зовні м’яка і її легко 
поранити. Усередині ж — 
тверда кісточка. У кожній 
дівчинці є стрижень, у кіль-
ка разів сильніший за чо-
ловічий. Та не варто його 
випинати. 

Горіх 

Горіх зверху твердий і не-
приступний, а всередині — 
м’який і ніжний. Так і хлоп-
чаки: спершу самі по собі, 
а коли ближче роззнайо-
мишся, подружишся — ви-
являється, чуйна і вразли-
ва душа. 

Феррарі 

Машини — символи  тіла. 
Витончене завжди потре-
бує ретельного догляду 
і спеціальних умов. Дівчин-
ка як Феррарі. 

КамАЗ 

Міцний і сильний. Витри-
валий фізично і може жити 
в аскетичних умовах, ви-
тримує великі навантажен-
ня. Хлопчик як КамАЗ. 

Вогонь 

Це порівняння прийшло 
із взаємин. І дівоча енергія 
порівнюється з вогнем. 

Масло 

Хлопчик, а в майбутньо-
му чоловік, порівнюєть-
ся з маслом. Він не по-
винен швидко входити 
в занадто близький контакт 
із дівчатами, бо розтане, 
як масло. Тоді роби з ним, 
що заманеться. 
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Дівчатка Хлопчики

Місяць 

Усі дівчатка і жінки мін-
ливі наче Місяць. То є на-
стрій, то немає — то рос те, 
то убуває. Та й уся жіно-
ча природа місячна, змі-
нюється разом із місяцем. 
Наприклад, відчуваєте, 
що у неї наростають емо-
ції, безпричинно з’явля-
ються капризи і смуток. 
Зазирніть у календарик — 
точно скоро повний мі-
сяць. А якщо апатія і нічого 
не хочеться — безмісяччя. 

Сонце 

Добре сказав Маяковський: 
«Світить завжди, світи-
ти скрізь, до днів останніх 
денця. СВІТИТИ — всупе-
реч всьому! Ось моє гасло 
й сонця!» 

Стабільність й енергія — 
дуже чоловічий підхід. 

Вагончик із вугіллям 

Це теж із науки взаємин, 
на трохи старшу пору, але 
вже треба знати, що жін-
ка надихає, а чоловік ве-
зе. Вона — джерело енергії. 
Навчивши жінку співпра-
цювати, з чоловіком вона 
досягне значно більшого, 
ніж сама. 

Локомотив 

Він — Локомотив. Йому 
природно і легко тягнути 
проєкт, сім’ю, відповідаль-
ність. Він потребує лишень 
регулярної заправки «вугіл-
лям» — похвали і подяки. 
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Дівчатка Хлопчики

Автомобіль 

Дуже класне порівняння, 
коли ви про щось проси-
те. Дівчинка може враз від-
гукнутися — чим би во-
на не займалася. Як і авто 
може зупинитися всюди, 
негайно, через подвійну 
суцільну. 

Швидкісний потяг 

Хлопчик — це швидкіс-
ний поїзд, який мчить 
на всіх парах, і навіть як-
що ви смикнули стоп-
кран, щоб йому перевести 
стрілки, потрібно пройти 
ще кілометр гальмівного 
шляху. Якщо ви хочете його 
уваги, будьте готові терпля-
че почекати. Він почув! Але 
йому справді потрібен час, 
щоб перелаштуватися. 

Батарейка 

Вона — батарейка. Чому? 
Тому що вже з народження 
заряджена всіма якостями 
й енергією. І їй головне — 
не розгубити! Саме про 
це слово «цнота». Бо бата-
реї не заряджаються. 

Акумулятор 

А хлопчик образно порож-
ній, як акумулятор. І кож-
на дія, подія, досягнення 
заряджає його, накопи-
чує потенціал. І цей процес 
вічний. 

Кіт 

Теж зі сфери взаємин. Во-
на — кішка. Бачили, як по-
водиться кішка, коли 
її скривдять? Коли, напри-
клад, почубиться з кимось 
надворі. 

Пес 

Якщо ви маєте соба-
ку, особливо у дворі, 
то ви прекрасно знаєте 
цей епізод в його жит-
ті. Весна. Він проситься 
на волю. 
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Дівчатка Хлопчики

Вона повертається до бу-
динку у безпечне місце, 
і не виходить. Зализує ра-
ни, відновлюється. Але по-
ки не виходить. Потім,  
в один день показує се-
бе світові, оновлена   у всій 
красі, з лискучою шорст-
кою і палаючими очима. 
Так і жіноча психіка віднов-
люється після стосунків. 

Ви відпускаєте. І пес на-
че скажений вилітає. 
 Носиться по всіх околицях, 
чубиться, гавкає, скавулить. 
Пускається на всі заста-
ви. Його немає день, два, 
три. Ні їсти, ні спати. І рап-
том повертається. Поби-
тий, вухо подерте, на лапу 
кульгає, голодний... Падає 
біля ваших ніг. Лікуйте ме-
не. Я повернувся.

Уявіть ситуацію: стоять хлопчик і дівчинка перед тем-
ним ліфтом. Кому страшно? ОБОМ! Але хлопчик, до-
лаючи свій страх, стає сміливим. Захистив — сильним. 
Дівчинка в  рік сама ледве стоїть на  ногах, а  вже ля-
льок годує. І де ви бачили мужніх хлопчиків? Хто пер-
ший засмучується і  в  сльозах біжить до  мами? Хлоп-
чик. Це  нормально, та з  кожним таким разом саме 
мама повинна виховувати в  хлопчика чоловічі якості. 
Яким  би  ви  хотіли бачити свого чоловіка? Сильним, 
відповідальним, цілеспрямованим... Саме час вихову-
вати сина, просто зараз, на цих дитячих ситуаціях!

Я народила сина,  
але виховую Чоловіка.
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Зіткнувшись із проблемою, дівчинка вирішує 

її, водночас в неї виникає бажання поговорити. 

Якщо до вас звернулася дочка і не знає, 

що сказати, але ви бачите, що на душі у неї 

неспокійно — дозвольте їй висловитися. Часто 

дівчата не знають, про що говорити, поки 

не відкрили рот. Тому фраза «спершу думай — 

потім говори» — суто чоловіча і для дівчаток 

не підходить. Тільки в розмові вона зможе 

зрозуміти, чому боліла її душа. 

Хлопчик вирішує проблему, усамітнюючись 

і обдумуючи її. І тільки якщо він САМ 

вирішить, що йому потрібна допомога, він таки 

її попросить. 

Книжки про статевий розвиток 

Не поспішайте купувати сучасні книжки про різни-
цю статей, де  все ґрунтується на  первинних стате-
вих ознаках у тілі. Пам’ятайте, що зараз дитина пере-
буває на  високих вібраціях натхнення, на  захопленні 
і  захваті дев’ятого року. Це  наше доросле спотворе-
не сприйняття підказує, що її цікавить те, що в трусах. 
Якщо ви  вже купили книжку про статеве виховання, 
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відкладіть її  бодай на  рік. Вивчіть психологію «Ч» 
і «Ж» — це захоплива наука! І якщо дитині буде недо-
статньо ваших відповідей і  досліджень природи по-
ведінки, переходьте до  фізіології. Але спершу дайте 
їй  ВИЩИЙ смак взаємин! Дозвольте їй  спостерігати 
і  вивчати поведінку. Ми  ж  не  тварини, відрізняємося 
не тільки первинними статевими ознаками. У нас усе 
різне! У нас різне призначення, ми по-різному сприй-
маємо події, переживаємо емоції, навіть холод і  го-
лод відчуваємо по-різному... Зробіть цей рік пізнання 
 ЦІКАВИМ, вам самим сподобається. 

ВИВЧАЙТЕ РАЗОМ, ЧИМ «Ч» 
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД «Ж» 

Підтримуйте цікавість дитини до пізнання себе 

й інших і вчіть її будувати стосунки з протилежною 

статтю, не кваптеся все спустити до первинних 

статевих ознак. 
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СИТУАЦІЯ 

Якщо дитина приходить після школи із синцем.

Поведінка батьків:

 

Якщо дитина — дівчинка 

Мама:

— Моя люба! Що сталося? (Обробила садно хлоргек-
сидином або перекисом, заклеїла пластиром; приго-
лубила, пожаліла.) 

— Ходімо, розповімо татові. (Дала зрозуміти, що ди-
тина під захистом.) 

Тато: 

— ХТООООООО? !! (В настрої Кінг-Конга перед 
боєм).

З’ясовує всі деталі, дізнається імена винних. ЙДЕ 

ДО ШКОЛИ! Сам або старший брат. І при всіх показує, 

що ЦЯ дівчинка під захистом! Щоб більше ні в кого на-

віть думка не закралася погано дихати в її бік. 

Перебільшую, звичайно, але дуже важливо відчути 

настрій. Дівчинці життєво важливо відчувати, не про-

сто знати у межах власної оселі, що вона під захистом, 

а щоб УСІ про це знали. 
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Якщо дитина — хлопчик 

Мама:

(Обняла. Обробила садно хлоргексидином або пере-
кисом, заклеїла пластиром БЕЗ слів «ти мій малень-
кий», «що це за тварюки, ось я їм покажу». Найгірше, 
що мама може зробити для сина — це САМА піти роз-
биратися з кривдниками. У ту ж мить, коли ви з’яви-
теся, до вашого сина приклеїться прикре прізвисько 
про слабкість і несамостійність — мамин синочок.) — 

Ходімо розповімо татові. (Передає чоловічі розмови 
чоловікам)

Тато:

З’ясовує всі обставини. А раптом там фізрук підняв 

руку, або десятикласники вирішили пожартувати? У та-

кому разі необхідно йти і ставити кривдників на міс-

це. Але якщо це (в 95%) сварка серед рівних, у класі, 

у дворі серед одноліток, тато НАВЧАЄ сина реагувати. 

Як уникати бійки, які слова допоможуть у чоловічому 

середовищі. І вчить постояти за себе. На дії відпрацьо-

вуючи прийоми. Приймає рішення віддати сина на сам-

бо або бокс. 

Мама дала підтримку, тато дав сили за будьяких об-

ставин бути сильним. 
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Зворотний бік надмірної опіки 

Дозвольте вашій дитині проходити свої випробування. 

Саме СВОЇ, адекватні віку. 

Приклад: ваш син 10–11 років посварився з хлопця-

ми, на нього чекала бійка. Мама, боячись за сина, по-

передила бійку, викрала його з епіцентру конфлікту. 

Ситуація не вирішилася. Урок для дитини залишився 

непрой дений. За законами Світу ситуація повернеться. 

Хлопцеві 15 років; знову подібна проблема... От тіль-

ки ставки в розборках підлітків вже на щабель вищі. 

І ризик вищий. А пройти урок треба. Тож не проявляй-

те легкодухість! Навчіть сина правильно поводитися, 

обходи ти ситуацію і, коли вже це сталося, як пережи-

ти конфлікт. Але не уникайте. Нехай все відбувається 

вчасно. 

Ще про різницю хлопця і дівчини. 
КОМУ давати здачі? 

— Він мене вдарив! 

— Учися давати здачі. 

Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслаб-
ший хлопчик буде сильніший за  неї. Битися  — у  ньо-
го в крові, вдарить навіть слабак, якщо у нього «падає 
забрало». 



11 років

До чого в  майбутньому призведе така стратегія? До 
провокації побутового насилля. Ці  150  см  у  спідниці 
за звичкою кидатимуться на чоловіка... 

Дівчинка має поводитися так, щоб у хлопчаків навіть 
думка не виникала її образити. Зараз це наше з вами 
завдання. Навчіть дівчинку спілкуватися у  певній си-
туації, вирішувати конфлікти, відкрийте для неї науку 
взаємин. Давати здачі — чоловіча мова, і нічого дівчат-
кам її опановувати. 

ЛЮБІТЬ І ДАЛІ СВОЮ ДИТИНУ!

Спостерігайте разом із нею за людьми. 
Відкрийте дивовижний світ взаємин.



11РОКІВ



11РОКІВ

Дружба

11 років  Дружба 
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Минулий рік присвячувався аналізу та  спостережен-
ням за стосунками. Дитині виповнилося 11 років, 
і  вона, як  справжній дослідник, готова реалізовува-
ти ці  знання, знання про взаємини, відмінне і  спіль-
не, впроваджувати їх у життя! Дитина робить (точніше 
природа всередині неї робить) найвищу ставку —

СПРАВЖНЮ ДРУЖБУ. 

Ми, дорослі, напевно знаємо, що справжні щирі друзі 
часто залишаються саме з цього періоду, з дитинства. 
Дружні стосунки не можуть виникнути з  корисливості. 
Гармонія вища за діловий розрахунок. 

Ваше завдання — саме зараз показати дитині, що дру-
жать заради того, що  приносить вам обом ЩАСТЯ 
й РАДІСТЬ. 
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Підтримайте зараз дружбу вашої дитини! У цих взає-
минах ви разом проживете весь спектр науки стосун-
ків і навчитеся: 

• заявляти про себе; 

• приймати іншого іншим; 

• не втрачати своїх кордонів і поважати чужі; 

• виходити з конфліктів, зміцнюючи взаємини; 

• співпрацювати, а не заздрити;

• тактовно пропонувати допомогу; 

• не дозволяти іншим лихословити про друга 
за  його спиною;

• вірності; 

• радіти успіху друга; 

• розділяти печалі... 

ДРУЖБА — 
ДУЖЕ ДОРОГОЦІННЕ ПОНЯТТЯ

Для дружби потрібен час, одні на двох 

ситуації та емоції.
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Якщо проґавити цей період, надавши перевагу спор-
ту чи  високим оцінкам, вважаючи, що  вони важливі-
ші за «безглузді посиденьки», то дорослішаючи, така 
людина вступатиме у стосунки або через вигоду, або 
зі страху. Тому, що так підказуватиме логіка. А СМАКУ 
справжньої дружби і спільної радості просто не буде. 

У нас є  рік, щоб навчити дитину дружити і  створити 
їй умови для дружби. 

Як? Організовуючи дитині спільні переживання з її дру-
зями! Нехай РАЗОМ переживають радість, пошуки, до-
сягнення і поразки. 

У нашій родині саме в цьому віці пішов бум на «а мож-
на в нас переночує Катруся?», «а підімо в гості»... Не-
хай ходять разом у походи, на концерти, влаштовують 
посиденьки, будують у дворі курені і роблять морози-
во на вашій кухні. Нехай у домі буде багато дітей, не-
хай дитина знає, що її друзі можуть прийти. Це, до ре-
чі, для нас дуже важливо! Батьки майбутнього підлітка 
мають бачити і  знати, З  КИМ спілкується їх дитина. 
Саме зараз так важливо організовувати і  відпуска-
ти на шкільні заходи, у подорожі не з батьками, а ко-
мандою... Тобто докладати всіх зусиль, щоб діти мог-
ли створити і випробувати СПІЛЬНІ ПЕРЕЖИВАННЯ. 

Девіз року: 

Я З ТОБОЮ, ТОМУ ЩО НАМ РАДІСНО РАЗОМ
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Не тому, що  мені вигідно (списати, поділитися гро-
шима, через тебе увійти до  твоєї компанії...), а  тому, 
що у нас із тобою стільки переживань і вражень! 

Історія з життя: 

Нам пощастило, до цього віку дівчата були вже учас-

ницями Збірної України. А це передбачає обов’язкові 

тренування, змагання та збори (виїзди до спортивних 

таборів на півторадва місяці). 

До речі, до 11 років молодша категорично відмовляла-

ся їздити закордон. Нам із чоловіком доводилося її су-

проводжувати, жила вона з нами, з дітьми зустрічалася 

в манежі, безпосередньо на виступах. В 11 у неї все кру-

то змінилося. 

Вона стала тісно спілкуватися з ровесниками. Зав’я-

залися міцні стосунки, бо коли ви разом п’єте з однієї 

чашки чай, коли у вас на двох одні кросівки, бо напе-

редодні загубили костюми, коли допомагаєте заснути 

або пережити гіркоту поразки... Усе це змінює людину.

Крім створення можливостей і  подій, наше з  вами 
завдання — прищепити дитині вищий смак таких вза-
ємин. Як? 

• Розмовляйте, розповідайте, що  таке справжня 
дружба; 

• розповідайте історії зі свого життя і життя ваших 
рідних та друзів; 
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• разом читайте розповіді чи історії про справжніх 
друзів; 

• переглядайте фільми про дружбу та обговорюй-
те, цілком ймовірно, у якомусь герої дитина «впі-
знає» свого друга. 

Ви підкорите серце 11-річки, показавши приклади 
справжньої дружби і любові. 

ПРОДОВЖУЙТЕ ЙОГО ЛЮБИТИ! 

Вивчайте Науку Взаємовідносин разом. 

Підтримуйте його дружбу.
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Добірка фільмів про дружбу і  першу дитячу любов. 
(Інформацію про фільми взято з  відкритих джерел 
в інтернеті). 

Фільм, рік, 

країна
Сюжет. Чому навчає 

«Дівчин-
ка і лисеня», 
(2007 рік, 
Франція)

Дружба дівчинки і лисеняти розвивається 
поступово, та зрештою дівчинка засвоює 
головний урок — прагнучи  одомашнити 
дикого звіра, вона робить його нещас-
ним. І що дружити можна лише залишаю-
чись собою, а другові слід дати свободу. 



«Двоє: 
я і моя тінь» 
(1995 рік, 
США) 

Весела комедія про двох дівчаток-близ-
нят, які випадково зустрілися й поміняли-
ся місцями, щоб вирішити всі проблеми. 



«Міст в Те-
рабітію» 
(2007 рік, 
США) 

Щира і світла історія про Джесса й  Леслі, 
непопулярних хлопців у своїй школі. Але 
проблеми з однолітками їх мало цікав-
лять, адже вони створили власний світ 
із монстрами й чарівниками, тролями 
й темним володарем. Це історія про віру 
в себе й міцну дружбу. 



«Павутин-
ня Шарлот-
ти» (2006 
рік, США, 
Німеччина) 

Сімейна казка про дорослий учинок ма-
ленької дівчинки. Добра історія, яка вчить 
нести відповідальність за власне рішення 
і боротися з труднощами. 
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Фільм, рік, 

країна
Сюжет. Чому навчає 

«Белль і Се-
бастьян» 
(Франція, 
три части-
ни: 2013 р., 
2015 р., 
2017 р.)

У французькому селі перед приходом 
німців з’являється собака Белль. Усі жи-
телі, крім хлопчика Себастьяна, бачать 
у ньому загрозу. Але хлопчик полюбив 
собаку. Фільм про їхню дружбу і спільні 
пригоди.



«Альпійська 
казка» (2005 
рік, Велика 
Британія) 

Добра душевна казка про величезне ди-
тяче серце й сімейні цінності. Гейді змал-
ку випала нелегка доля, та раптом у неї 
з’явився дідусь. Справжній! І байдуже, 
що він не надто чуйна людина. Під упли-
вом щирості і життєрадісності внучки, дід 
теж змінився, і зрештою став для неї най-
кращим другом. 



«Хлопчик 
у смуга с-
тій піжамі» 
(2008 рік, 
США, Вели-
ка Британія)

Непростий, але потужний фільм. Обов’яз-
ково переглядайте разом. Давайте під-
тримку емоціям дитини і відповідайте 
на всі її запитання. Про дружбу і дитин-
ство в найжахливіших ситуаціях.



«Хатіко: вір-
ний друг» 
(2009 рік, 
США, Вели-
ка Британія)

Поняття вірності, відданості. В основі сю-
жету лежить реальна зворушлива історія, 
що трапилася в Японії в 20–30-х роках 
минулого століття, яка вразила світ. 
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країна
Сюжет. Чому навчає 

«Діти небес» 
(1997 рік, 
Іран)

У сучасному світі споживання ця істо-
рія може видатися нереальною, тим цін-
ніше буде подивитися, як живуть деякі 
сім’ї. І як вони підтримують одне одно-
го у скрутні миті. Піклування брата і се-
стрички одне про одного у простій си-
туації — пошуку пари туфель. Цінуйте 
те, що маєте. 



«Зіроч-
ки на зем-
лі» (2007 рік, 
Індія) 

Кожен із нас унікальний. І якщо дитина 
відрізняється від інших — не вимагайте 
від неї бути «як усі», допоможіть розкри-
ти свою унікальність, свої сильні сторони. 
Завдяки таким фільмам ми вчимося кра-
ще розуміти наших дітей, та й самих се-
бе теж. 



« Життя 
і  мета 
 собаки» 
(Дві части-
ни: 2017 рік, 
2019 рік Ки-
тай,  Індія, 
Гонконг, 
США) 

Справжній дружбі одного життя мало. 
Фільм не тільки про дружбу, тут розкрива-
ється поняття реінкарнації і дивовижних 
подорожей душі в різних тілах. 





193

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

11

Фільм, рік, 

країна
Сюжет. Чому навчає 

«Ліки» (1995 
рік, США) 

Історія зворушливої дружби двох під-
літків, один з яких — одинадцятирічний 
Декстер — невиліковно хворий, а другий 
прагне тільки одного — знайти ліки для 
кращого друга, який показав йому новий 
світ і якого не хочеться втрачати. 



«Приго-
ди Петро-
ва і Васєчкі-
на, звичайні 
й неймовір-
ні» (1984 рік, 
СРСР) 

Перший фільм складається з 5 музичних 
сюжетів із життя фантазера Петі Васєч-
кіна, який здатен знайти пригоди навіть 
у нудному повсякденні, а також його на-
дійного друга Васі Петрова, який завжди 
витягує Васєчкіна з цих пригод. 

У другому фільмі йдеться про їхні каніку-
ли в дитячому таборі. У двох серіях інтер-
претуються гоголів ський «Ревізор» і «Дон 
Кіхот» Сервантеса. Хлопчаки співають, 
танцюють і, звичайно, фантазують. 



«Таємничий 
сад» (1993 
рік, США) 

Мері зростала в чужій для неї Індії і, поки 
її батьки були зайняті своїми справами, ви-
ховувалася слугами. Після загибелі бать-
ків дівчинку, що завжди перебувала у кеп-
ському гуморі й деспотично поводилася 
з оточенням, відправили до Англії, жи-
ти з дядьком, якого вона ніколи не бачила. 
У нових умовах Мері змінюється: з’явля-
ються друзі, стає працьовитою й сміли-
вою, а ще повертає до життя занедбаний 
сад, пов’язаний з її матір’ю і тіткою. 





194

Фільм, рік, 

країна
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«Замок в Іс-
панії» (2007 
рік, Франція) 

З багатьма із нас у дитинстві відбувала-
ся подібна історія, коли близький друг 
переїжджав до іншого міста і вплину-
ти на це було неможливо, тому доводи-
лося приймати факт, що в кращому ра-
зі ви бачитиметеся на канікулах. «Замок 
в Іспанії», продюсер якого, до речі, Люк 
Бессон, наочно ілюструє, як пережи-
ти складний момент розлуки, і нагадує, 
що справжні друзі завжди поруч. 



«Тимур і ко-
манда» 
(2014 рік, 
Білорусь) 

Десятирічний Тимур на час літніх кані-
кул приїжджає в село до дідуся. Обсте-
жуючи околиці, у сараї хлопчик знаходить 
книжку Аркадія Гайдара «Тимур і його ко-
манда». Прочитавши повість, хлопчик ви-
рішує створити власну команду для до-
помоги тим, хто її потребує. 



«Хорис-
ти» (2004 
рік, Франція, 
Швейцарія, 
Німеччина) 

Щира дружба між дорослими і дітьми 
приносить світло у життя і тих, і інших. 
Цей фільм я люблю за естетику післяво-
єнної Франції і за приклад того, що хоро-
ший вчитель може змінити майбутнє на-
віть найскладніших дітей. 
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Фільм, рік, 

країна
Сюжет. Чому навчає 

«Дангал» 
(2016 рік, 
Індія) 

Реальна історія. Дангал — це не ім’я, 
це боротьба. За що ми боремося? 
За  добробут, правду, успіх. Це історія про 
віру у власних дітей. У непохитне бажання 
для них кращої долі, ніж може дати краї-
на і традиції. «Тато не завжди буде поруч. 
Але тато ЗАВЖДИ вірить в тебе!». 



«Полліан-
на» (2003 
рік, Велика 
Британія) 

Історія, що надихає. Історія про те, як од-
на маленька дівчинка зламала стереоти-
пи, що глибоко укорінилися у свідомості 
дорослих. Люди сердяться не навмисно, 
вони сердяться за звичкою. Як знайти ра-
дість у будь-якій ситуації? Подивіться цей 
фільм — і ви знайдете відповідь на дане 
питання. 



«Том Со-
йєр» 
(2011 рік, 
Німеччи-
на) або 
(« Приго ди 
 Тома Со-
йєра і Ге-
кльберрі 
Фінна», 
1982 рік, 
СРСР) 

Я рекомендую читати Марка Твена, а по-
тім вже дивитися фільми. На мій погляд, 
радянський фільм (3 серії) краще відобра-
жає настрій Твена і його героїв. Та я ро-
зумію, що у кожного покоління повин-
ні бути свої Том і Гек. Вирішуйте і ви, хто 
вам ближчий. Чудові хлопці, веселі історії 
і творчий підхід до всього, чим би їм до-
велося займатися!
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« Заплати 
іншому» 
(2000 рік, 
США) 

Сюжет картини розгортається навколо 
звичайного хлопчика, учня сьомого класу. 
У нього доволі важке життя, але він увесь 
час намагається допомогти іншим. З при-
ходом нового вчителя у  хлопчика з’явля-
ється реальна можливість змінити не тіль-
ки своє життя, а й життя багатьох людей. 



«Диво» 
(2017, США, 
Гонгконг) 

З одного боку, хлопчик Август Пулман та-
кий самий, як і всі його ровесники — лю-
бить ходити на дні народження до друзів, 
грати в комп’ютерні ігри, фанатіє від «Зо-
ряних війн», грає зі своїм песиком, сва-
риться і мириться зі старшою сестрою. 
А з іншого — він зовсім не такий, як інші 
хлопці його віку. Я багато почерпнула для 
себе в поведінці мами Августа, в її розмо-
вах із сином. 



«Велетень» 
(1998 рік, 
США) 

Дружба не має нічого спільного з жа-
лістю. Та коли ти не сам, коли у тебе 
є друг — в тобі зароджуються сили і енер-
гія протистояти, розвиватися, ЖИТИ. 
Фільм показує горизонти людських мож-
ливостей і силу людських взаємин двох 
самотніх школярів.
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Фільм, рік, 

країна
Сюжет. Чому навчає 

«Дорога до-
дому» (2002 
рік, Корея) 

Фільм не про дитячу дружбу, але реко-
мендую його для сімейного перегляду. 
Жвавого хлопчика вимушено залишають 
з бабусею, далеко від звичної йому місь-
кої метушні. Жорстокість і нетерплячість 
маленького серця трансформується без 
слів, осуду. А за рахунок чого? Дивіться. 



«Август 
Раш» (2007 
рік, США) 

В житті можуть трапитись найдивовижні-
ші речі. Август зростає в дитячому будин-
ку, хоча у нього прекрасні батьки! Слухай 
своє серце, йди за мрією. Людина не ві-
дразу розуміє, для чого внутрішній голос 
спонукає щось зробити, наприклад, за-
йнятися музикою або грати серед натов-
пу. Але світ напевне знає! І підказує нам 
правильний шлях.



«Малень-
кий  Ніколя» 
(2009 рік, 
Франція, 
Бельгія); 
«Канікули 
 маленького 
 Ніколя» 
(2014 рік, 
Франція)

Веселий і життєрадісний Ніколя покаже, 
наскільки дітвора по-своєму сприймає 
життєві події, наприклад, дивну мами-
ну поведінку, через яку виникає підоз-
ра, що вона вагітна. А молодшого ну зов-
сім не хочеться. Друзі підказують ідею... 
На канікулах Ніколя з родиною переїз-
дить до нового місця, і хлопчик змушений 
швидко заводити нових друзів. І подруж-
ку... з якою батьки враз його «оженили». 
А йому цього ну зовсім не хочеться! Друзі 
й тут приходять на допомогу. 
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« Саманта: 
 канікули 
амери-
канської 
 дівчинки» 
(2004 рік, 
США, 
Канада) 

Й по сьогодні існують  стереотипи, 
що «дружити можна лише з рівни-
ми». Тобто з твого кола. У серця не-
має меж, і воно обирає не за статками, 
а за людськими якостями. І коли подруж-
ка стає найдорожчою для тебе люди-
ною, з якою ти ділиш радість і горе, мо-
жеш про все поговорити, серце дає сили 
зберегти стосунки, навіть перед грізними 
дорослими. 



«Ялинки» 
(2010 рік, 
Росія) 

Згідно з теорією шести рукостискань, від 
першої людини до шостої через спільних 
знайомих неодмінно станеться добрий 
вчинок. 
Сміливість хлопчика — допомогти дівчин-
ці, яка подобається. Дівчата! Хлопці так 
прагнуть бути у ваших очах героями!  
Для батьків — приклад того, чому діти ча-
сом брешуть. 



«Різдвяні 
апельсини» 
(2012 рік, 
США) 

Чарівна історія, після якої хочеться ви-
гадати з дітворою власний символ мрій 
і усвідомлення того, що всесвіт сповне-
ний можливостей, навіть якщо тобі зда-
ється, що те, чого ти хочеш, неможливе. 



«Маленька 
міс Щастя» 
(2006 рік, 
США) 

У цій стрічці американці дотепно іронізу-
ють над собою і суспільством, щастя яко-
го вимірюється думкою інших. Дівча, на-
дивившись реклами, дуже хоче потрапити 
на конкурс, але для цього їй потрібна під-
тримка сім’ї. Хто готовий їй допомогти? 





199

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

11

Фільм, рік, 

країна
Сюжет. Чому навчає 

«Завдяки 
 Вінн Діксі», 
(2005 рік, 
США) 

Дружба — це просто. То ж чому ни-
ні у людей так мало друзів? Мораль філь-
му проста: «Якщо ти хочеш, щоб у тебе 
був друг — приручи мене». І ще: «Хочеш 
бути щасливим і добрим — просто будь 
таким». 



« Привіт, 
Джулі!» 
(2010 рік, 
США) 

Щирі перші юнацькі почуття. Як же по-різ-
ному проявляють свою прихильність ді-
вчатка і хлопці! Дівчина може бути нав’яз-
ливою у прагненні дружити. Хлопчик 
всіляко намагається її позбутися, і тіль-
ки втративши її довіру, розуміє, яким від-
даним другом вона була. Фільм вчить ді-
вчат не нав’язуватися, а хлопчиків — бути 
уважнішими. 



«Маленький 
Мангеттен» 
(2005 рік, 
США)

«Розповім дещо про дівчат. Переваж-
но вони нестерпні...» Гейб не відразу ро-
зуміє, що має до Розмарі почуття, а ко-
ли усвідомлює, не хоче цього визнавати. 
Тому що це не прийнято. А що відчуває 
вона? Ця історія про те, як «третя кра-
суня класу» раптом стає першою красу-
нею, про те, як стороння людина раптом 
стає рідною, і навіть якщо потім ви ніко-
ли не зустрінетеся, лишиться в пам’яті 
назавжди. 
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Коли друзі дивляться щось на зразок підліткових сері-
алів і аніме, цілком можливо, що запропоновані в до-
бірці фільми діти самі не дивитимуться. Вони їх просто 
не знайдуть. Для цього потрібна традиція. 

СІМЕЙНА ТРАДИЦІЯ 

Наприклад, недільних сімейних кінозалів. Коли щоне-
ділі після прогулянки, накупивши попкорна і солодо-
щів, ви сідаєте разом усією родиною дивитися фільм. 
Зупиняючи його на паузи і обговорюючи. 

У будні дітвора однозначно дивитиметься те, що по-
пулярне поміж однолітками: «Татусеві дочки» або «Рі-
вердейл». Ми не сперечаємося, ми приймаємо. 

Хоч я і не поділяю якість контенту, який отримує дити-
на від фільмів за  рекомендацією шкільних друзів, але 
я  спокійна! Тому що  напевне знаю: в  неділю ми  РА-
ЗОМ, всією сім’єю, подивимося ХОРОШИЙ ФІЛЬМ. 
І будемо разом переживати і  зупиняти перегляд, об-
говорюючи, хто як вчинив, як би відчувала себе дитина 
на місці героя. Саме в цьому обговоренні закладають-
ся правильні патерни поведінки. Нехай буде і те,  і  ін-
ше. Але дуже важливо, щоб ви обов’язково перегляда-
ли фільми разом! Це прекрасна можливість непомітно 
і  легко закласти правильні цінності взаємин і  життя. 
Це  можливість говорити ніби між іншим (не  про се-
бе ж — а ось про цього дивака з фільму!) На найрізно-
манітніші, навіть незручні, теми. Є  час, коли зі  мною 
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ти можеш поговорити про все! І нам цей простір до-
віри дуже стане в пригоді вже в найближчі рік-два. 

Недарма в  сучасній арт-психології величезна увага 
приділяється кінотерапії.

Через фільм дитина вчиться поведінки, реакції. До ре-
чі, багато підлітків, які приходили до  мене на  кон-
сультації з питаннями, особливо про секс і стосунки, 
на питання «Чому ти так вважаєш?» відповідали: «По-
бачив(ла) у серіалі або кіно». 

Діти вірять в те, що бачать! І за те, ЩО вони дивляться, 
відповідальність несете саме ви.

Нашій психіці байдуже: насправді відбувається 

ця подія, чи ми її бачимо / чуємо в кіно. 

Ми реагуємо!!! 

І це чудово, коли дитина плаче, сміється, боїться 

під час фільму.

Так, у  період емоційного підйому, коли ви  відчуває-
те, що дитина от-от вибухне, подивіться разом із нею 
(або запропонуйте самій подивитися) фільм, від якого 
вона плакатиме. 

У підлітковому віці навіть рекомендується перегляд 
фільмів жахів з  метою допомогти  виплеснутися вну-
трішній напрузі підлітка. Під час перегляду фільму жахів 
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відбувається викид негативу, страху, огиди, що  ціл-
ком нормально переживати в  цьому віці. Або навпа-
ки, в дитині зростає природна потреба в цих пережи-
ваннях, і, щоб емоції не штовхали її на пошук пригод, 
дайте можливість емоціям реалізуватися (у безпечно-
му просторі домашнього кінозалу). 

Так само і кінострічки про любов. Коли є потреба в цих 
почуттях, фільм — чудовий метод їх пережити і знизи-
ти напругу. 

Так, у 12 років ми дивилися «Ромео і Джульєтту» — ді-
ти раділи, плакали, співчували. І це прекрасно!

Розмови про секс 

11–12 років. Подивившись історію пошукової мережі, 
між серіалом «Татусеві дочки» та  «Прикольні відео», 
ви з подивом можете помітити такі запити, як «сексу-
альні ігри в  парі» або «гарячі штучки». Уявили? Якою 
буде ваша реакція?

Варто чітко засвоїти, що  ЕНЕРГІЯ ОДНА! Життєва, 
творча, ділова, сексуальна. Куди ви її спрямуєте, з тим 
і житиме ваша дитина все життя. 
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Підніміть щабель і дайте відчуття ЛЮБОВІ, ДРУЖБИ — 
в житті вашої дитини будуть міцні взаємини і щира лю-
бов. Якщо  ж  пустити справи плином... Це  як  клумба. 
Щоб виросли троянди  — докладаємо зусиль, сапає-
мо, гріємо (пам’ятаєте, як Маленький принц зі своєю 
Трояндою?). А  от  бур’яни ростуть без догляду, нега-
тивні риси теж засвоюються без учителів. 

Без уваги підліткова енергія знайде форму виражен-
ня руйнівним вадам. Справа дійде до підміни понять, 
до  використання задля власного задоволення людей 
і речей. Про любов, вірність, повагу та інші високі по-
чуття мова вже не йтиме. До життя заради споживан-
ня — хочу ще і всього мені мало... 

Загалом, відповідальний період зараз! Тож долу-
чаймося до  армії, армії батьківства! Цей рік ще  слід 
побути «прапором» для нашого «солдата». Однак ви-
ховувати не  муштрою, а  правильними прикладами, 
дисципліною, спілкуванням. 

ЧИ ПОТРІБНО З ДИТИНОЮ ВЕСТИ 
ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ ПРО СЕКС? 

Я щиро переконана, вести треба, АЛЕ як відповідь 

на її запит. У більшості випадків досить описати 

гормональні зміни, які відбуваються з її тілом 

і емоціями. І розповісти про різницю поміж 

дівчатками і хлопцями.
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Логіка тут доволі проста — на чому фокусуємо увагу, 
те  й  породжуємо, те  й  продукуємо. Зніміть напругу, 
пов’язану з тим, що дитина ВЖЕ відчуває. З первинни-
ми статевими ознаками, з  майбутніми місячними ді-
вчат, збільшенням статевих органів у хлопчиків, лом-
кою голосу і волоссям по тілу. У хлопчиків з’являється 
нова тема  — «мокрі сни»  — викид сперми під час 
сну (еякуляція). Нові «події» в  зростаючому організмі 
не піддаються контролю дитини, тому батьки повинні 
ставитися до цього вкрай делікатно! 

Те, що відбувається з дитиною, з її тілом, цікавить її на-
багато більше, ніж секс і сексуальні ігри. 

Зніміть цю  напругу, дайте їй  відчути підтримку в  то-
му, що все, що зараз відбувається з тілом — ЦЕ НОР-
МАЛЬНО! Чітко проговоріть, що саме відбуватиметь-
ся далі, щоб дитина розуміла і не боялася. Запитайте, 
що вона помічає, що її непокоїть. 

Тільки-но ви  знімете напругу, у  дитини відпаде по-
треба цим перейматися і  вона повернеться до  своїх 
інтересів! 

НАМ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ПІДЛІТКИ ЗАЦИКЛЕНІ НА СЕКСІ 

Повірте, у них багато інших інтересів! Та коли навко-
ло тільки про нього й мови, коли повсюди це показу-
ють і навіть батьки «в темі» підсовують журнали «про 
це», ви самі робите власну дитину заручницею примі-
тивних інстинктів.
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Не переймайтеся, секс буде в  житті вашого дитяти. 
Чи багато з-поміж ваших знайомих ним не займають-
ся? Тому нічого на цьому зациклюватися. А от спряму-
вати бурхливу енергію юності на  захоплення, спорт, 
спілкування — саме час! Дайте підлітку шанс відкрити 
для себе інші смаки цього життя. 

Наша ситуація сталася під час карантину. Чому? Тому 
що багато часу били байдики! У школі був той самий 
комп’ютер та  інтернет, але історія пошукової мережі 
була чиста. Тобто в колі подруг ця тема не актуальна. 

А от  залишившись сам на  сам із  комп’ютером і  ку-
пою неорганізованого часу, ми зіткнулися з запитами 
«sex» і «porn». 

Якби я  стала особистим свідком цього перегляду, 
я  б  спокійно запитала: «Цікаво?» або «Що  новень-
кого?». 

Я поговорила з  чоловіком, і  ми  згадали, що  дочка 
підходила до  мене з  проханням разом подивитися 
фільм, а  до  тата  — пограти в  картки. Ми  були зайня-
ті. У нових умовах ми різко «звільнилися» і домовили-
ся з донькою про дозвілля. Ми грали та читали, гуля-
ли та  перегля дали фільми. Я  давала конкретні творчі 
завдання, запросили художницю, проходили курси 
макіяжу онлайн... стільки знайшлося цікавинок! До на-
ших батьківських обов’язків входило всього лише про-
думати дозвілля дитини і вписати в її денний розклад . 
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Запити про секс більше не  повторювалися. Радість 
і спілкування повернулися в наші стосунки, а енергія 
була спрямована в творче русло.

ЯК РЕАГУВАТИ НА ПЕРЕГЛЯД 
ВАШОЮ ДИТИНОЮ ПОРНО 
(ПОРАДА-РОЗ’ЯСНЕННЯ 
БАТЬКАМ) 

Ви стали свідком того, що ваша дитина таки дивилася 
фільми ХХХ. Що робити? 

Якщо ви стали прямим свідком, тобто ви заходите і все 
відбувається на ваших очах:   ви бачите, і дитина теж ба-
чить, що ви бачите. Передусім — вдих-видих — заспоко-
юємося. Можу припустити, що всередині вас вирува-
тиме коктейль із розгубленості, гніву, сорому й страху.

Є інша ситуація. Ви довідалися опісля, наприклад, з іс-
торії в браузері. Тобто ви знаєте, але дитина не знає, 
що ви знаєте. У вас є час підготуватися і скористатися 
вдалим моментом. 

А чи необхідна розмова?

Вважаю, що так. Настав час подолати власний сором 
та збентеження і відкрито поговорити з дитиною. Ось 
тільки ПРО ЩО? Коли ви заспокоїтеся, знайдіть чітку 
переконливу для себе відповідь на  питання: ЗАРАДИ 
ЧОГО ПОТРІБНА ЦЯ БЕСІДА?
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Щоб що? Щоб дитині стало соромно? Щоб вона так 
більше не робила? Що так в житті не буває і це все ін-
сценування? І пояснити, як насправді буває? Або під-
няти цінність взаємин хлопця і дівчини... Дайте відпо-
відь передусім собі і своїй дитині.

ЯКА МЕТА МАЙБУТНЬОЇ БЕСІДИ? 

Необхідність розмови зростає, якщо вік дитини мо-
лодший за  13–14 років, оскільки побачене має руй-
нівний вплив на психіку. Дитина потребує допомоги, 
щоб «перетравити» побачене, повернути цілісність 
свого світосприйняття. 

Якщо  ж  дитина до  вас САМА звернулася. Алегорич-
но. Натяками. РЕАГУЙТЕ! І не відсилайте до мами-та-
та, або ще  когось. Мовляв, він краще тобі пояснить. 
Те, що прийшли саме до вас, — це вищий ступінь до-
віри! Реагуйте, як можете, говоріть, добираючи слова. 

СИТУАЦІЯ

У нас подібна ситуація сталася в 11 років. Коли ми з чо-

ловіком зовсім «випадково» зазирнули в історію вчо-

рашнього дня, і в нас округлились очі від роликів ХХХ. 

Дитину було негайно покликано до відповіді... Ось тіль-

ки її реакція мене вразила: вона не виправдовувалася 

і не мовчала. Тількино збагнувши, навіщо її поклика-

ли, а для цього їй вистачило погляду на комп і на мене, 

як зі сльозами вона кинулася тікати, зачинилася в ту-

алеті на другому поверсі і весь будинок сколихнули 
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ридання. Донька плакала! Ридма. Стоячи біля зачине-

них дверей і чуючи її нестримний плач, я тільки мог-

ла уявити, які почуття розривали мою дівчинку. Трохи 

згодом я постукала, вона відчинила. У нас в будинку 

є маленький куточок в моєму кабінеті, де стоять Обра-

зи, красиві подушки на долівці, там ми молимося і там 

розмовляємо. 

— Ходімо до мене? — вона погодилася. Ми присіли 

на підлогу, на ті самі подушки, які вже так багато чули. 

Я запитала, чи можна її обійняти. Пригорнула. Поса-

дила на коліна. — Через що ти плачеш? — Мовчить. 

А сльози котяться. — Тобі соромно? — Киває. 

— І страшно. 

— Я тебе дуже люблю. Світ дорослих не ідеальний, 

і в ньому трапляються неправильні речі... Але також 

у нашому світі є справжня любов і ніжність. 

Так ми просиділи пів години або годину. Просто об-

нявшись. Просто відновлюючи систему цінностей ма-

ленької людини. Тієї миті не було потреби мені щось 

говорити, за мене все зробили совість і внутрішні 

фільтри дитини. Я розуміла, що всі попередні 11 років 

виховання, приклад наших із чоловіком взаємин сфор-

мували в доньці систему цінностей, які при перегляді 

породили одночасно сором із провиною, і, відповідно 

до віку, — збудження. Саме цей вибуховий заміс ви-

кликав таку бурхливу реакцію. Завдяки нашому уса-

мітненню, її катарсису, прийняттю, емоції вивітрилися. 

І я сподіваюся, наступного разу бажання відкрити за-

боронене візьме гору вже значно пізніше. 
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Ось такий досвід я мала. Але це буде характерно для 
дітей вразливих і з дещо жорсткими стандартами мо-
рального виховання. В інших ситуаціях, якщо досі у вас 
не було невимушеного спілкування і ви плануєте йо-
го, — зараз саме час.

— Я бачив, ти тут цікавишся різними відосами... Як вважа-
єш, у житті так буває?... Мені здається, це фейк. І насправ-
ді люди, які люблять одне одного, інакше поводяться. 

Розумієте, в  цьому випадку важливим є  усвідомлення, 
що як у цьому світі щось є і це потрапило до мого поля 
зору, то у мене має бути можливість поговорити про це. 
Наше батьківське завдання поговорити так, щоб не ви-
кликати більший інтерес, а зняти напругу і зацікавити 
нормальними здоровими взаєминами, дати відповідь 
на питання, які турбують дитину, пояснити, що відбува-
ється з  її  тілом, можливо, про стосунки і  закоханість...

Можливо навіть, ваша розмова торкнеться таких де-
лікатних тем, як  нетрадиційні стосунки і  відкритий 
шлюб. Запитайте, що дитина думає, як до цього став-
ляться її друзі. Не переживайте, якщо ваші цінності різ-
нитимуться. Можливо, ви навіть почуєте, що ви несу-
часні і щось про толерантність.

У вашій родині такі цінності, і  дитині важливо їх  зна-
ти. Оскільки у дитини ще немає власної позиції, вона 
приймає лише загальноприйняту на  цей момент для 
її оточення. Але якщо за ці роки ви стали авторитетом, 
старшим другом, то дуже важливо просто поділитися 
своїм баченням і  власними міркуваннями, як варіант. 



210

Справді, така тема існує. Ви в курсі. Але далеко не все 
в нашому світі добре. І наше завдання — це відчувати.

Чи дивлюся я  таке? Ні. Тому що  я  відчуваю, як  ніжно 
мене любить тато. Я просто не маю в «цьому» потре-
би, тому що я щаслива. 

Дуже важливо не  залишати дитину наодинці з  поба-
ченим, бо  її  психіка не  здатна адекватно самостійно 
впоратися. Це  неперетравлене переживання може 
кардинально змінити систему цінностей й  орієнти-
рів людини, що перебуває на порозі підліткових змін. 
Особливо, якщо вона здогадується, що ви знаєте, але 
уникаєте про це говорити. 

Неможливо щось просто забрати. Згадайте, як ви сі-
дали на дієту або кидали курити. Якщо просто заби-
рати їжу, цигарку тощо — найімовірніше, людина зір-
ветеся з котушок і це лише питання часу. 

Так, ми  адекватно припускаємо, що  підлітки поверта-
тимуться до  таких картинок, першого самозадоволен-
ня, переживання нових відчуттів, і  все  ж  слід розуміти, 
що  саме зараз енергія бажання вимагає  УПРАВЛІННЯ! 
Її  не  можна просто так звільнити, бо  НЕ  ГОТОВИЙ 
 РОЗУМ. І  ми,  батьки, дорослі, в  міру можливості дає-
мо розуміння, що так, це є. Є потяг, є секс. Є так само, 
як стрибки з парашутом. Все  це є в цьому світі. Але сьо-
годні займімося... футболом, знімімо новий ролик, поди-
вімося фільм, їдьмо до табору... Ваше завдання— прийня-
ти. І ДАТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ можливостей спрямувати 
енергію жадання в РУСЛО ТВОРЧОСТІ і РЕАЛІЗАЦІЇ. 
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Ми, дорослі, маємо розуміти: НЕМАЄ СЕКСУАЛЬ-
НОЇ ЕНЕРГІЇ як окремого виду енергії. Є одна потуж-
на енергія ПРАГНЕННЯ: я  чогось хочу. Хочу виграти 
чемпіонат. Хочу працювати в Apple. Хочу сексу. Енер-
гія одна. Питання: НА  ЩО  вона спрямована? Силою 
волі і  мотивації доросла розумна людина здатна са-
мостійно спрямовувати її в потрібне русло. Згадайте, 
перед боєм боксерам забороняють бачитися з  дру-
жинами. Щоб навіть імпульсу не  було. Воїни для пе-
ремоги тримають целібат. Сублімація  — це  шедев-
ри мистецтва. Дитина так не  може. Потужна енергія 
без сильного розуму некерована. До  12 років наше 
з  вами завдання  — зацікавити дитину так, щоб виру-
ючий потік був спрямований на  творчість, навчання, 

НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СПОСІБ — 
ЦЕ ЗАМІНИТИ. 

Подумайте, ЧИМ можна зацікавити вашу дитину. 

Якщо вона дивиться фільми «для дорослих» — 

захопіть її чимось цікавішим, і на початках 

постарайтеся разом створювати цей вищий смак 

заміщення. 
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спорт, досягнення. А після дванадцяти й далі тренува-
ти (особ ливо у  хлопців) навички управління почуття-
ми, силу волі, мотивацію до вищих досягнень. 

Тема сексу. Я вважаю, що добре і актуально її обгово-
рювати у 15–16 років. Тоді можна дати і книжку, і вести 
предметну розмову. В 11, на прикладі моєї родини, ра-
но. АЛЕ! Зараз, як і минулі 11 років, САМЕ ЧАС продов-
жувати говорити на всі теми! Як у п’ять ви відповідали 
на запитання, в дев’ять розповідали про перше кохан-
ня. Продовжуємо створювати взаємини, в яких 

НЕМАЄ заборонених тем. 

Ваша дитина може прийти до  вас із  будь-яким запи-
танням. З  одного дослідження я  довідалася, що  ди-
тина, в  якої склалися довірливі взаємини з  батьками, 
з імовірністю 99% не стане жертвою насильства. Сек-
суального насильства. Тому що  ДИТИНА РОЗПО-
ВІСТЬ! Їй цікаво ЩОДНЯ про щось розмовляти з нами. 
Тим, що ми вже сьогодні про що-небудь розмовляємо 
з  дитиною, ми  налагоджуємо поле довіри. І  тим са-
мим її  ОБЕРІГАЄМО! Для мене це  сильна мотивація. 
Замість соцмереж і розмови з подругою щовечора пів 
години УВАЖНО слухати своїх дітей! Якщо таким чи-
ном я можу їх захистити навіть тоді, коли мене не бу-
де поруч, — я це роблю! Щодня у моєму полі зору роз-
криваються їхні душі. І  нехай всі довкола відчувають, 
що цій дитині є кому розповісти. І вона не мовчатиме.



Тому що  батьки кажуть: «Я  прийму тебе з  будь-якою 
проблемою, з  будь-якою помилкою, адже  в  моєму 
житті теж були помилки». 

І ДАЛІ ЛЮБІТЬ ЇЇ 

Творіть традиції, 
завдяки яким ви зможете поговорити  

на будь-яку тему.

12 років



12РОКІВ
Тримайтеся 

міцніше. 
Перегони починаються!



12РОКІВ
Тримайтеся 

міцніше. 
Перегони починаються!

12 років  Тримайтеся міцніше.  
Перегони починаються!
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Я ВЖЕ ДОРОСЛИЙ. МЕНІ МОЖНА 

Що  ж,  ми  перебуваємо на  порозі найцікавішого пе-
ріоду. Періоду першого виклику. У 15–16, звісно, став-
ки вищі, але за  ці  3 роки ви  встигнете адаптуватися. 
Зможете нормально реагувати і навіть виважено при-
ймати рішення. Зараз все те, що відбувається для ба-
гатьох батьків — просто «вибух мозку». 

Я працюю в  школі, тож знаю, що  саме сьомий клас 
вважається найбільш неконтрольованим. Саме в сьо-
мих класах не хочуть бути класними керівниками. Ді-
ти самі не розуміють, що утинають. Але їм просто не-
стримно хочеться виділитися  і провокувати. 

Свобода = відповідальність. 

Але в 12 цього не розумієш. 

Свобода в 12 = «мені все можна». 
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У 15–16 років дитина вже трохи вгамовується, усвідом-
люючи, що таке свобода. Що передусім це відповідаль-
ність і нові рішення. До 15–16 вже відбулися перші про-
би алкоголю, цигарок і  поцілунків. У  12  — це  лишень 
початок. У таборах, де дітей ділять за віковим цензом, 
12 років  — перехід між «юніорами» і  «тінaми». Саме 
12-річки — найнебезпечніша категорія. Адже саме вони 
приносять до кімнат заборонені продукти, серед яких 
інтоксиканти. Саме вони пристрасно прагнуть усаміт-
нитися в  кімнатах. Бо  це  щось незвідане! В  15 ти  вже 
знаєш, як це, ти вже усвідомлюєш, що 

ТИ НЕ ДОРОСЛИЙ 

В 12 тобі здається, що ось-ось відчиняться двері у до-
рослішання, а  за  ними  — незліченні можливості, все 
те, що ще вчора було заборонено. Свобода у всьому 
і щодня.

Саме тому інтуїтивно 12-річки перетягують всю ува-
гу на  себе. По-перше, поведінкою а-ля дорослих, 
а  по  суті  — вседозволеності й  епатажу. По-друге, 
це їхній виклик: «Погляньте на мене! Я вже дорослий! 
Чому ж ви цього не бачите?» 

Підлітків можна порівняти з  голодною людиною, яка 
довго-довго, майже 12 років, сиділа на дієті. Аж рап-
том її  завели на  фуршет. Наче навіжена вона їстиме 
й їстиме. Як люди, які вперше тримають великий піст, 
а потім одразу після храму вирішують розговітися го-
рілкою та ковбасою. 

За мого вчителювання дівчата-семикласниці відчи-
няли вікна і  кричали що  є  духу. Коли їх  ображав хтось 
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із однолітків — відчиняли шафи і викидали через вікно ре-
чі кривдника. У відповідь на «незаслужене звинувачення» 
дорослих купували квитки — і на поїзді намагалися втек-
ти на вихідні. 

Дванадцятирічки ходять в найновіших кросівках за ва-
ші гроші, їм  не  соромно попросити у  вас додаткові 
100 гривень на піцу, потайки цуплять ваші речі і не по-
тайки, проявляючи відверту неповагу. Це  час почат-
ку роз’єднання. Уже в наступному році, в 13, гормони 
охоплять їх цілком. Зараз ще є можливість нанести ос-
танні штрихи перед обпалюванням глечика, перед до-
рослішанням дитини, перед її великим життям. 

У багатьох аспектах некерований прояв емоцій  — 
це результат нашого недогляду. З одного боку, числен-
ні приклади відвертої поведінки у фільмах й мультиках, 
тексти пісень і неконтрольована інформація в соцме-
режах. З іншого боку, ніхто з дорослих не вчить дити-
ну, як їй правильно проявляти й контролювати емоції, 
не замовчувати, а дійсно контролювати. Може, 12-річ-
на дитина і хотіла б адекватно реагувати, але хто її на-
вчив? Пам’ятаєте? Перша криза емоцій в  два роки 
і наступна — у вісім. Якщо дворічка змогла поділити-
ся тим, що з нею відбувається, якщо у вісім ви змогли 
разом проаналізувати, чому люди чинять так чи  інак-
ше. То  вже у  дванадцять дитина матиме інструмен-
ти, щоб розуміти, що насправді відбувається всереди-
ні неї і як по-різному можна реагувати. 

Та не нарікаймо на навколишній світ. Ми, дорослі, розу-
міємо, що відповідальність за вашу дитину цілком лежить 
на вас. Все залежить від особистого прикладу і оточення. 
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Тому спробуймо з’ясувати, що ж насправді потрібно ва-
шому майже підлітку. Яку справжню потребу він прихо-
вує і намагається задовольнити її дешевим епатажем.

Що стоїть за епатажем? 

У 10–11 років дитина переключила увагу на  сфе-
ру взаємин і  жадібно вбирає всі основи. Підкреслю, 
що в ці роки неймовірно важливо бути життєвими мо-
делями правильної поведінки і  додатково на  прикладі 
фільмів показати високий стандарт взаємин. Посіяти 
зерна: як повинні поводитися хлопчики, що вони — за-
хисники дівчат. Можливо, дещо утопічні стандарти, але 
це  вищий щабель, до  якого дітям природно прагну-
ти. Для підлітків це не утопія — це як пурпурові вітрила 
для Ассоль, сокровенне бажання і  таємний орієнтир. 
Що дуже важливо для 12-річки, яка починає самостій-
но будувати взаємини. У 12 дитина вже точно бачить, 
що  дружба поміж хлопцями і  дівчатами відрізняється. 
А ще більше може відрізнятися дружба між дівчинкою 
і  хлопчиком. Вона вперше усвідомлює, що  в  цих сто-
сунках можуть бути зовсім інші почуття. Чудово, якщо 
ви організували для 11-річних спільні переживання, і во-
ни мали змогу прожити разом високі емоції досягнен-
ня і  радості. Саме ці  почуття спільного щастя, досяг-
нення, подолання зараз стануть фільтром і  основою, 
щоб побачити сенс дружби, а може навіть перше ко-
хання. Якщо раніше ви приділяли цьому увагу, все від-
будеться природно. На жаль, якщо прикладів у дитини 
немає, немає відповідних пережитих емоцій, зрозуміти 
сенс взаємин дуже складно і дитина буде спрощувати, 
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зводячи їх до наживи або страху. Зиск може бути як ма-
теріальний: «Я  з  тобою тому, що  мені щось від тебе 
треба» (з тобою мене пустять на дискотеку, ти можеш 
купити алкоголь, через тебе я стаю своїм у цій компа-
нії). Так і бажання: «Я з тобою, тому що я так хочу!». Зви-
чайно, підлітки обрамляють це красномовними слова-
ми на кшталт «я тебе люблю», в які самі ж перестають 
вірити буквально у 13 років. 

У 12 вже на повну потужність виявляються 

вторинні статеві ознаки. Дівчата трохи 

соромляться змін у тілі, та й хлопці теж. З боку 

дорослих дуже цінною є тактовність: постукайте 

перед тим, як увійти до кімнати 12річки. Навіть 

якщо раніше ви ніколи цього не робили.  

Знайдіть час відверто поговорити про 

те, що відбувається з їх тілами. Знайдіть вдалий 

момент і доберіть слова, щоб попередити про 

перші місячні у дівчат і мокрі сни у хлопців. 

12 років — це період вибуху почуттів і нарочито нав-
мисного позиціонування себе дорослим. Справж-
нє дорослішання настане згодом, та в голові 12-річки 
це вже відбувається: тіло змінюється, друзі змінюють-
ся, підліток все бачить у  новому іншому світлі. «На-
решті мені все МОЖНА. 

Чому ці дорослі продовжують мене вважати дитиною? 
Навіть у таборі я ще юний!» 
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Чи потрібні обмеження? 

Дорослі, на думку 12-річок, ні з ким не радяться. Тому 
діти перестають вас слухати і питати. Весь фокус спіл-
кування і  джерелá інформації перемикається на  дру-
зів і однолітків. Прийміть це, але ключові позиції того, 
що дитина повинна дізнатися в 12 років, відповідально 
залиште собі і продумайте план, як  і коли ви переда-
ватимете знання. Хоча зовні дитина проявлятиме ціл-
ковиту байдужість до  того, що  ви  думаєте, всереди-
ні вона все ще прислухається і багато в чому формує 
свою думку на ваших реакціях. 

ТОМУ Й ДАЛІ ХВАЛІТЬ ЇЇ  
ЗА ГІДНІ ВЧИНКИ 

й миттю реагуйте на негідну поведінку

Саме зараз дитина найбільше потребує обмежень. 
Але мудрих. Це вже не можуть бути просто виставле-
ні огорожі або перешкоди з  перевернутих коробок, 
що були доволі ефективні в три роки. 

Зараз обмеження полягає в порядності, моралі, прин-
циповості, звичках і традиціях. Не нав’язуйте, а всіма 
способами підтримуйте традиції своєї родини. В бу-
денному житті робіть акцент на цінностях, важливих 
для стосунків, безпеки, розвитку. Всередині 12-річки 
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ще так багато протиріч, які дитина не здатна вирішити 
з однолітками, саме через вас вона шукатиме відпо-
відь. Навіть якщо не озвучить запитання! У вашій пове-
дінці вона знайде всі рішення. 

Тато подарував мамі квіти, прокоментуйте, як  чудово, 
коли хлопчик піклується про когось. І дякуйте татові, де-
монструючи, що така поведінка гідна похвали і подяки. 

Приїжджаючи додому, просіть, щоб вас зустріли, 
на  прикладі показуючи, що  дівчинка має повертати-
ся додому в  супроводі. Що  її  повинні проводжати. 
Не нотаціями вкладайте цінні знання взаємин, а при-
кладами. З коментарями. 

Даючи обіцянку, обов’язково дотримуйте її  і  акцен-
туйте на  цьому увагу. «Так-так я  пам’ятаю, що  я  обі-
ця(ла)в, я обов’язково це зроблю». 

Міркуйте вголос про свої турботи або ситуації дру-
зів (найчастіше підпасовані під запити вашої дити-
ни). У цьому віці вона вже вміє будувати причинно-на-
слідкові зв’язки. І приймає метафори. Тож, розповівши, 
як сина подруги забрала швидка, бо «вони з хлопцями 
казна-що вживали... ти уявляєш? А як би ти вчинив, як-
би був його другом?» 

Це як тренажер. У 10–11 років дитина активно засво-
ювала теорію, найближчі два роки вона все перевіря-
тиме на практиці і випробовуватиме на собі. На своїх 
перших побаченнях, при перших зізнаннях і непоро-
зуміннях. Починається життя. У  взаєминах. Продов-
жуйте бути для неї прикладом! 
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Як утримати руку на пульсі? 

Відвертих розмов із  батьками дедалі менше. Я  ра-
джу батькам активно цікавитися всім, що відбувається 
в житті дитини, брати участь у чатах від школи і секцій, 
просити тренерів і  вчителів надсилати фото, друж-
ньо підтримувати взаємини з іншими батьками... І що-
дня, легко, ненароком цікавитися, як  пройшов день. 
Ненав’язливо, але доволі конкретно. Приймати все, 
що дитина вам довірить. А якщо вже пішла розмова — 
просто слухайте! Не  критикуйте і  не  перебивайте, 
активно підтримуйте свій інтерес мімікою і  вислов-
люваннями на штиб «та ти що», смійтеся над жарта-
ми... і  слухайте. Навіть якщо дитина розповідає щось 
непристойне або незаконне. Поки вона говорить  — 
не  критикуйте. Краще потім запитайте: «І  як  тобі це? 
Як би ти почувався? І що далі буде, як вважаєш?»

Це перші кроки її  сепарації. Ще  дуже рано відпуска-
ти дитину у  вільне плавання, але вже час готуватися 
до того, що невдовзі відбудеться роз’єднання. 

Одна традиція, ще з ранішнього віку дітей нам за-
раз стала у нагоді. Щовечора коли дівчата повер-
талися зі школи і тренувань ми збиралися на кухні, 
вечеряли і вели бесіду.

Одне за одним я ставила питання:

- що сьогодні було цікавого? (Геть усе, і добре і зле, 
все що заціпило за день)
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- Чим ти собою пишаєшся? (У кожному дні є моя 
маленька перемога: промовчала, підтримала, по-
долала...)

- Чим я можу тобі допомогти? (Я поруч! Прийняти 
рішення, підказати ідеї для твору, вирішити мате-
матику... я поруч!)

ПОЧНІТЬ ІЗ ДРІБНИЦЬ, ЯКИМИ 
ВИ МОЖЕТЕ СПОКІЙНО 

ПОЖЕРТВУВАТИ — 

нехай підліток сам вибирає одяг і нові покупки, 

фільм, який дивитися, що клеїти на стіни у своїй 

кімнаті й кого запрошувати в гості. 

Практично всі батьки з  розумінням приймають, 
що в 12 років у дитини змінюється коло інтересів, во-
на перемикається на однолітків, на перший план у неї 
виходять стосунки і  навіть закоханість... поки питан-
ня не стосується школи. А ви як вважали? Якщо фокус 
на стосунках, де буде школа? Звичайно, навчання ві-
дійде на другий план. Та не в  кожному випадку його 
буде закинуто. У цьому віці дитина цілком успішно мо-
же впоратися із заняттями у двох-трьох сферах. 
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ЯКЩО ЦІ СФЕРИ ГАРМОНІЙНІ В ЇЇ ЖИТТІ

Якщо дитина має простір, в  якому вона спілкується 
і  задовольняє свої інтереси у  дружбі. Тоді вона змо-
же вчитися і навіть займатися спортом або ще й від-
відувати гуртки. Якщо ж у підлітка немає спілкування, 
ви перевели його до іншої школи і він не має там дру-
зів, ви забираєте його час вільного спілкування з од-
нолітками. Загалом, проаналізуйте, чи  задоволена 
у дитини базова потреба у тривалому і вільному спіл-
куванні з однолітками. Це можуть бути однокласники 
чи друзі по спорту / секції / двору... Це як із голодом. 
Вгамувавши голод, ви  можете займатися ще  чимось. 
Та якщо ваш організм не отримав їжі, ви будете неу-
важні і роздратовані у всьому, і зненавидите того, хто 
замість просто дати бутерброд вимагатиме написати 
контрольну. 

Ви на 100% несете відповідальність за те, З КИМ 

проводить час ваша дитина. Що б вона собі 

не надумала, в 12 років — це ще дитина. Авжеж, 

необхідно зберігати кордони повноцінної 

молодої особистості і поважати її. Контролювати 

коло її спілкування стає дедалі складніше, 

але ви повинні знати, з ким дружить ваша 

дитина, з ким спілкується і зустрічається, хто 

її однокласники, з ким вона їде до табору, хто 

на неї підписаний у соцмережах. 
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Фізичні зміни підлітка також вимагають вашої підтримки. 
Через провісники гормонів може різко змінитися вага 
або стан шкіри. Підтримайте його, сформувавши у ньо-
го правильний режим харчування і  догляду за  собою. 
Що  ж  до  прищів дуже рекомендую взяти консультацію 
або самостійно підучити теорію і практику ННМ (Нової 
Німецької Медицини або психосоматики). Режим сну — 
окрема тема. Я довго з нею боролася і не завжди дозво-
леними методами, поки не прочитала одне дослідження 
мозку людини, в якому солідні вчені на дослідах з’ясува-
ли, що  в  період пубертату у  людини дійсно на  певний 
час змінюється сприйняття дня і ночі. Підлітки насправ-
ді активні вночі і мляві вдень. Це скоро мине, за рік-два 
все повернеться на свої місця. Я заспокоїлась. І дійсно 
з  часом усе нормалізувалося. Та  ми  з  вами розуміємо, 
що правила режиму дня і корисного харчування працю-
ватимуть тільки якщо їх дотримується вся сім’я. 

Емоції. Навчіться приймати негативні емоції своїх ді-
тей. Це дуже важливо. Ви для них завжди будете стар-
шим. А старший — це той, кому я можу відверто роз-
казати все, що  маю на  серці. Так, підлітка ще  слід 
навчити етиці такого «викиду», але передусім у  вас 
має бути ресурс і  розуміння, що  приймати будь-які 
емоції дитини — це нормально. 

Згадайте «димар» негативних емоцій, який ми з вами 
вже практикували, коли малюкові було два роки, зараз 
саме час знову до нього повернутися. 

Візьмімо, наприклад, ситуацію з Марійкою, коли вона 
вередувала. Я, нічого не пояснюючи, просто обіймала 



І ДАЛІ ЛЮБІТЬ ЇЇ 

Розмовляйте на всі теми. 
Потроху відпускайте,  

АЛЕ ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ВИ Й ДОСІ 
НЕСЕТЕ ЦІЛКОВИТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ТЕ, ДЕ І З КИМ ПЕРЕБУВАЄ  
ВАША ДИТИНА. 

і  дозволяла їй  плакати. «Нічого, очищуйся, сльози  — 
це дуже добре, Господь так і замислив — плакати, ко-
ли важко і  незрозуміло. Потім неодмінно стане лег-
ше». Найчастіше агресія і  хамство  — це  невиплакані 
сльози (особливо у  дівчаток). У  хлопчиків за  Гордо-
ном Ньюфелдом це називається фрустрацією і пере-
живанням власної марноти. Сльози можуть проявля-
тися не тільки через істерику, це і просто «потупити», 
побути на  самоті й  посумувати. Обов’язково давай-
те 12-річній дитині можливість пережити цей стан. Ні-
коли не прагніть її переключити на позитив. По-пер-
ше, цим знеціните відчуття дитини, які для неї дуже 
важливі. По-друге, не навчите очищуватися. І, по суті, 
це негативно позначиться на її здоров’ї. Бити на спо-
лох дозволено, якщо стан апатії затягнувся надовго. 
Якщо це один вечір і вже на завтра дитина відновле-
на — дозволяйте їй сумувати. Та й самі навчіться. 

13 років



13РОКІВ



13РОКІВ

Перехід

13 років  Перехід 
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ТРОХИ ТЕОРІЇ. ПЕРЕБУДОВА 
МОЗКУ, ГОРМОНИ, ПЕРЕПАДИ 
НАСТРОЮ. ЧОМУ? 

Ви вже чітко бачите багато змін у дитині. Саме час під-
кріпити себе теорією, що  ж  насправді відбувається. 
Була пора, коли ці незрозумілі й суто фізіологічні тер-
міни стали мені опорою і джерелом спокою. Я раптом 
усвідомила, що діти не просто «злітають з котушок», 
щоб нам помститися за  тринадцять років неподоб-
ства. Вони КАЖУТЬ ПРАВДУ, коли не хочуть спати вно-
чі або не  відчувають загрози там, де  для дорослого 
вона очевидна! Виявляється, ті процеси, які зараз від-
буваються в організмі підлітка, дійсно тимчасово обу-
мовлюють таке незвичайне сприйняття світу. 

Утримаюся від точного визначення часу, коли почина-
ється підліткове перелаштування, оскільки у сучасної 
молоді можуть проявлятися ознаки вже в 9–11 років, 
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хоча раніше це було природно для дітей віком 13–15 
років. 

Тож уважно спостерігайте за  своїми підлітками, але 
у них точно: 

• Режим і Сон. Настала пора зміни біоритмів. Зрос-
тає потреба уві сні мінімум 9 годин, тоді як  ви-
роблення мелатоніну, гормону сну, зсувається 
на  пізні нічні години. Додайте до  цього вибухо-
ву дозу в крові підлітка статевих гормонів, гормо-
нів росту і стресу, які безперервно виробляють-
ся, щоб забезпечити статеве дозрівання, і  стане 
зрозуміло, чому біологічний годинник дитини ві-
дірваний від об’єктивного часу. Підліток і справ-
ді не  хоче спати о  десятій вечора, зате весь 
день клює носом. Це його реальність. Слава Бо-
гу, тимчасова.

• Надмір емоцій. Мигдалеподібне тіло  — части-
на мозку, що відповідає за розпізнавання емоцій. 
У дорослих мигдалеподібне тіло тісно пов’язане 
з  префронтальною корою. Це  дозволяє розпіз-
нати сумну людину (мигдалеподібне тіло визна-
чає стан), а префронтальна кора дає сигнал дія-
ти — підійти, підтримати. Експерименти доводять, 
що  коли підлітку і  дорослому показують одне 
і  те  ж  зображення емоцій, у  дорослого активні-
ше працює префронтальна кора, тоді як у підлітка 
просто вибухає мигдалеподібне тіло. Це означає, 
що ви блискавично розпізнали стан і вже знаєте, 
як  повестися, тоді як  ваша дитина цілком пере-
буває під владою емоцій і вимагає разів у десять 
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більше часу для прийняття рішення, що це для неї 
означає. Здатність дитини бачити і правильно реа-
гувати на емоції ближнього ще тільки розвиваєть-
ся, водночас емоційний фон просто зашкалює. 
Стає зрозумілим підліткове «зависання в реакції», 
та підвищена вразливість навіть на найменші до-
кори. Врахуйте це! 

• Прихований період рефлекторних реакцій. Мо-
золисте тіло (згусток «дротів» між двома півку-
лями мозку), яке забезпечує високошвидкісне 
з’єднання, остаточно сформується біля 30 років. 
Уявіть, що ви обоє сидите з комп’ютерами, на гір-
ськолижному курорті, на висоті 2000 метрів, тіль-
ки ваш комп’ютер підключений до  швидкісного 
інтернету і  ви  «літаєте» в  пошуковій мережі по-
між запитами. А комп вашого підлітка тягне мере-
жу від 3G-модема вітчизняного оператора через 
роумінг. Природно, ви  не  розумієте і  гніваєте-
ся, чому він не  може завантажити сторінку, ко-
ли у  вас це  так швидко виходить. Так і  рішення, 
які приймають діти, або відповіді на питання, над 
якими розмірковують — просто треба дочекати-
ся завантаження. Будьте терплячі. І не порівнюй-
те з собою. 

• Божевільні вчинки. Префронтальна кора роз-
вивається останньою в системі мозку, і  у підліт-
ків навіть трохи зменшується в розмірах, працює 
не на повну силу, повільно встановлює з’єднан-
ня з  іншими частинами головного мозку. Са-
ме префронтальна кора відповідає за  ланцюг 
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«рішення — наслідок». Тому підлітки з неймовір-
ним безглуздям здійснюють нелогічні і  відверто 
ризиковані вчинки. А коли ви закликаєте їх до від-
повідальності, діти щиро здивовані, що ви вважа-
єте їхній учинок небезпечним. Вони не хитрують! 
Просто поки що вони не мають такого потужного 
пристрою, щоб передбачити ризики. До 20 років 
сформується. А поки його немає. Точніше, є, але 
в стані розвитку. 

Еволюційно це  дуже виправдано: якщо, напри-
клад, новому поколінню судилося відкрити но-
ві землі, ввести нові моделі поведінки, стати са-
мостійними у викликах нового часу, то саме таке 
ставлення до ризику робить майбутнє можливим. 

• Реальна зона ризику. Дорослим варто бути більш 
пильними, бо  через те,  що  префронтальна кора 
лише формується і складні зв’язки не встановле-
ні, більш активно діють кнопки так званих «легких 
задоволень». Тобто ефект від алкоголю, нікотину, 
наркотиків у  підлітка буде в  рази сильніший, ніж 
у дорослої людини. Доза менше — ефект яскра-
віший  — звикання швидше. Досить, щоб підліток 
раз на  тиждень помірно вживав будь-яке спирт-
не (причому медики стверджують, неважливо, 
який це  буде напій: пиво, вино або навіть кок-
тейль), щоб уже за  пів року виробилася стійка 
психічна і фізична залежність від етанолу. Пам’я-
тайте, що в дитини дуже стрімко формується об-
мін речовин, система гормонів, мозкові зв’яз-
ки... Уявіть, якої непоправної шкоди завдадуть 
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інтоксиканти, потрапивши у  «вдалий» момент 
в організм і незворотньо пошкодивши його. 

• Дякі і  плз. Ви  вважаєте, що  підлітки так стіба-
ються над культурою? Виявляється, мова підліт-
ка обумовлена   тимчасовим ослабленням дру-
гої сигнальної системи. Як  результат мова стає 
урив частою, короткою, стереотипною. Підліткам 
складніше сприймати на слух. Хочете, щоб вас по-
чули — візьміть за руку, зловіть погляд, намалюйте 
схему, говоріть емоційно й образно. Або приго-
туйтеся, що  ваша полум’яна промова сприйма-
тиметься, як зайцем стоп-сигнал. Ви образитеся, 
та  насправді дитина не  винна. Тепер ви  знаєте, 
що просто не бу ли розпізнані сигнальною систе-
мою підлітка. 

Дитина НЕ ПРИКОЛЮЄТЬСЯ. НЕ ЗНУЩАЄТЬСЯ над 
вами. ВОНА РЕАЛЬНО ТАК ЖИВЕ! 

Свого часу, читаючи чергове дослідження, я ловила се-
бе на думці: отакої, донька не приколюється... вона ка-
же правду! ПІДЛІТОК РЕАЛЬНО ТАК ЖИВЕ! Так, це дуже 
і дуже НЕ СХОЖЕ на нас із вами, але для підлітків це РЕ-
АЛЬНІСТЬ, фізіологічна й  емоційна НЕМИНУЧІСТЬ. 
Ми всі пройшли це становлення. Хто швидко перескочив 
як поганий сон, а хто вляпався по самі вуха. У вас точно 
є сюжет із юності, коли в свої 13–15–17 років ви таке ви-
творили, що при згадці про це зараз усміхнулися. 

Подумайте над цим ще трохи. Усвідомлення простої іс-
тини, що ми поки що різні, дуже спрощує сприйняття 
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всіх учинків, з  якими ви  зіткнетеся зі  своїм тінейдже-
ром. Не варто виправляти, все виправиться самостій-
но, наше завдання зрозуміти, що змушує їх так діяти. 

Від теорії до практики: 

Пишу про кризу перехідного віку в  13 тільки тому, 
що в житті моєї родини криза відбулася саме в 13. Зви-
чайно, у вас може бути інакше. Перехідна криза може 
заскочити вас і в 11, і в 16 років... А у хлопців — то й уза-
галі проявитися вже у шлюбі. 

У нашої старшої доньки все було як в анекдоті: 
продзвенів дзвоник, що сповіщає про її 13-й день 
народження... і зовсім нову людину у нашій родині. 
Донька реально враз стала іншою. Неначе вона че-
кала тільки цього дня, щоб перевтілитися. 

Місячні вже почалися, тому стверджувати, що саме 
фізіологія спровокувала такі разючі зміни, не бе-
руся. Та все може бути. 

Спостерігаючи за донькою, я мала таке відчуття, 
що все звичне для неї стало незначним і недореч-
ним. Вона зажадала нову кімнату «тільки для себе», 
навіть була згодна на переобладнаний балкон, аби 
лиш усамітнитися. Вона різко змінила стиль одя-
гу. Цього ж дня взяла аркуш А3 і склала свою кар-
ту бажань, яку вивісила у власній новій кімнаті. 
Цього ж дня встановила собі Інстаграм, зламавши 
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якимось дивовижним чином вайфай апартаментів, 
в яких ми жили на відпочинку... Щоранку, прокида-
ючись, ми з чоловіком перезиралися і з усмішкою 
говорили: «Ну що, готові? Чим новим здивує нас 
сьогоднішня Марійка?» Виходили до дітей... і Ма-
рійка дивувала. 

Це як черевички, які ще дуже навіть нічогенькі 
на вигляд, але вже тиснуть. Дитина за літо вирос-
ла. Черевички ще б носити й носити, але ж ТІСНІ. 
Ось так Маші «тиснуло» все вчорашнє. Вона актив-
но і з ентузіазмом, попри оточення, творила нову 
себе. 
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Коли у вашої дитини вдарить криза, згадайте про  старі 
черевички. 

Цікаво, як описують цей період самі підлітки. 

З інтерв’ю з Глібом Калюжним*:  

«О, жах! Було таке відчуття, що я знаю все 

і що весь світ належить мені. Тоді як насправді 

я не знаю нічого. Дуже сильні перепади настрою. 

Багато нових бажань, багато всього недоброго 

і доброго. У цей період відбувається все на світі».

Згідно з  духовною психологією, в  13-14 років дити-
на підходить до фінішу другого періоду. Тож логічно, 
що  вона вже має набиратися мудрості. Це  прагнен-
ня є всередині кожного підлітка! Прагнення до чогось 
незвіданого, великого, того, що вабить. 

Наше завдання  — дати можливість задовольнити 
це прагнення! Надати асортимент, так би мовити. 

Якщо спустити на  гальмах  — прагнення залишиться, 
але спрямується на те, про що Гліб каже «багато всьо-
го недоброго». 

В цей віковий період має бути багато спорту, подо-
рожей, цікавих занять. Зверніть увагу на  захоп лення 

* Актор, реп-виконавець, 1998 р.н.



ЩЕ ДУЖЧЕ ЛЮБІТЬ ДИТИНУ!

Приймаючи. Розуміючи. Пробачаючи.
Знайдіть глибинну ПРИЧИНУ,  

що спонукає підлітка так поводитись. 
І ДАЛІ ЙОМУ РАДІЙТЕ! 

дитини. Найближчий рік принесе багато нових захо-
плень. Підтримуйте! Зацікавився підліток фотогра-
фією  — фотографуйте його. І  так, і  так, і  ще  10 фото 
з цього ракурсу. Дивіться, як він їх редагує, як вистав-
ляє, які слова додає. Захопився аніме?  — запропо-
нуйте курси японської. Уявіть перед собою водневу 
бомбу з вируючою енергією і тримайте в фокусі — під-
тримуйте, скеровуйте на  ті  напрямки, в  яких дитина 
розвиватиметься. 

Підліток зависає в  інтернеті  — підсядьте, поцікавте-
ся, що саме він там робить. Веде блог? — підпишіться. 
Грає? — грайте разом із ним. Або хоча б говоріть про 
гру. Нехай гра вас зближує.

14 років



14РОКІВ

Батьки,  
обережніше з текстами!



14РОКІВ
Друг

Батьки,  
обережніше з текстами!

14 років  Друг.  
Батьки, обережніше 
з текстами! 
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Ми на фініші другого рівня. І завдання супергри — СТА-
ТИ ДРУГОМ. 

Ой, та ну, як я дружитиму з 14-річним підлітком?

Дружити не треба, а от навчитися поводитися як із дру-
гом — саме час. 

Так, це  ще  не  справжній друг, але метафора взає-
мин відтепер саме така. Перед тим як  щось сказа-
ти своїй 14-річній дитині, на  мить подумайте й  уя-
віть: те, що ви зараз хочете йому сказати, ви б сказали 
своєму другові? Цілком реально уявіть друга і що, але 
головне як,  ви  йому говорите. І  це  не  легко! Цьому 
треба вчитися.

Варто тренуватися бачити Дитину, а розмовляти з Дру-
гом. Адже дитина вже не сприйме розмову в форматі 
настанови та повчання.
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Якщо дитину до 5 років щось не влаштовує, вона 

плаче.  

До 14 — ображається, мовчить, відсторонюється.  

Старша 14 — огризається, захищається, 

грубіянить. 

Якщо ваш підліток огризається і грубіянить — 

це не перехідний вік! Його щось не влаштовує. 

І наше з вами завдання — з’ясувати, ЩО САМЕ. 

За що тебе поважати?! 

У чому найгостріша потреба чотирнадцятирічного 
підлітка? У ПОВАЗІ. Оточення не готове так ставити-
ся до підлітка, та це можуть батьки. Маючи батьківську 
повагу, довіру — дитина намацуватиме свою могут-
ність, встановлюватиме свої принципи, творитиме 
і проявлятиме СЕБЕ. 

Не відчуваючи визнання серед батьків, авторитетних 
старших, природна потреба у визнанні активно шука-
тиме задоволення серед однолітків. І тільки-но дити-
на його там знайде, до  вашого визнання і  схвалення 
їй буде вже байдуже. Саме тому у 14-річних так яскра-
во виявляється потяг до  епатажу й  укріплюється за-
лежність від чужої думки. 
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Дитина, яка вдома отримує визнання своїх досягнень, 
якостей, просто того, що  вона є,  шукатиме друзів, 
пропадатиме в чатах і тусівках, але вона не стане ні-
кому підпорядковуватися! Її важко буде взяти «на сла-
бо». У  неї вистачить сил зробити правильний вибір, 
вчинити правильно. Її  серце буде звільнене від неза-
доволеного нав’язливого прагнення сподобатися. 

Теорії у  цьому році небагато. Зате має бути бага-
то практики! Кожен день тренуйте в собі погляд, на-
стрій та  інтонації Друга. Спостерігайте за  підлітком 
як за особистістю, шукайте, за що можна реально по-
важати! Які якості він проявляє? Намагайтеся навіть 
за  негідною (на  перший погляд) поведінкою знайти 
силу гідної мотивації.

Наприклад, була в  моїй практиці історія. Мама ду-
же непокоїлася, що її син-розумник раптом став десь 
пропадати, прогулювати школу, затримуватися з тре-
нувань і  витрачати гроші. Мама простежила за  ним 
і вжахнулася: син продає цигарки! Тоді тільки-но з’яви-
лися електронні сигарети, і він зайнявся їх підпільним 
розповсюдженням серед неповнолітніх. Жах і  ката-
строфа! Так, на перший погляд, хлопець задумав дуже 
небезпечну справу. Хвилювання мами можна зрозу-
міти. Та найчастіше батьки звертаються до психолога 
з єдиним внутрішнім мотивом. Знаєте, яким? Чого хо-
чуть батьки, приводячи дитину до психолога? 

Відповідь: власного спокою! Щоб їм не хвилюватися. 
Щоб було все спокійно. 



248

Ось тільки років через десять ви  самі виштовхувати-
мете це спокійне дитя, спонукаючи його до ініціатив-
ності. Запитуючи, чому воно нічим не цікавиться. І ри-
торично голосячи, коли ж воно стане самостійним. 

НЕ БУДЬ мухою, БУДЬ бджолою.

Муха

Муха навіть на  полі, всія-
ному квітами, знайде ка-
кунець і загрузне в ньому.  
Люди зі  свідомістю Му-
хи навіть за  комфортних 
умов знайдуть проблему.

Бджола

Бджола всюди шукає 
квіти і  збирає нектар.  
Люди зі свідомістю Бджо-
ли і  за  складних обста-
вин знайдуть підтримку 
і позитив. 
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І ДАЛІ ЛЮБІТЬ ДИТИНУ!

Розмовляйте з нею, як із другом.

Поважайте її життєвий вибір 

Заспокойтеся і  придивіться: які якості проявляє син? 
Він іде на  ризик? Так! Заповзятливий? Так. Комуніка-
бельний. Так, бо ж треба домовитися. Ви б хотіли, щоб 
ваша дитина років у двадцять була заповзятливою, ко-
мунікабельною, бачила можливості заробітку і  мала 
нестандартне мислення? Уміла з кожним домовитися? 

Тоді почніть розмову саме з цього! Похваліть! Підтри-
майте починання підлітка. Дайте підтримку того ДОБ-
РОГО, що він проявив. Потім подумайте разом, які ри-
зики саме в  цьому товарі. Які цінності порушуються. 
І як можна продовжувати проявляти ці якості, але в ін-
шій сфері. 

Будьте реалістичні. Намагайтеся все помічати. І щодня 
практикуйте свідомість БДЖОЛИ! Підліток дуже по-
требує вашої підтримки і поваги, наче ковтка свіжого 
повітря! Дихайте разом.
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ІСТОРІЯ 

Історія з ліжком. Хронічно незастеленим ліжком. Роз-

киданими речами. Тарілками на підвіконнях... 

Ця історія могла виникнути набагато раніше. Та в кім-

наті з підлітками цілий детектив. Раніше ви могли при-

грозити відмовою покупки чи поїздки — і порядок на-

водився. Зараз це вже не працює. То, може, настав час 

де в чому визначитись? 

Давайте тверезо відповімо на запитання: 

 ЧИЯ ЦЕ КІМНАТА?

Варіант відповіді 1. 

ДИТИНИ 

Якщо це кімната дитини, то навіщо ви лізете? Напри-

клад, ви приїжджаєте в готель, знімаєте номер. І вва-

жаєте, що цей номер на тиждень ваш, чи не так? Уявіть, 

адміністрація готелю щодня до вас приходить і вима-

гає, щоб ви розвісили одяг, ставили капці на місце. 

Та не ходили по килиму взутими. Дивно, еге ж? Так 

і дитина. Це її кімната і її порядки, хоча б на час перебу-

вання у вашому «готелі».

Варіант відповіді 2. 

КІМНАТА МОЯ, БАТЬКІВСЬКА. Дитина живе в МОЄМУ 

будинку і повинна підтримувати мої порядки. 
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Хвилиночку, якщо це ВАША кімната — ви і прибирайте. 

Бо ж виходить, що тут дитина всього лиш гість? Тимча-

совий житель? А коли до вашої оселі приїжджають ре-

альні гості, ви теж заходите до них і дивитеся, як вони 

сорочки порозвішували? Зайшли витерли пил, помили 

підлогу і все як було лишили. 

Перебільшую? Так. Щоб зняти напругу з теми. Повір-

те, через постійне невдоволення і прискіпування тема 

прибирання оселі роз’єднала не одне серце. Заходиш 

до кімнати і відразу розумієш — назріває сварка. 

Як же привчити дитину до порядку? Та дуже просто! 

Якщо в усьому будинку буде лад і ви його з РАДІСТЮ 

підтримуватимете, а не з претензією «Не лазь, я щой-

но помила». То й дитина на підсвідомому рівні прийме 

цінності чистоти. Невдовзі вона САМОСТІЙНО приби-

ратиме. А от груба вимога, нав’язана через «ти мусиш», 

швидше за все, у самостійному житті викличе протест 

принципово так не робити тільки тому, що раніше си-

лували. Мене, наприклад, у дитинстві змушували мити 

посуд. Тоді не було посудомийних машин і навіть рука-

вичок або щіток із ручками — все руками, і часом у хо-

лодній воді. Тількино я розпочала самостійне життя, 

першою технікою в моєму домі стала посудомийна ма-

шина! Я могла спати на підлозі, але не мити посуд! При-

щеплюйте СМАКОМ, а не вимогами і роздратуванням.
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БАЗОВА ПОТРЕБА ДИТИНИ:

до 5 років — захист і любов; 

5–14 років — гра; 

старше 14 років — повага. 

РОЛІ:

0–5 — цар (опис дано в розділі «5 років»); 

5–14 – учень (виконавець, солдат); 

після 14 — друг. 

ЯКЩО ЩОСЬ 
НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ: 

до 5-річного віку дитина плаче; 

до 14 — ображається, мовчить, відсторонюється; 

після 14 — огризається, захищається, грубіянить. 



15 років

МОВА ЛЮБОВІ,  
ЯКУ РОЗУМІЄ ДИТИНА: 

до 5 років — турбота; 

5–14 років — похвала. 

Навчається тільки в грі і тоді, коли ви хвалите.

Те, що хочете розвивати — хваліть. Негідну поведінку 
ОДРАЗУ присікайте. 

Після 14 — повага і підтримка. 

Говоріть такими інтонаціями і  лексикою, ніби перед 
вами друг. 

ЯКЩО ДИТИНА ВАС НЕ СЛУХАЄ 
(ДАЙТЕ ЇЙ СПОКІЙ):

до 5 років — любіть; 

до 14 років — навчайте і надихайте; 

після 14 років — залиште в спокої; навчіться дружити. 



15РОКІВ
Я сам творець свого життя.

Я боюся і хочу любові.
Я боюся і хочу свободи



15РОКІВ
Я сам творець свого життя.

Я боюся і хочу любові.
Я боюся і хочу свободи

15 років  Я сам творець свого життя.  
Я боюся і хочу любові.  
Я боюся і хочу свободи 
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У 15 років дитина відчиняє двері в самостійність. 

Само-Стійкість

Підліток має реальну потребу САМОСТІЙНО стояти 
в  житті. Самому приймати рішення. Самому робити 
вибір. Самому нести або намагатися нести відпові-
дальність. Та  оскільки це  перший рік третього циклу, 
непереборне бажання йде поруч зі страхом. 

Свобода = Страх 

• Я хочу любові. І боюся стосунків, бо мені здається, 
що стосунки — це відповідальність, а я про це нічо-
го не знаю. Тому я пірнаю, неначе у вир з головою, 
але підсвідомо чомусь готовий до розчарування. 

• Я хочу приймати рішення, але боюся, оскільки 
ще дуже залежу від батьків. Тому я роблю спро-
би піти з  дому. «Все! Я  йду!»... «Дай мені гро-
шей». Для батьків: можете відпускати. У 15 підлітки 
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повернуться цього  ж  вечора, якщо, звичайно, 
ви залишаєте двері і серця відкритими. 

• Я хочу самостійності, але я ще вчуся в школі. Тому 
в 15 багато хто їде вчитися за кордон. І тут є вели-
чезна жахлива пастка. 

• 15 років  — це  неймовірне прагнення до  спілку-
вання і  до  відокремлення. Прагнення, змішане 
зі  страхом бути неприйнятим і  відповідальності 
за помилки. 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! В 15 СТАВАТИ 
ПОВНІСТЮ САМОСТІЙНИМ ЩЕ РАНО! 

15річки, які вимушено, через нерозважливість 

батьків, одержали цілковиту свободу 

і відповідальність, далі впродовж життя 

почуваються покинутими. Дійсно, у 15 років 

підліток ХОЧЕ бути самостійним, 

однак ВІН НЕ МОЖЕ, він інтуїтивно чекає 

вашої підказки та підстраховки, навіть якщо 

відмовляється і сердиться через це. Він 

ще не здатен повністю покладатися на власний 

розум. Він діє та підсвідомо відчуває, 

що ще не готовий. Саме час робити перші кроки. 

Одночасно надавати відчуття підтримки.
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СИТУАЦІЯ 

Батьки часто відвозили сина на літо до бабусі. Коли він 

підріс, то сказав:

— Я вже дорослий, не поводьтеся зі мною, як із малень-

ким! Я і сам можу доїхати! 

Трохи посперечавшись, батьки таки погодилися. Сто-

ять вони на пероні, проводжають сина, дають останні 

настанови, а син знай відповідає: 

— Та знаю я, знаю — сто разів уже це чув... 

Тоді батько зі словами: «Синку, якщо раптом тобі стане 

погано або страшно, то ось, тримай...» — і тицьнув щось 

дитині в кишеню... 

Ось хлопчик сидить у вагоні, їде, розглядає щось 

у вікні. А навколо — люди чужі штовхаються, шумлять, 

заходять, виходять, невдоволений провідник зробив 

йому зауваження, хтось навіть підозріло на нього по-

дивився, і раптом хлопчику стає ніяково, і з кожним 

разом дедалі неприємніше і важче. Ось його вже охо-

пив страх. Він похнюпився, забився в куток, підкотили 

сльози. Раптом згадує, що у нього щось у кишені від 

батька... Тремтячою рукою намацує папірець, розгор-

тає його, а там: «Синку, я в останньому вагоні...» 

P.S. Так і в житті: ми маємо відпускати дітей, довіряю-
чи їм, та при цьому мусимо бути завжди в останньому 
вагоні, щоб діти відчували підтримку… Бути поруч  — 
поки ми живі! 
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Розумна поведінка батьків — це виявляти  

повагу до прагнення самостійності + 

усвідомлювати необхідність підтримки, 

контролю і ПРИКЛАДУ розумної поведінки. 

Зараз підліток як ніколи вбиратиме і копіюватиме. Уже 
в  16 років він від вас відвернеться, його заполонить 
вир почуттів. Тож у  нас всього рік наповнити свідо-
мість дитини правильними прикладами, як поводити-
ся в дорослих життєвих ситуаціях, під час конфліктів, 
у взаєминах, коли виникає небезпека. 

15-річку охоплюють емоції, він огризається, його 
сповнюють пристрасті, і  бажання жити по-своєму, 
але ще  стримує страх. Тому у  нас, батьків і  вчителів, 
у цей рік ще є влада і довіра, щоб виховувати і вплива-
ти. Часом повчаннями й обмеженнями, та щодня ГІД-
НИМ ПРИКЛАДОМ. Як у власному житті, так і в при-
кладах оточення (робіть акценти на тому, чого стали 
свідком у житті друзів, сусідів, книжках і фільмах).

Вас ще чують! 

Зараз ще будуть почуті відверті розмови на тему «у ме-
не теж так було...», про перше кохання, втечі з  дому, 
спробу алкоголю... Порада: будьте на  одному рівні 



261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

з підлітком, говоріть із ним не повчально, а як із ДРУ-
ГОМ. Близьким і дуже рідним. Не тягніть його на свій 
рівень. Розмовляйте з  ним так, ніби ви  повернулися 
у  свої п’ятнадцять. Пам’ятайте, що  взаємини ЗАВЖ-
ДИ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД СТАРШОГО. А  старший у  вашій 
парі — ви. 

Бачите його бунт, заперечення, тривожність? Збері-
гайте спокій і  спробуйте виявити, що  стоїть за  цими 
емоціями. Може, страх і  невпевненість  — дайте під-
тримку. Не знає як вчинити — дайте знання. Нерозді-
лені почуття — прийміть і дайте простір любові. 

«ВІДПУСКАЙТЕ ПОВІДОК», 

але тримайте руку на пульсі.

АЛЕ. Уже зараз частину відповідальності перекладай-
те на  плечі підлітка. Не  вирішуйте всі питання самі. 
Давайте йому відчувати, що ви довіряєте і що він має 
право на помилку. Що за кожну помилку доводиться 
відповідати. Та ви приймаєте його, і, хай там що, ваша 
дитина може прийти до вас.



262

Ще ретельніше стежте за оточенням і спілку-
ванням вашого підлітка!

Ви повинні чітко і  максимально повно знати всіх, 
із ким спілкується ваша поки що дитина. Як у реально-
му житті, так і в онлайн-просторі. 

Отже, криза проявляється в конфлікті бажання, прагнен-
ня до самостійності і в страху брати відповідальність. 

ДОТРИМУЙТЕСЬ БАЛАНСУ МІЖ 
РОЗВИТКОМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ЗАОХОЧЕННЯМ САМОСТІЙНОСТІ.

Посилено оточуйте підлітка  
ПРАВИЛЬНИМИ ПРИКЛАДАМИ

Ситуація: діти і навчання 
за кордоном 

Зараз просто must have відправити дитя навчатися 
закордон.

До табору, починаючи з 5–7 класу, до коледжів — уже 
з  прицілом на  атестат і  майбутній виш, десь із  8–9 
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класу. Можливо, є  винятки і  якісь діти справді там 
ТІЛЬКИ навчаються. На моєму досвіді була лише одна 
така дитина, дівчинка. Та й то вона поїхала в 11-му кла-
сі, конкретно знаючи коледж. До того ж вона мала чіт-
ку мету вступити туди, саме тому вперто і гризла гра-
ніт науки, не зважаючи ні на що інше. 

А решта дітей навчалися і... ось це  «і...» ви  як  батьки 
повинні неодмінно враховувати! 

Мій досвід свідчить про небезпеку як  таборів, так 
і коледжів.

Мої нотатки з канадського навчання: 

1. Кращих результатів і  здобутків дитина досягне, 
коли потрапить до  потоку постійного навчання. 
Як, наприклад, було у нас в канадському коледжі. 
Ми вибрали коледж, який працює постійно. Наші 
студенти отримували уроки не окремою групою, 
а вливалися в потік навчання, що йшов незалежно 
від них.

Слід враховувати, що у більшості закордонних за-
кладів процес навчання різний для джуніорскул 
(середньої школи) і хайскул (старшої школи). Джу-
ніорскул схожий на нашу класно-урочну систему, 
через що  перебуває під суворішим контролем. 
Хайскул  — потокове навчання, де  немає свого 
класу. Є  предмети, на  які може ходити весь по-
тік від 9-го до 12-го класу. Тобто цілком можливо, 
що сусідом по парті у вашого 15-річки буде такий 
собі 18-річний бувалий. 
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2. З нашого досвіду, проживання в пайні (гуртожит-
ку) ефективніше. Добре й комплексне проживан-
ня, коли тиждень дитина живе на території коле-
джу, а  на  вихідні виїжджає в  сім’ю. За  відгуками 
дітей, жити в  гуртожитку було цікавіше. До  речі, 
для батьків, і більш небезпечно — враховуйте це. 

3. Хайскул у  багатьох установах  — це  вже досить 
вільна організація, в якій, як у наших університе-
тах, левова частка навчання і дисципліни спрямо-
вана   на самовідповідальність. Діти мають вчасно 
повернутися до  пайна, де  сканується їх карта. 
Де  й  з  ким вони пропадали з  завершення пар 
і  до  відбою  — може бути таємницею за  сімома 
печатками. 

4. У будь-якому універі вже є  налагоджена систе-
ма і  певні люди, що  забезпечують усім «забо-
роненим». Від подів у  джули до  всього спектра 
спиртного і  легких наркотиків. Цілком імовірно, 
що  ваша тихенька дитина неначе за  помахом 
чарівної палички відкриває в  собі комунікативні 
якості і з легкістю іде на контакт. Чекайте, що не-
вдовзі ваші гроші обміняються на  заборонений 
на батьківщині актив. 

5. Поради досвідчених: 

• комплектуйте групу із  супроводжуючим від 
школи або компанії. Бажано, щоб він прожи-
вав на території пайну разом із дітьми. Великі 
коледжі надають таку послугу; 
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• до  від’їзду організуйте можливість дистан-
ційно бачити спілкування дитини в основних 
мережах. Саме це  головний канал усіх спо-
кус. Та  навіть більше: через свою дурість во-
ни не  лишень вдаються до  крайніх заходів, 
а ще й публікують у мережі найяскравіші мо-
менти. Який сенс порушувати закон, щоб ні-
хто не знав? Це явно буде в тік-току, інстагра-
мі й інших каналах, які відкриються на той час; 

• проживання (на  нашому досвіді) було більш 
продуктивним з іноземними студентами 
з  точки зору навчання і  менш ризиковане 
з точки зору змови в кімнаті. А не в тій компа-
нії, з якою дитина приїхала з батьківщини. 

• попереджайте дітей про наслідки, про депор-
тацію в  разі порушення закону. Наприклад, 
за  розпивання спиртних напоїв на  території 
школи або їхнє придбання до 21 року. 

Ситуація: дні народження  
з ночівлею і алкоголем 

У нас із  чоловіком виникла тривала дискусія, що  ро-
бити: відпускати чи поки заборонити. Його аргумент 
полягав у тому, що на таких вечірках вже точно будуть 
сигарети й алкоголь. Він з усією строгістю порядно-
го батька, який намагається вберегти своє дитя від 
будь-якого згубного впливу, був рішуче налаштований 
все забороняти і від усього захищати. 
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Я пам’ятаю свій досвід, коли у  мене тільки вини-
кла думка про сигарети. По правді, моя мама трива-
лий час курила вже до  періоду мого дорослішання, 
та, на її думку, ретельно це приховувала. Я ж давно зна-
ла, що сигарети у нас вдома є завжди. І вперше я за-
курила вдома, «стрельнувши» цигарку у  мами. Мені 
зовсім не сподобалося. Але у мене був простір і час, 
щоб все розсмакувати, здивуватися, знову спробува-
ти. Впевнитися, що  мені це  не  подобається. Спокій-
но, без «слабо» і стадного інстинкту «тримати марку».

ЧИ МОЖЛИВО, ЩО ДИТИНА НІКОЛИ 
НЕ ЗАХОЧЕ СПРОБУВАТИ? 

Напевне, так. Наприклад, у мене така ситуація 

з наркотиками. Ніколи не тягнуло. Можливо, хтось 

так само обійде тютюн і алкоголь. Але це швидше 

виняток. І на нього я б не покладалася. 

У цій ситуації я керуюся правилом полководців: якщо 
я не можу уникнути, то повинна очолити це повстання. 

Я пропоную купити те, що так цікавить дитину і спро-
бувати в  нашому колі. Спокійно проаналізувавши всі 
свої відчуття. Де пече, як нудить... 
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Другий варіант  — саме про ті  злощасні вечірки, які 
просто гронами сиплються, коли вашому малюкові 
виповнюється 15. Якщо я  знаю батьків і  вони збира-
ються «очолювати» цей захід, я відпускаю. Я усвідом-
люю, що там будуть і сигарети, і алкоголь. Дозовано. 
Під наглядом. 

Більше заборон — більше спокус.

Дозвольте маленькі пустощі, щоб уберегти від сер-
йозних наслідків великих дурниць.

Історія з мого дитинства. Можна довго сперечатися, 

правильно це чи ні, та принципи свого життя ми бере-

мо із власного досвіду. У мене він був успішний. Я на-

вчалася в археологічному ліцеї, тож літо ми проводили 

в експедиціях. Довго і, певна річ, без батьків. У нашій 

групі були учні старших класів і перші курси вишів. 

Справжня вибухова суміш, де все можливо і всього хо-

четься. Я досі вважаю дуже мудрим вчинок нашого го-

ловного археолога. Він сказав: «Я знаю, ви однак вжи-

ватимете алкоголь. Ми в селі. Можливостей уберегти 

вас від бурячихи (місцевого саморобного самогону), 

в мене небагато». Тож він запропонував нам скинутися, 

і він як дорослий офіційно піде в магазин, купить нам 

нормальне, даруйте за жаргон, «бухло». У нас був вечір 

біля багаття. Ми не ховалися, були на виду, не у бать-

ків — у лідера нашої банди. І він чітко знав, що за ріди-

на у наших чашках. Із нашого гурту всі стали гідними 

успішними людьми. Алкоголь залишився в пам’яті ша-

леної юності. Все пройшло вчасно. З мінімальними на-

слідками. Нас неможливо було взяти на слабо в будь-

якій компанії, ми знали, як і що. 
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Дайте собі відповідь на питання: чи можу я повністю 
захистити свою дитину від її  цікавості до  інтоксика-
цій? Якщо ні,  то  створіть ілюзію дозволу. Але поста-
райтеся точно знати, з ким і що вона вживає. Прого-
воріть, що  дозволено, а  що  — ні. Наприклад, у  моїй 
родині наркотики і близькість в 15 — НІ. І ми відкрито 
говоримо, чому. Тут спрацьовує «ти — ДОВІРЯЄШ ме-
ні, я ДОВІРЯЮ тобі». 

На кір і  вітрянку треба перехворіти в  дитинстві. 
Це  їх (дитячих хвороб) час. Вчасно й  наслідки будуть 
мінімальні. 

Якось на батьківських зборах у ліцеї тато одного мого 
ліцеїста поділився малюнком. Хлопчику було 15 років. І 
розуміння цієї схеми між ними (батьком і сином) добре 
регулювало відчуття відповідальності. Що ще залиша-
ється на мені як на батьку, а що вже зараз ти готовий 
взяти на себе? Пропишіть зі своїм 15-річкою цю схе-
му, нехай дитині все буде зрозуміло. І майте совість, 
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якщо вже домовилися — віддайте її частку і не сваріть 
за промахи. 

Зміст схеми полягає в тому, що 100% відповідальності 
лежить на батьках лише в момент народження і пер-
ший рік життя дитини. Вже з другого року життя ми по-
троху передаємо дітям цю  відповідальність. Спершу 
у  виборі, що  тобі подобається, що  ні. У  простих ре-
чах — їжі або одязі. Згодом, у три-п’ять років, — до то-
го, з ким гратися і чим займатися. Вибір школи, гуртків, 
відповідальність за  виконання домашнього завдан-
ня... Згідно вашого бачення схеми, яке співвідношен-
ня відповідальності між батьками і  дитиною у  15 ро-
ків? Як  це  відбувається у  ваших стосунках? Реально 
чи фіктивно ви даєте дитині можливість приймати рі-
шення і цілком за них відповідати? Поговоріть у сімей-
ному колі, які рішення дитина вже може приймати са-
мостійно. Чи усвідомлює вона наслідки невиконання. 

ЛЮБІТЬ ДИТИНУ!  
ЩИРО І НАТХНЕННО

Давайте їй більше свободи.  
Але завжди перебувайте поруч! 

СТАНЬТЕ НАЙКРАЩИМ  
ПРИКЛАДОМ 16 років



16РОКІВ



16РОКІВ

SWEET 16

16 років  Sweet 16 
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Вибухова суміш третього періоду СТАНОВЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ з другим роком ПОЧУТТІВ. Небезпеч-
ний час. Гормонально підліток потрапляє під ЦІЛКО-
ВИТУ ВЛАДУ ПОЧУТТІВ, а САМОІДЕНТИФІКУВАННЯ 
штовхає його на заявки «Я САМ»! Пам’ятаєте, в 15 по-
чуття охоплювали, та стримував страх, усвідомлення, 
що ще не надто вже я  і самостійний, хоча і дуже хо-
четься? Все. Запобіжник знято. І дуже ХОЧУ, і цілкови-
та впевненість, що МОЖУ. 

Я ХОЧУ і вже НІЧОГО НЕ БОЮСЬ

У 16 років подобається ВСЕ, що стосується протилеж-
ної статі. Дитина переживає постійне неусвідомлене 
прагнення до  зближення. Підлітка тягне до  чуттєвих 
насолод, і він знаходить їх. Погляди, жарти, торкання... 
все про «це». Пристрасть у  всіх проявах стає голов-
ною. Нон-стоп. Брати насолоду з усього. Подивіться 
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фільми про випускні класи, недарма  ж  вони назива-
ються «SWEET 16» (Солодкі 16). Хтивість. 

Що робити? Прийняти, що дитина вже доросла? Чи так 
це? Зараз підліток наче ваш найближчий друг, який по-
стійно під кайфом. Дитина перебуває в екстазі, їй зда-
ється, що  все пречудово. Та  не  втрачайте пильності! 
Саме зараз і саме вам як найближчій людині варто бу-
ти максимально уважною і суворою. Неважливо, хло-
пець у вас чи дівчина. Вже через рік, у 17–18, коли МО-
ЗОК здатен буде керувати почуттями, можна буде 
відступити і розслабитися. А зараз ПИЛЬНУЙТЕ!

Будьте непомітні, але знайте все: адреси, контак-
ти, плани. Ведіть дружні бесіди, дивіться разом філь-
ми, обговорюйте історії «з життя сусідів», знайомтеся 
з друзями дитини, підпишіться на них в  інсті... будьте 
в її середовищі, в її новинах, в її настрої. 

У 16 наймогутніший спосіб підпорядкувати собі іншо-
го — це... секс. Я розумію, що пишу ці рядки в часи, ко-
ли про секс не просто знають, а в реальності знайомі 
вже років із 12–13. Багато хто. Але не всі. Для більшо-
сті моїх дівчат і хлопців, з якими я зустрічаюся на про-
грамах, «це»  — ще  солодке передчуття і  мрії. В  та-
кому випадку подібні розмови будуть дуже доречні 
і своєчасні.

Підлітки інтуїтивно розуміють силу близькості, її пси-
хічну силу, і  користуються нею. Несвідомо, знеціню-
ючи все, що  реально відбувається, розчаровуються, 
на тривалий час роблять зовсім неправильні висновки. 
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Тримай планку! Бубка* тримав — і ти тримай! 

Цьогоріч ми з чоловіком вирішили максимально 
не залишати дочку без нагляду. Зацікавлювати 
її дозвіллям так, щоб вона не залишалася наодинці 
з хлопцем, особливо ввечері. Вітали великі компа-
нії, спільні подорожі. Я розуміла, що вони просто 
фізично не контролюють свої почуття. Так само 
розуміла, що межа дорослішання і жіночності ось-
ось настане. Все ж, як мамі мені дуже хотілося, 
щоб ця подія в житті дівчини була святкова і за-
лишила тільки радісні і вдячні почуття ніжності, 
любові, захисту. 

*  Український легкоатлет. Перший у  світі стрибнув вище 

6  метрів із  жердиною і  єдиний легкоатлет, який переміг 

на 6 (!) Чемпіонатах світу.
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Ми встановили високі стандарти на побачен-
ня. Хлопець повинен був спершу познайомитися 
з нами. Заїхати по доньку. Потиснути татові руку, 
тим самим кажучи, що цього вечора він бере 
на себе цілковиту відповідальність за неї. 

Марія жартувала, сміялася. Інколи нервувала, 
що ми з минулого століття і що зараз має бути все 
простіше. Простіше, можливо, нині піцу замовити. 
А побудувати сім’ю і любов так само складно. За-
кони взаємин не змінилися. 

— Хочеш на побачення? Нехай приїжджає по тебе. 
Забере з дому і сам привезе назад. 

— А якщо він так не може? 

— Тоді він безвідповідальний. А навіщо тобі зустрі-
чатися з хлопцем, який не здатен тебе захистити? 
Якщо не вміє любити і дбати про тебе, нехай си-
дить і дружить з тобою по телефону або у великій 
компанії. 

Дружба між «Х» і «Д» 

Я не вірю в дружбу між хлопцем і дівчиною. І пояс-
нюю це  своїм дітям. У  7–10 років вірю; в  16  — ні. 
На  що  з  перших секунд звертає увагу хлопець? 
На  зовнішність! Тобто якщо ви  в  незнайомій ком-
панії, 15–16-річний хлопчик поділяє дівчат на  два 
табори — ті,  кого він не бачить і  ті,  які йому подо-
баються. Не просто подобаються. «Просто» подоба-
ється йому друг Льоха. А дівчатка йому подобаються 
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СЕКСУАЛЬНО. І  в  цьому немає нічого поганого. 
Просто треба зрозуміти: якщо хлопчина дружить 
із  дівчиною, спілкується, то  вона його сексуально 
приваблює. І  питання першого поцілунку й  близь-
кості  — лише питання часу і  обставин. Нічого по-
ганого, просто треба називати речі своїми імена-
ми. В моєму розумінні дружби, з друзями не сплять. 
А  це  означає, що  дружби між хлопцем і  дівчиною 
не існує. Це моя думка. 

Підлітка поглинають стосунки, побачення, поці-
лунки, перші непорозуміння і  зради... Підліток вже 
не  розповідатиме вам про все. Водночас він всту-
пає у  сферу життя, про яку нічогісінько не  знає. 
Що ж робити? 

Розкажіть про етапи взаємин. Підліток потребує 

Знань. Розказуйте не повчаючи, а жартома, 

між іншим, під час чаювання або прогулянки... 

Виберіть формат, щоб поговорити. І поділіться 

знаннями про те, ЯК будуються взаємини, 

на що звертає увагу хлопець, а що є цінним для 

дівчини. 

Щоб говорити з  дитиною, необхідно самому знати 
теорію. А нас цього теж не вчили. Ділюся з вами шпар-
галкою теорії, як будувати взаємини від першого по-
гляду до весілля. 
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Пишу, ніби розмова ведеться з  дитиною і  від імені 
хлопця, і від імені дівчини. Прочитайте все, а при роз-
мові зі  своїм підлітком вже вибирайте, від імені кого 
говорити. 

ПІРАМІДА СТОСУНКІВ

Стосунки — як айфон — всі хочуть, уявляють, як про-
сто ними користуватися, але навіть не  припускають, 
ЯК  насправді вони влаштовані. Здається, що  голов-
не  — зав’язати стосунки, а  там якось розберемося. 
Ось воно «якось» і  виходить. Недовго, кострубато, 
і зрештою боляче.

Щоб приготувати кекс, ти  полізеш в  інет по  рецепт, 
довідатися, що за чим робити. Щоб водити машину — 
візьмеш уроки. А тут ЛЮБОВ! І навмання? А якби кекс 
«навмання»? 

Пропоную рецепт із переліком інгредієнтів. 

Інгредієнти: він — 1 шт., вона — 1 шт. 

Основний секрет: поступовість. 

Повний рецепт: 
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ПІРАМІДА СТОСУНКІВ 
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Крок 1. Знайомство 

З чого починаються стосунки? Зі знайомства. Вечірка, 
маршрутка, новий клас — байдуже, де ця зустріч від-
будеться. Та якщо це станеться, ти точно це помітиш. 
І все буде так: 

Він: оце красуня! 

Він одразу тебе помітить. Твою статуру або твої очі. 
Найчастіше — сідниці чи груди. Всередині засигналить 
пристрасть: от би її... 

Не бентежся. І  не  вір, якщо хтось раптом доводити-
ме, що юнака в дівчинці приваблює її душа. Та він про-
сто її не побачить! Душу. Якщо ти йому не сподобаєш-
ся зовні. Відбувається відбір. З цією — так, а з цією — ні. 
Не відразу, потенційно. Та всі дівчата діляться на тих, 
хто викликає бажання, і тих, яких він просто не бачить 
або не вважає за дівчат. Просто колектив. Якщо він те-
бе помітив — у нього є до тебе потяг. Тепер розумі-
єш, чому дружба хлопця і  дівчини неможлива? Якщо 
він тебе бачить, це означає, що він був би не проти... 
Рано чи пізно. А це вже не дружба.
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Підказка: У нього все починається з потягу. Це ані доб-
ре, ані погано. Погано, якщо на цьому все закінчиться. 
В першу зустріч — це просто природа. 

Висновок для дівчини — ти повинна стежити за собою! 
Він дивиться на тебе. І ти маєш бути красивою, чистою 
і доглянутою. Це закон для дівчинки. Та не сприймай 
серйозно, що  ти  йому сподобалася. Йому так само 
сподобалося пів міста. Ваші взаємини ще попереду. 

Вона. Все помічає. І навіть те, що ти гарний як... хто там 
у  тебе зараз кумир? Та  це  поки взагалі нічого не  оз-
начає. Вона помічає ВСІХ. І  поки ти  не  відкрив рота, 
для неї ви всі однакові. Ну погодься, красунчик — очей 
не відведеш. А заговорив — справжній недоумок! Як-
що дівчинка не надто розумна, але красуня, попервах 
це навіть її перевага, а от хлопець одразу стирається 
з поля зору. З тобою має бути цікаво! Вона захоплю-
ється інтелектом. Заслуховується. Для неї перше зна-
йомство відбувається вухами і мозком.

Підказка. Хлопче! Ти повинен бути цікавий. Читай. Роз-
вивайся, завантаж чати в Телеграм із цікавими текста-
ми, дивися пізнавальні фільми, читай книжки, зустрі-
чайся з людьми, з якими розвиватимешся. Захоплюйся 
чимось від боксу до  моделювання. Але з  тобою має 
бути ЦІКАВО! Ніякі біцепси не врятують, якщо з тобою 
нема про що поговорити. 

Якщо ти дівчинка і ти вперше пішла на побачення з хлоп-
цем, а у тебе метелики в животі тільки від погляду на йо-
го пружні сідниці. І всередині такий потяг, що немає сил 
чекати. Біжи від нього! Він ще  нічогісінько не  зробив, 
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щоб тебе завоювати! Знаєш, що це означає? Нещодав-
но ти з кимось розлучилася і всі почуття, які признача-
лися іншому, готові виплеснутися. А  він  — не  той! Він 
просто потрапив під руку. Біжи. Є спеціальні техніки для 
звільнення від попередніх стосунків і почуттів. Спершу 
необхідно виконати їх. А потім зустрічатися з іншими. 

Або ще варіант: ти так довго-довго-довго-довго хоті-
ла зустрічатися... у  всіх подруг вже по  три колишніх, 
а  ти  ще  навіть «нецілована». Ти  вже так яскраво все 
змалювала у  своїй уяві, як  вихвалятимешся і  поміня-
єш статус у соціальних мережах. Що готова хоч із ким. 
Але ж ЙОГО ти  і не бачиш — ти бачиш свою вигадку. 
Це  біда. Буде дуже боляче. Краще поплач і  поговори 
з мамою, якщо не допоможе, то з психологом. Але го-
ловне заспокойся і дай юнакові позалицятися до тебе. 
Подивися, який він. 

Як ти  вважаєш, скільки може бути дівчат, які сподо-
баються зовні? А хлопців, із якими цікаво? Правильно. 
Багато! Дуже багато. 

Тож не  зупиняймося. І  якщо реально подобаєть-
ся  — продовжуємо. Чітко усвідомлюємо, що  таких, 
як я, у нього / неї сотні. Це поки що.

Підказка для першої зустрічі. Це  тільки здається, 
що  хлопці впевнені і  безстрашні. Якщо дівчина йому 
реально сподобалася, він дуже бентежитиметься. Див-
но, але на першій зустрічі дівчинці заговорити і позна-
йомитися легше. Та не квапся! Ти ж хочеш, щоб у ва-
ших взаєминах все було на своїх місцях. Ти — дівчинка, 
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він — залицяльник. А не навпаки. Залицяльниця — на-
віть звучить смішно.

Запам’ятай: на  першій зустрічі він боїться схибити, 
боїться, що ти його проігноруєш. 

При всій своїй жвавості дівчинка теж боїться. Бути 
нав’язливою. 

Тож найкраща ситуація — це коли ЇЙ ПОТРІБНА ДО-
ПОМОГА. З валізою, з задачкою, з вибором маршруту... 
байдуже! Якщо він тобі сподобався, створи ситуацію, 
в якій ти попросиш у нього про допомогу. А він здат-
ний її надати. Він — герой, ви розговорилися, ти дяку-
єш. Все ідеально. Згадай про це, коли раптом захочеш 
познайомитися. 

Важливий висновок першого кроку: 

— його приваблює її зовнішність; 

— її — його інтелект і вчинки. 

ЯК дівчина може зацікавитися, якщо вперше бачить 
хлопця? І  він стоїть, мовчить. Тільки якщо він почне 
щось Робити! Для цього потрібен час. І  різні обста-
вини, різні ситуації і  його вчинки. Розумієш? Дівчина 
зможе вибрати гідного, тільки якщо будуть ДОВГІ і ба-
жано КРАСИВІ ЗАЛИЦЯННЯ. 

Дівчата! Бути красивими — це ваш обов’язок. Дозволи-
ти до себе залицятися. На першому етапі залицяльників 
може бути двоє, троє і навіть п’ятеро. Це дуже добре! 
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Щоб не  прив’язуватися. З  одним у  парку погуляла, 
з другим на виставку сходила, з третім до друзів поїха-
ла. Тоді дівчинка не переймається, що Сашко після кі-
но не дзвонить. Вона просто йде з Єгором на концерт. 
І спокійно чекає, поки Сашко нарешті отямиться. І вона 
на даному етапі не х..да! — якщо вона не спить ні з ким 
із  них і  навіть не  цілується. А  приймати залицяння від 
декількох хлопців одночасно  — це  показник здорової 
самооцінки дівчини і її можливість вибрати гідного. 

Хлопці — розвивайтеся! З вами має бути цікаво! Вчіть-
ся красиво й довго залицятися. Набирайте ідей з філь-
мів, із  досвіду старших, з  книжок... Зробіть цей пе-
ріод взаємин дивовижною пригодою. Станьте героєм 
у власних очах. 

Крок 2. Обмін враженнями. 
Відчуття

Ви поки знайомі. Навіть не хороші, ти просто знаєш, 
що  є  такий хлоп. Раптом, несподівано для самої се-
бе, ти помічаєш, що не хотіла йти на ту вечірку, а діз-
налася, що він там буде і сказала «так». Він бачить ба-
гато дівчат, які йому подобаються зовнішньо. Та коли 
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ти  поруч, він із  подивом усвідомлює, що  йому хо-
четься бути дотепнішим, проявити кращі свої риси. 
На цьому етапі нічого особливо не відбувається, од-
нак і хлопець, і дівчина помічають, що коли вони по-
руч, всередині щось приємно бринить. 

ВІН помічає, що саме ти смієшся над його жартиками. 
Саме до тебе прислухається, коли ти йому щось ра-
диш, і готовий злетіти, коли ти дякуєш за якусь дрібнич-
ку: допоміг з уроками, пригостив кавою, провів додо-
му... Він з приємністю відзначає, що ти не намагаєшся 
його змінити, і що просиш про допомогу, а не чекаєш 
на неї. І, головне, щоразу, коли ви зустрічаєтеся, у те-
бе спалахують очі і на обличчі сяє усмішка. 

ВОНА раптом усвідомлює, що  відчуває особли-
ву радість від розмов із  тобою, що  несподівано мо-
же поділитися з  тобою навіть тим, що  ніколи ніко-
му не  розповідала. Вона з  легкістю щиро тобі дякує, 
і дійсно помічає всі твої прояви уваги. Вона помічає, 
що ти дзвониш, цікавишся, як вона доїхала додому, за-
уважує, що ти піклуєшся. Раптом відчуває, що з тобою 
не страшно. Вона починає довіряти. 

Зовні все як завжди. Ну, може, трішки ви виділяєте од-
не одного із загальної галасливої компанії. Але всере-
дині зароджуються почуття, емоції. Він помічає її  жі-
ночність, вона — його мужність. 

Це важливий етап стосунків. Зовсім ще не привід для 
близькості. Адже тільки на третьому етапі ви зрозуміє-
те, що ще не бачили найголовнішого. 
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Крок 3. Крок 1 навпаки, або 
«Ну привіт, це Я» 

Він побачив її, захотів. Прекрасна! Та справжня недо-
торка. З нею добре і почуваєшся героєм... Але так са-
мо вона всміхається і Сашкові, і Олексію... За неї дове-
деться поборотися. 

Вона побачила його. Як він цікаво розповідає! Кумед-
ний персонаж, залицяється? Здається, поруч із  ним 
вона почувається особливою. 

Що ж буде, якщо продовжити цю хвилю красивих сто-
сунків? Без сексу і  навіть поцілунків. Як  ви  вважаєте? 
Що наступним відкриється для нього? Він зараз бачить 
тіло, яке його вабить, у нього зароджуються почуття.

Увага! Якщо хлопець і дівчина продовжать, він із поди-
вом для себе почне ЇЇ ЧУТИ. Йому раптом стане ре-
ально цікаво, що  вона читає, чим захоплюється, про 
що мріє, що слухає... ТІЛЬКИ ЗАРАЗ! Він починає ро-
зуміти, що важлива не зовнішність, а внутрішній світ! 
Він може говорити, що йому цікаво, але на 1 і 2 кро-
ці бачити тільки її груди і говорити все, щоб вона дала 
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можливість стати ближче. Та  якщо витримали і  про-
довжили без інтиму — то є шанс, що він реально від-
криє її! Тільки зараз. 

А вона? Вона відчуває, що поруч із ним пробуджується 
її жіночність, і його вчинки гідні захвату. Що їй відкри-
ється на цьому кроці? 

Увага! ЙОГО ЗОВНІШНІСТЬ. Ні,  звичайно, вона досі 
теж бачила його. Але тільки зараз вона побачить йо-
го таким, який він є! Не  прагнучи його прикрасити. 
Це  не  дивно. У  дівчаток так буває: вона в  5-му класі 
науявляла, що її хлопець буде 175 см зросту і з чорни-
ми кучерями. І весь той час, що вони бачилися, вона 
несвідомо бачила в ньому і цей зріст, і ці кучері. А за-
раз дівчина насправді побачила його! І він їй подоба-
ється! Саме такий. Бо вона вже пишається його вчин-
ками і готова змінити свою мрію 5-го класу. 

Розумієте, що  відбувається? Це  дуже важливо! Якщо 
хлопець поспішає і  цілується вже на  першій зустрічі. 
Та навіть на п’ятій... ВОНИ НЕ БАЧАТЬ ОДНЕ ОДНОГО. 

Юнак бачить тільки своє «хочу», і йому поки що наплю-
вати на весь її внутрішній світ, такий важливий для неї.

А  дівчина бачить не  його! А  свою вигадку і  несвідо-
мо підганяє юнака під неї. Реального вона його по-
бачить тільки на третьому кроці, а для цього потрібен 
час. Ось чому так багато написано про тривалі зали-
цяння. Це не пуританство, а закон взаємин. 

Є ще кроки: 
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Крок 4. Душевний 

Це вже високо і  красиво. Хлопець і  Дівчина почина-
ють пізнавати одне одного. Цікавитися не тільки, яке 
морозиво любиш, а  про що  мрієш. У  що  віриш. Чо-
го боїш ся. Ви стаєте настільки близькими, що можете 
довірити одне одному найпотаємніше. 

Потім можливі крок 5 і 6. 

Крок. 5 Заручини 

На цьому кроці ви стаєте парою. І стосунки ваші міц-
ні, вже як у справжньої сім’ї. Але ви ще НЕ живете ра-
зом і НЕ спите. До того ж дівчина не готує для хлопця 
і не годує його, тобто вона ще не Дружина і не вико-
нує обов’язків цієї соціальної ролі.
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Крок 6. Весілля 

Якщо вам вдасться так побудувати свою сім’ю — це бу-
де найміцніший фундамент, який витримає всі нега-
разди і, є багато шансів, що все життя ви будете удвох 
щасливі. 

СЕКС. Є  одна особливість у  цій піраміді. Її  розвиток 
відбувається природно, в  енергії любові і  поступо-
вості. На  будь-якому етапі ви  маєте право вирішити: 
продовжувати або розійтися, цілуватися чи ні, займа-
тися сексом або піднятися ще трішки вище. 

Є лише одне правило, яке діє як закон — залізобетон-
но і завжди. 

На якому етапі стався секс  — Розвиток зупиняється. 
ВСЕ!

Нотатка для дівчини. Познайомилися — і цього ж ве-
чора в одному ліжку. Не дивуйся, що і за два місяці він 
бачитиме в тобі тільки тіло для втіх. Чи чутиме він твої 
радості і печалі? Як? Це відбувається на третьому кро-
ці. Чи буде героєм для тебе? Може, щось і зробить, але 
не  для тебе. А  лише щоб одразу отримати «подяку». 
Сама розумієш, яку. 
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Тобі вирішувати. Тільки пам’ятай, що хлопчику хотіти-
меться завжди! А рівень ваших стосунків залежить від 
того, наскільки ти їх піднімеш. Надихай на красиві за-
лицяння. Довгі і красиві. Це приємно і дуже цікаво! Для 
вас обох. Повір, йому теж хочеться для когось бути 
героєм! 

Ба більше, коли ти  станеш старшою, то  зрозумієш, 
що  любов чоловіка соціальна. Він любить тебе на-
стільки, наскільки вклав в тебе свого часу, зусиль і ре-
сурсів. Тож дозволь йому залицятися! Тоді й він із кож-
ним кроком дедалі більше тобою дорожитиме. 

Фундамент міцних стосунків — довгі і красиві 
залицяння. 

ВИСНОВОК. 
ВЗАЄМИНИ – ЯК БУДИНОК – МАЮТЬ 

БУДУВАТИСЯ ПОСТУПОВО.

Ти ж не починаєш будівництво будинку  

з вибору фіранок?
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Секс — це приємно. Та що більше ви пізнали одне од-
ного ДО, то краще. Саме такими і будуть ваші стосун-
ки, які були ДО того, як це сталося.

Потерпи, насолоджуйся його знаками уваги та люб’яз-
ностями — і тоді зможеш довго насолоджуватися сто-
сунками. Дуже довго. 

КИМ БУТИ? 

У 16 точно постане питання про вступ до навчально-
го закладу і ким бути. 

Щодо профорієнтації можна звернутися до психоло-
га чи астролога. 

Наприклад, ми  з  дівчатами випробовували фоль-
гу. І  в  технології артпрактик ліпили з  неї «Мій образ 
в  майбутньому». Потім я  писала всі можливі на  сьо-
годні професії, і дівчата розкладали на дві купки: «так, 
хочу спробувати» і  «ні,  зовсім себе не  уявляю». Діти 
взагалі не знають, які є професії. А для того, щоб ви-
брати, треба ознайомитися з асортиментом. Так само 
справедливо і  те,  що  за  короткий час виникає вели-
ка кількість професій, тож цілком імовірно, що дитина 
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здобуде освіту і сама собі створить професію. Нехай 
пробує.

У переважній більшості випадків, вибір ВНЗ — це не ви-
бір професії. Скільки бо людей працюють за першою 
освітою? Одиниці. Та  безумовно це  вибір ЯКОСТЕЙ, 
які розвиватимуться, і  вибір оточення. Того, З  КИМ 
підліток проведе наступні 5 років! Найактивніших 
у становленні його майбутнього і розширенням кола 
знайомств. 

Вибираючи ВНЗ для своєї дочки, ми  опиралися са-
ме на  ці  критерії: які якості розвивати і  з  ким вона 
спілкуватиметься. 

У 16 років дитина рідко чітко усвідомлює, ким буде. 
І це нормально. У неї немає досвіду професій. Доволі 
важко вибрати те, про що ти нічого не знаєш. 

Є здібності  — рахувати, писати, творити... Вибирай-
те НАПРЯМОК. Десь на  2-3-му курсі підліток визна-
читься точніше, тоді можна перевестися на потрібну 
спеціальність. 

Є планка середовища. Пильнуйте. З  КИМ буде підлі-
ток, важливіше за те, ЧОГО він навчатиметься на па-
рах. Середовище  — рівні і  старші. Дивіться на  рівень 
і інтереси одногрупників, на те, чи будуть у цьому за-
кладі Вчителі, Старші, які б надихнули на пошук, нав-
чання, були творчим прикладом. 

Є прекрасний досвід давати дитині рік між шко-
лою і  ВНЗ. Не  байдикування, а  досвіду. Коли у  вас 
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є можливість, а у дитини 2-3 ідеї, ким бути. За цей рік 
ви влаштовуєте її стажувальником на реальні роботи! 
І дитина по 3-4 місяці ходить і бачить, ЯК це відбува-
ється насправді. 

РОБІТЬ СТАВКУ НА ЯКОСТІ 
І СЕРЕДОВИЩЕ

По можливості допоможіть підлітку отримати 

ДОСВІД, реальний ДОСВІД у тій сфері, яка його 

цікавить. І, звичайно, дозвольте шукати далі. 

У моїй практиці є такі приклади, часті й успішні:

— Хочу працювати в туризмі! Це так класно! Скрізь їз-
диш і все бачиш. 

За 3 місяці стажування: 

— Це зовсім не те! Так багато писанини і відповідаль-
ності. Ні,  подорожувати можна і  так. А  працювати 
у фірмі я точно не хочу. 

— Звукорежисер  — це  так кльово! Уявляю себе в  на-
вушниках, навколо звук. 



ЛЮБІТЬ ВАШОГО ПІДЛІТКА.  

ЦЕ ВАШ РОМАН НА ВСЕ ЖИТТЯ. 

НАМАГАЙТЕСЯ БУТИ 

СПРАВЖНІМ ДРУГОМ.  

ЗГАДАЙТЕ СВОЇ 16  

І ПАМ’ЯТАЙТЕ: 

ЦЕ МИНЕ!

За місяць:

— Що  я  собі думав? Звукорежисер мусить цілодобо-
во сидіти, вислуховувати найменше. Сідниці «чавун-
ні» стали. Зате я закохався в режисуру! Все, йду на ре-
жисера або оператора... 
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Озирніться і  погляньте, який шлях ми  пройшли! 
Ми з вами досягли 16 років! Батькам час трохи відсту-
пити, розширюючи масштаби самостійності і відпові-
дальності вже практично сформованій особистості.

Хлопчикам настав час заробляти гроші. Хоча б на ігри 
і побачення. 

— Слухай, — каже батько 16-річному синові, — 
свою жінку я воджу в ресторани за власні гроші. 
Свою ти також води за власні. 

— Але у мене ж поки немає грошей! 

— Так не води. Заробиш — тоді й залицятимешся, 
а поки можна і в парку погуляти. 

Надихайте підлітка! Ставте в такі умови, щоб він відчу-
вав, що, в принципі, все добре, та все ж для власних за-
баганок він має докладати зусилля сам. Забезпечуйте 
базово: одяг / навчання. Все інше він повинен зароб-
ляти сам. Підказуйте. «Дайте вудку» — як у казці, і вже 
сьогодні він сам собою пишатиметься! А ви — ним. 

Дівчинка і в 16 залишається повністю під вашим конт-
ролем. Ба більше: на вашій відповідальності досі зали-
шається формування належного оточення, щоб вона 
могла бачити гідний приклад хлопців та взаємин.

У 17 почуття трохи вщухнуть, зате вибухне его-
їзм. І  ви  почуєте, що  «вас це  не  стосується», «ме-
не ніхто не  хвилює», «пішли всі! я  так хочу, так і  бу-
де». Категоричне заперечення будь-якого контролю, 
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правил, старшинства, будь-якої думки. Не переживай-
те, це тимчасово, а втім, як і кожен період. 

У 18 прокинеться бажання гармонії. І, можливо, ви по-
чуєте: «Та нічого, вибач. Але ти ж бачиш, ми любимо 
одне одного»... Перша спроба до порозуміння. Зовсім 
протилежне, що було рік тому, прагнення до розумін-
ня і підтримки не тільки вашої, а всіх. Щоб поважали 
мій вибір. Перші паростки до  гармонії і  розширення 
простору. 

Для батьків настав час відійти. Образно. У 18 залиша-
ємо дитину самостійно виплутуватися зі свого боло-
та і складних ситуацій. Тримаємо незримий контроль. 
Ви готові втрутитися будь-якої миті, і ви в курсі ситу-
ації, підпільно. Та  зовні ви  показуєте, що  настав час 
самому нести відповідальність і  шукати шляхи вихо-
ду. Ваш вертоліт зупиняє прилад контролю і  прямує 
до ангара. Тепер він вилітає тільки в екстрених випад-
ках. І спостереження ведеться вже не так активно.

У 19-21 ми просто поруч. Дитина вже знає, чого хоче, 
має свої інтереси у  стосунках і  розумінні шляху, бо-
дай на  найближчі роки три. Молода особистість до-
кладає зусиль, вже усвідомлено дивиться на оточення 
і спосіб життя. Ідеальний шлях формування зрілої осо-
бистості. Звичайно, буває по-різному, і  якщо кризи 
попередніх років не пройдено, саме зараз вони і про-
являться ще раз. Як останній шанс до повноліття, до 21 
здати всі іспити дитинства. Після 21 року людина стає 
зрілою особистістю, як психологічно, так і соціально. 
З цього часу вона перестає БРАТИ, і  її призначенням 
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стає ВІДДАВАТИ. Віддавати себе у стосунках, в пошу-
ку не просто друга на вечірку, а постійного партнера, 
з яким можна будувати міцну сім’ю. Розумом і навич-
ками віддавати себе в професії, в служінні суспільству. 
Ділитися своїми талантами. Усвідомити, що життя має 
цілком конкретний зміст, що це не просто перебіг від 
чуттєвих бажань і страху, в житті є ціль і сенс, особи-
сто для мене.

Ми пройшли величезний шлях! Тепер людина сама. 
Це  вже її  особиста унікальна лінія життя. Кажуть, ви-
ховання дитини — це експеримент ціною в одне люд-
ське життя. Я щиро вірю, що наш із вами експеримент 
вдався! 

Життєва спіраль продовжує закручуватися, і  в  житті 
молодої людини так само будуть закони семирічного 
циклу. Та це вже інша книжка. Не для вас. Для нової са-
мостійної особистості. 
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Як надихнути дитину читати  
в цифровий час 

Перше — НАДИХАЄ НАТХНЕННИЙ. Надихнути чита-
ти може тільки той, хто сам кайфує від читання. Тому 
читайте самі! Захоплено і регулярно. Покладіть книж-
ку на приліжковий столик, візьміть із собою в дорогу, 
похваліться, яку книжку щойно придбали, підіть разом 
на книжкову виставку. 

Друге — читайте дитині. В будь-якому віці. Маленьким 
читаєте ви. ЧИТАЄТЕ, а не ставите аудіоказки. Ваш го-
лос, ваші емоції, можливість тут-таки все обговори-
ти. Це  не  просто книжка  — це  ваш спільний із  дити-
ною Світ. Читайте старшим. Щоб захопити їх певною 
книжкою, я  читаю вголос початок. Роблю акценти, 
щоб книжка розкрилася, і  буквально за  2–3 розділи 
дитина вже зацікавилася і  готова сама продовжувати 
читання. Так, наприклад, було з повістю Троєпольско-
го «Білий Бім Чорне вухо». Я  її  запропонувала доньці 
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у  12 років. Непроста книжка для сучасного підлітка, 
щедро помережана описами природи й не надто ди-
намічним сюжетом. Спершу читайте разом! Згадайте 
фільм «Хатіко», визначте з дитиною породу Біма; чи-
таючи про природу, уявляйте, що ви граєтеся з Бімом 
у лісі... Обов’язково запитуйте в дитини, які слова во-
на не  зрозуміла. Пояснюйте. Намагайтеся застосу-
вати ці слова в повсякденні. Тим самим ви збагатите 
словниковий запас дитини. Старшій, шістнадцятиріч-
ній, я також читаю вголос — невеликі есе або замітки. 
Потім ми з нею обговорюємо прочитане і я рекомен-
дую книгу, якщо тема розмови зачепила.

Третє  — організовуйте дитині час і  простір для чи-
тання. І  ЗАПИТУЙТЕ, про що  вона сьогодні читала. 
«І що там? Що сталося? Як він вибрався з тієї пастки?» 
У  нас з  доньками є  два варіанти відповіді: в  деталях 
або кількома словами. Це залежить від настрою і ча-
су. Та тільки-но дитина починає говорити, СЛУХАЙТЕ! 
Запам’ятовуйте. В середньому віці питаю щодня: про-
читав — поділися. У старшому віці — про книжку зага-
лом. Обов’язково ділимося сюжетом (ви неабияк зди-
вуєтеся дитячим сприйняттям) і відчуттями від подій. 
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Рекомендована література  
для розвитку дитини

ДО 5 РОКІВ 

• Казки. Через казки дитина легко засвоює зако-
ни Світу, взаємин між людьми в  різних ситуаці-
ях, знайомиться з характерами людей. Вибирайте 
ті казки, які насправді стануть Першою конститу-
цією маленької Особистості. Не просто читайте, 
а проживайте їх спільно з дитиною, обговорюйте, 
чому так вчинив головний герой. А як би ти зро-
бив? Що відчував герой? А ти? Я прихильниця на-
родної класики: «Колобок», «Курочка Ряба», «Троє 
поросят», «Гуси-лебеді», «Коза-дереза», «Лисич-
ка і Журавель» та інші. 

• Оповідання Віталія Біанкі «Як мурашка додому по-
спішав», «Чий ніс кращий» та ін. 

• Казки Володимира Сутеєва «Мішок яблук», «Хто 
сказав «няв» та ін.

• Казки Самуїла Маршака «12 місяців», «Кицін дім» 
та ін. 

• Казки Ганса Християна Андерсена для молодшого 
віку: «Дюймовочка», «Гидке каченя», «Дикі лебеді».

• Казки братів Грімм «Білосніжка і сім гномів», «Гор-
щик каші», «Рапунцель» та ін. 

• Казки Шарля Перро «Червона Шапочка», «Попе-
люшка», «Кіт у чоботях» та ін. 

• Тетяна Александрова «Домовичок Кузька». 

• Вірші Агнії Барто, Едуарда Успенського, Корнія 
Чуковського, Сергія Михалкова. 
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5–10 РОКІВ 

Дитина росте, а казки залишаються: 

• Сергій Аксаков «Червона квіточка», Володимир 
Одоєвський «Мороз Іванович», Всеволод Гаршин 
«Жаба-мандрівниця», Дмитро Мамин-Сибіряк 
«Сіра шийка», Олексій Толстой «Золотий ключик 
або Пригоди Буратіно» 

Старшим дітям: 

• Всеволод Нестайко «Дивовижні пригоди в лісовій 
школі»

• Казки Оскара Вайлда (наприклад, казка «Веле-
тень-егоїст» мені допомогла розповісти дитині 
про смерть тітки). 

• Казки Павла Бажова. 

• Казки Олександра Пушкіна. 

• Казки Ганса Християна Андерсена (для середньо-
го віку) «Русалонька», «Снігова Королева», а також 
«Свинопас», «Нове вбрання короля» (для старших); 

• ближче до  8-10 років  — «Дівчинка з  сірниками», 
«Оле-Лукоє», «Стійкий олов’яний солдатик». 

• Казки Редьярда Кіплінга «Мауглі», «Рікі-Тікі-Таві». 

• Кеннет Грем «Вітер у вербах». 

• Юрій Куклачов «Уроки доброти».

• Байки Івана Крилова. 

• Григорій Остер «Шкідливі поради», «38 папуг». 

• «Панчатантра. Наука про правильну поведінку».
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• Джеймс Баррі «Пітер Пен».

• Джоель Гарріс «Казки дядечка Римуса».

• Ірина та Леонід Тюхтяєви «Зокі і Бада». 

• Туве Янссон «Все про Мумі-тролів». 

• Ізабель Абеді серія книжок про Лолу 
(ближче до 10 років).

• Наріне Абгарян «Манюня». 

• Алан Александр Мілн «Вінні-Пух. Повна збірка ка-
зок і віршів». 

• Елеонор Портер «Полліанна», «Полліанна 
виросла». 

• Шел Сілверстайн «Щедре дерево». 

• Астрід Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха», «Карлсон, 
який живе на даху». 

• Анне-Катріне Вестлі «Тато, мама, бабуся, вісім ді-
тей і вантажівка». 

• Булат Окуджава «Чарівні пригоди».

• Євген Шварц «Казка про втрачений час». 

• Олександр Волков «Чарівник Смарагдового міста». 

• Енциклопедії. Надихати на читання паперових ви-
дань. Щодня по сторінці щось дізнаватися. Разом 
обговорювати. 

• Джефф Кінні «Щоденник слабака». 

• Френсіс Еліза Бернетт «Таємничий сад». 

• Анастасія Строкіна «Кіт пливе на північ». 
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10–15 РОКІВ 

• Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки»

• Моріс Метерлінк «Синій птах». 

• Льюїс Керролл «Аліса в Країні чудес». 

• Клайв Стейплз Льюїс «Хроніки Нарнії»  а Джон 
Толкін "Володар перснів", "Гобіт, або Туди і звідти"

• Ракель Паласіо «Чудо».

• Террі Пратчетт серія «Дискосвіт», особливо 
«Морт» і «Право на чари».

• Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». 

• Марія Парр «Вафельне серце». 

• Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 

• Едіт Патту «Схід» (більше для дівчат). 

• Стівен Гоккінґ серія книжок «Джордж» (для 
хлопчиків). 

• Оповідання про тварин Ернеста Сетона-Томпсо-
на і Джеральда Даррела. 

• Детективні історії Артура Конан Дойля (про Шер-
лока Голмса) і Агати Крісті. 

• Сью Таунсенд «Таємний щоденник Адріана 
Моула». 

• Корнелія Функе «Чорнильне серце». 

• Ніна Дашевська «Віллі і  Тео  — театральний 
капітан». 

• Черстін Лундберг Хан «Печиво щастя». 
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• Кристина Нестлінґер «Ільза Янда, років — чотир-
надцять». 

• Вікторія Ледерман «Всього одинадцять! Або шу-
ри-мури в п’ятому „Д“». 

• Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра», «Принц 
і жебрак». 

• Серія книжок «Дивовижні особистості для дітей» 
(видавництва IPIO). 

• Борис Акунін «Дитяча книга». 

• Ніна Дашевська «Я не гальмо». 

• Джеймс Паттерсон «Середня школа». 

• Серія книжок Наталі Щерби «Часодії» 

З 15 РОКІВ 

• Пауло Коельо «Алхімік». 

• Джон Ґрін «Провина зірок», «Паперові міста». 

• Річард Бах «Чайка на  ім’я Джонатан Лівінг-
стон», «Міст через вічність». Гарпер Лі  «Убити 
пересмішника». 

• Робін Шарма «Монах, який продав свій Феррарі». 

• Володимир Чеповий, Анна Ясна «Перехрестя». 

• Аркадій і  Борис Стругацькі «Готель "У  загиблого 
альпініста"». 

• Михайло Веллер «Пригоди майора Звягіна». 

• Шон Кові «7 навичок високоефективних підлітків». 
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• Володимир Леві «Мистецтво бути собою». 

• Джейн Остін «Гордість і упередження». 

• Рей Бредбері «Кульбабове вино» (моя улюбле-
на книжка після «Майстра і Маргарити» Михайла 
Булгакова). 

• Рей Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». 

• Бернар Вербер «Імперія ангелів».

• Елі Фрей «Мій кращий ворог». 

• Ден Браун «Код да Вінчі». 

• Оскар Вайлд «Портрет Доріана Грея». 

• Лоїс Лоурі «Хранитель». 

• Вероніка Рот «Дивергент». 

• Вільям Голдінг «Володар мух». 

• Патрік Зюскінд «Парфумер». 

• Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою». 

• Гейл Форман «Якщо я залишуся».

• Джонатан Фоєр «Страшенно моторошно 
і  неймовірно близько».

• Анастасія Нових, серія «Сенсей». 

• Керстін Гір трилогія «Таймлесс» (особливо «Рубі-
нова книга»). 

• Вікторія Ледерман «Першокурсниця». 

• Джером Д. Селінджер «Ловець у житі». 
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«Якщо ти  й  матимеш дітей, то  однозначно хлопців, 
така ти  жорстка і  колюча»,  — якось сказала мені ма-
ма. Я чітко пам’ятаю себе підлітком, вибуховим і су-
перечливим. Мене легко взяли «на слабо», щоб я об-
рала не улюблену вже тоді «психологію», а престижну 
«банківську справу», здобувши червоний диплом Ма-
гістра «Фондових ринків». Тільки жорстока криза, яка, 
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напевно, буває в  житті кожного, коли за  лічені дні 
ви втрачаєте ВСЕ, що ще вчора так цінували: роботу, 
сім’ю, квартиру... раптом струснула і  змусила шукати 
відповіді, цінувати час і,  зрештою, бути справжньою. 
Зараз у  мене коханий чоловік і  сім’я, в  якій ми  вихо-
вуємо трьох дочок. Улюблений диплом психоло-
га-консультанта Вищої Школи Практичної Психоло-
гії. Улюблена робота з підлітками, такими ж колючими 
і наївними, якою була я. 

З 2017 року співпрацюю з Ліцеєм для дівчаток «Леді» 
і Ліцеєм лінгвістики, права і бізнесу «Міжнародний ви-
мір» як психолог і Учитель духовних основ життя для 
підлітків. Проводжу індивідуальні консультації та  за-
любки виступаю на  фестивалях і  конференціях, при-
свячених дітям. Автор програми зустрічей з підлітками 
«Полуденок з Мариною Ланге», член «Східно-україн-
ської асоціації арт-терапії». Вчуся постійно. 

У Мерилін Аткінсон — сімейному і духовному коучингу;

у Олега Гадецького — Ціннісно-орієнтованій психології; 

у Шалви Амонашвілі — гуманного підходу в педагогіці, 
адже я Учитель; 

у Олени Тараріної — арт-практикам;

у Джона Кехо тренувала підсвідомість;

у Геше Майкла Роуча взяла кармічний менеджмент; 

у Хаббарда — технологію «Вчися вчитися». 
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Наразі мене цілком поглинула психосоматика докто-
ра Хамера, що дозволяє за одну консультацію гармо-
нізувати і ДУШУ, і ТІЛО дитини. І я впевнена, що голов-
ні відкриття ще попереду! 

Я вдячна Видавництву IPIO за  пропозицію написа-
ти книжку. Мої знання, почерпнуті з багатьох джерел, 
допомагають батькам під час консультацій зрозуміти, 
що ж насправді відбувається з їхніми дітьми. Та не кож-
ні батьки наважаться на консультацію. А в книзі ви лег-
ко і швидко розкриєте, яке ж психічне завдання зараз 
стоїть перед вашою дитиною, адже саме воно змушує 
її так поводитися, навіть якщо їй 16.

Я бажаю вам радості і  Знань у  взаєминах із  вашими 
дітьми. Взаєминах, які тривають все життя. Якщо ви хо-
чете продовжити спілкування або поставити особис-
те запитання, ви можете мене знайти: 

 maryna.oksamytna |  marina.lange_
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І наживо на моїх зустрічах: 

 067-326-03-48 

Вишукана освіта від 2-х до 17-ти

Ліцей «Міжнародний вимір»

www.renaissance-di.org

Ліцей для дівчаток «Леді»

Ліцей для хлопчиків «Кадетство»

Центр розвитку дитини «Super Kids»



Автори видавництва IPIO — це досвідчені експерти, 
які з допомогою друкованих видань діляться 
зі світом власним досвідом і знаннями. Кожен 
читач— близька нам духом людина і однодумець, 
який прагне зросту і особистісного розвитку. 

Як видавництво з більш ніж 8-річним досвідом 
ми готові надавати якісну консультацію 
авторам-початківцям і співпрацювати 
з досвідченими письменниками, які вже 
створили свою книгу. 

Також видавництво IPIO може красиво упакувати, грамотно 
відредагувати і правильно прорекламувати книжку так, що шанси 
на бестселер сягнуть 100%! 

                                       

	 Приєднуйтеся	до	нас:
	 https://ipio-books.com/services/

 

	 Ми	ділимося	кращим	зі	світом	 
	 і	нашими	читачами!	



Ольга Іванова — керуючий партнер та ідейний 
натхненник видавництва мотиваційних 
книжок IPIO, колишній директор з маркетингу 
роздрібної книготорговельної мережі Читай-
Город, директор з маркетингу видавництва 
ЕКСМО-Україна.  
Понад 15 років досвіду в книжковому бізнесі.  
 
Історія	видавництва	IPIO	почалася	2011	року.	
Заснували його експерт книжкового бізнесу — Ольга 
Іванова та гуру системного розвитку особистості 
і бізнесу — Іцхак Пінтосевич. Ми видаємо найбільш 
визначальні книги. Вибираємо трендові теми, які 
дають відповіді читачам на їхні запити сьогодні 
й зараз. 

Мета	IPIO — cтворення корисного, повчального 
і мотивуючого контенту для дорослих і дітей. 
Ми створюємо книжкові проєкти, працюємо 
з кращими експертами нашого ринку. 
Ми вміємо видавати і продавати, тому всі 
наші книжки стають бестселерами! Всі 
наші видання вирізняються стильними, 
яскравими обкладинками, сучасною 
версткою і дизайном. У нас 
налагоджена дистрибуція по всій 
країні, тож читач має можливість 
придбати наші книжки в зручному 
для нього місці, як у крамниці, 
так і в інтернеті. Ми надаємо 
послуги і працюємо 
як із авторами-початківцями, 
так і з видатними 
експертами ринку. 

Також IPIO активно розвиває 
напрямок дитячої нон-
фікшн літератури. Серія	
«Видатні	особистості.	Біографічні	
нариси	для	дітей»	— це захопливі 
біографії відомих учених, бізнесменів, 
артистів, спортсменів, політиків 
і громадських діячів, які змінили 
світ. Вони сформували сучасну 
культуру і надихнули мільйони людей 
на особисті досягнення. 

Більше	наших	книжок	
на	сайті
ipio-books.com	
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