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— Га лі на Ан то наў на, як 

пра яў ля ец ца пад лет ка вы 

ўзрост? Што ад бы ва ец-

ца ў пе ра ход ны пе ры яд з 

дзець мі?

— Ка лі ў кры зі сах ін шых 

уз рос таў яшчэ су мня ва юц ца, 

то пра гэ ты вя до ма з даў ніх 

ча соў. Шэкс пір, на прык лад, 

ка заў, што бы ло б доб ра, 

ка лі б яны за сну лі га доў 

у 16 (на тыя ча сы), а ў 20 

пра чну лі ся — і не на ра бі лі б 

глуп стваў. Мно гім баць кам 

так са ма хо чац ца за жму рыц-

ца і рас плю шчыць во чы та-

ды, ка лі гэ ты пе ры яд прой-

дзе, дзі ця ста не спа кой ным і 

з ім мож на бу дзе да мо віц ца. 

Але пе ра ход ны ўзрост вар та 

не пе ра жыць, за жму рыў шы 

во чы, а пра жыць. Бо гэ та 

адзін з са мых важ ных эта-

паў у раз віц ці, які шмат дае 

на бу ду чае. Для баць коў гэ та 

скла да ны час, але ёсць мер-

ка ван не, што па-са праўд на-

му да рос лы той ча ла век, 

хто пра жыў ста лен не сва іх 

дзя цей.

Пад лет кі вы дат на ад чу ва-

юць на шы сла быя мес цы і 

пад свя до ма б'юць ме на ві та 

ту ды, дзе нам вель мі ба лю-

ча. Ча сам баць кам зда ец ца, 

што ро біц ца гэ та на ўмыс на, 

што гэ та та кая гуль ня «да-

стань баць коў». Вар та ра зу-

мець, што на шым дзе цям у 

пе ра ход ным уз рос це вель мі 

скла да на, яны, як Ру са лач-

ка, якой кож ны крок да ец-

ца з бо лем. Ад на з пры кмет 

пе ра ход на га ўзрос ту — эма-

цы я наль ная ня ўстой лі васць. 

Яна аб умоў ле на змя нен ня мі 

моз га: не па трэб ныя ней рон-

ныя су вя зі ад мі ра юць, ак ты-

ві зу юц ца і за ма цоў ва юц ца 

ін шыя. Так са ма баць кам 

важ на ве даць, што пад лет-

кі ня пра віль на вы тлу мач ва-

юць эма цы я наль ны стан ін-

шых лю дзей. На ват ка лі ён 

нейт раль ны, яны ўсё роў на 

ад чу ва юць па гро зу. Та му 

час та зда ец ца, што дзе ці на 

роў ным мес цы за вод зяц ца. 

Да рос лым важ на гэ та ўліч-

ваць і быць цярп лі вы мі. Вар-

та стрым лі ваць не га тыў ныя 

эмо цыі, не па ло хац ца і не 

ад да ля цца. У та кім уз рос це 

вя лі кі страх быць не пры ня-

тым. Та му ня гле дзя чы на 

тое, што пад ле так вы гля дае 

мон страм, з якім не маг чы ма 

па ла дзіць, важ на, каб баць кі 

зна хо дзі лі ся по бач.

— Але ча сам зда ец ца, 

што пад лет кі са мі імк нуц ца 

ад да ліц ца...

— Бо дру гая за да ча ў гэ-

тым уз рос це — ад асобіцца, 

усвя до міць свае ме жы. З ёй 

і звя за на тое ад чу ван не, што 

пад ле так увесь час тры мае 

ся бе дзёрз ка і ро біць нам 

ба лю ча. Ад да ліц ца і вый-

сці ў свет пра ду гледж вае 

эва лю цыя. І хоць пад ле так 

ад штур хоў вае баць коў, на 

са май спра ве яму па трэб на 

іх пад трым ка. І за да ча да-

рос лых у гэ тым уз рос це — 

быць на дзей най га ван ню і 

стар та вай пля цоў кай. Каб 

пад ле так ве даў, што прый-

дзе да до му і там ад пач не. 

А ка лі ча сам зда ра ец ца, што 

до ма так са ма ба я выя дзе ян-

ні, дзі ця сы хо дзіць да ра вес-

ні каў, у сац сет кі.

Праў да, не ка то рыя баць кі 

на ладж ва юць та кія рай скія 

ўмо вы, што дзе цям ні ку ды 

не хо чац ца вы хо дзіць з до му. 

Тут «да па ма гае» і кам п'ю-

тар, які ства рае ілю зію жыц-

ця. І пад лет кі не спя ша юц ца 

ча гось ці да ся гаць, не ідуць 

да ра вес ні каў. Тут трэ ба па-

мя таць, што ад на з асноў ных 

па трэб нас цяў — вы бу доў-

ван не са цы яль ных ад но сін, 

пад лет ку важ на ад чуць ся бе 

ў зграі ся род роў ных і быць 

з ад на год ка мі. Баць коў ская 

лю боў — тая ня прос тая раў-

на ва га, ка лі мы за сце ра га-

ем ад моц ных траў маў, але 

да зва ля ем мець во пыт, ка лі 

дзі ця ро біць па мыл кі, ад чу-

вае дыс кам форт і та кім чы-

нам ву чыц ца.

— Як пра віль на па во-

дзіць ся бе баць кам? Як у 

та кім уз рос це за сце раг-

чы ад ры зы коў ных па во-

дзін?

— Важ на, каб з бо ку 

баць коў пад ле так ад чу ваў 

па важ лі вую ўва гу. Ча сам 

баць кі ча мусь ці імк нуц ца 

ўка заць на не да хо пы, па кры-

ты ка ваць. А дзе цям вель мі 

ба лю ча. Пад лет ку зда ец-

ца, што свет раз бу рыў ся, 

на ват ка лі на яго па гля дзе-

лі не як не так. Яшчэ адзін 

важ ны на вык, які па трэб ны 

баць кам, — ра біць паў зы. 

Ха це ла ся б, каб гэ та му на-

ву чы лі ся і пад лет кі. Яны як 

пра ві ла, ім пуль сіў ныя, у іх 

не атрым лі ва ец ца па ча каць, 

спраг на за ваць. Зда ва ла ся б, 

яны ўсё ве да юць і чу лі пра 

гэ та не раз, але ў стрэ се не 

кант ра лю юць ся бе. Да та-

го ж, як па цвяр джа юць да-

сле да ван ні, у пры сут нас ці 

ра вес ні каў ця га да ры зы кі 

па вя ліч ва ец ца. У адзі ноч ку 

пад ле так ні ко лі б ся бе так не 

па во дзіў, а вось у кам па ніі 

яны спра бу юць вель мі мно-

гае і ідуць на ры зы ку. Пад час 

экс пе ры мен та пад лет ку ка-

за лі, што ра вес ні кі на зі ра юць 

за ім з су сед ня га па коя — і 

яго ра шэн ні тут жа мя ня лі ся. 

Неш та па доб нае пра во дзі лі 

з па цу ка мі. Ім пра па ноў ва-

лі пры маць ал ка голь. Па цук 

мог спы ніц ца, ка лі быў адзін, 

у ад роз нен не ад та го, ка лі 

ён быў у акру жэн ні са бе па-

доб ных. Не здар ма пры вод-

жу та кі прык лад — пад лет-

кам так пра сцей ра зу мець, 

што з імі ад бы ва ец ца. Ім не 

па да ба ец ца ад чу ваць ся бе 

пры мі тыў ны мі іс то та мі, які мі 

мож на ма ні пу ля ваць.

У пад лет каў на зі ра ец ца 

да фа мі на вы дыс ба ланс. 

У мо мант ры зы кі яго ўзро-

вень па вы ша ец ца, што дае 

ма гут ныя ад чу ван ні ад жыц-

ця. Ка лі ўзро вень да фа мі ну 

зні жа ны, пад ле так па ку туе 

ад ту гі. Пры вя ду прык лад 

яшчэ ад на го экс пе ры мен-

та, пад час яко га на ву коў цы 

на ват лі чы лі, што ад кры-

лі цэнтр за да валь нен ня ў 

моз гу. Па цу кі не елі, не пі-

лі, а без кан ца на ціс ка лі на 

ры ча жок, які ўзбу джае гэ ты 

цэнтр, — аж да смер ці. Ка лі 

пра ве ры лі гэ та на лю дзях, 

уста ля ваў шы ад па вед ныя 

апа ра ты, вы свет лі ла ся, што 

ўдзель ні кі да сле да ван ня не 

ад чу ва лі ні я ка га за да валь-

нен ня! Бы ло толь кі па ста ян-

нае спа дзя ван не, што яшчэ 

кры ху і яно прый дзе. Гэ та 

тое ж ад чу ван не, ка лі мы, 

на прык лад, «за ві са ем» у 

сац сет ках: вось я ад крыю 

яшчэ ад но пісь мо, яшчэ ад-

но ві дэа і там бу дзе на рэш-

це тое, што да ста віць мне 

ра дасць. Тое ж са мае ад-

бы ва ец ца пад час ужы ван ня 

ал ка го лю. Гэ та важ на рас-

тлу ма чыць пад лет ку: ка лі ён 

вы піў кры ху і яму зда ец ца, 

што за раз ён спы ніц ца, — 

гэ та лжы вае ад чу ван не. Не 

атры ма ец ца ў яго спы ніц ца, 

бо ён уз бу дзіў да фа мі на вую 

сіс тэ му, і па тра бу ец ца ўсё 

больш за да валь нен ня.

— Пад ле так у ста не гэ та 

па чуць і пры няць да ве да-

ма?

— Ка неш не! Праў да, не 

факт, што змо жа ска рыс-

тац ца ў па трэб ны мо мант. 

З імі не аб ход на ўсё аб мяр-

коў ваць, толь кі ра біць гэ та 

вар та, ка лі яны і вы ў спа кой-

ным ста не. Яны га то выя раз-

маў ляць, асаб лі ва аб са бе. 

Гэ та тэ ма, якую пад тры мае 

лю бы пад ле так, ка лі бу дзе 

ад чу ваць, што яго за ўва-

жа юць. Але каб нас па чу лі, 

важ на быць на ад ной хва-

лі. Час та зда ра ец ца, дзі ця 

не га то ва нас за раз ус пры-

маць, а мы га во рым, га во-

рым... Спа чат ку ўста люй це 

кан такт. Тут важ на не па ру-

шаць ме жы — сту кац ца ў па-

кой да пад лет ка, да ваць яму 

маг чы масць па быць ад на му. 

Мож на ска заць пры клад на 

так: я ра зу мею, што та бе 

цяж ка, але ха чу ця бе пад-

тры маць, пры ходзь, ра зам 

па п'ём гар ба ты. Не аб ход на 

па мя таць, што ка лі пад ле-

так неш та нам дэ ман струе 

сва і мі па во дзі на мі, злу ец ца, 

гэ та зна чыць, што яму дрэн-

на і ён раз ліч вае, што мы гэ-

та за ўва жым і да па мо жам. 

А не ад мах нём ся: раз бі рай-

ся сам. Ка лі дзі ця кры чыць і 

крыў дзіц ца, гэ та лепш, чым 

ка лі яно за кры ец ца і ста не 

сы хо дзіць.

— Не сак рэт, што ў кам-

п'ю та рах, тэ ле фо нах ды ін-

шых га джэ тах мно гія пад-

лет кі га то вы пра седж ваць 

дня мі...

— Я згад ва ла пра важ-

насць кан так та ван ня з ра-

вес ні ка мі, і сён ня яно пе ра-

мяс ці ла ся ме на ві та ў ін тэр-

нэт-пра сто ру. Баць кі час та 

скар дзяц ца, што дзе ці «там». 

Але па чы на еш вы свят ляць, і 

аказ ва ец ца, што ка лі б бы ла 

маг чы масць дзесь ці са брац-

ца, яны вый шлі б і су стрэ лі-

ся. Та му ня хай кан так ту юць 

хоць бы так, бо без гэ та га 

не маг чы ма. Так, бы вае за-

леж насць. Ёсць і хар чо вая 

за леж насць, але мы ж ра-

зу ме ем, што не мо жам не 

кар міць дзі ця. Важ на, чым 

зай ма ец ца пад ле так у га-

джэ тах і якія па трэ бы ён за-

да валь няе. Ка лі ў яго ня ма 

сур' ёз ных праб лем, ён з ра-

дас цю ад гук нец ца на жы вое 

кан так та ван не. Час та пад ле-

так і ра ды б вый сці на ву лі цу, 

але да рос лыя са мі за ба ра ня-

юць. І тут, да рэ чы, да рэм ныя 

спа дзя ван ні баць коў, што ў 

вы пад ку за ба рон дзі ця бу дзе 

ся дзець і ву чыц ца.

— Пе ра ход ны ўзрост 

у дзяў чы нак і хлоп чы каў 

ад роз ні ва ец ца?

— Так, ён пра ця кае па-

роз на му. У мно гіх куль ту рах 

пад трым лі ва юц ца ры ту а лы 

ста лен ня, і хлоп чы кам вар та 

прай сці ней кія вы пра ба ван-

ні. Гэ та імк нен не ге не тыч на 

за кла дзе на і схіль насць да 

ры зы кі ў хлоп чы каў боль-

шая. У дзяў чат ін шыя вы пра-

ба ван ні — спа кой на ся дзець 

і вы шы ваць, на прык лад. Але 

ўсё ін ды ві ду аль на, у ка гось ці 

гэ ты кры зіс мяк кі, у не ка га 

больш яр кі. Сён ня шмат ка-

жуць, што ў бу ду чым спат-

рэ біц ца не стан дарт насць, 

крэ а тыў насць, і тыя, хто ў 

пад лет ка вым уз рос це ак-

тыў на шу кае свой шлях, 

ма юць больш шан цаў на па-

спя хо васць. Мно гія з вя лі кіх 

лю дзей — тыя, хто за ха ваў 

пад лет ка вае мыс лен не, хто 

не пад па рад коў ва ец ца стэ-

рэа ты пам.

— Баць кі не як мо гуць 

аб лег чыць ця чэн не гэ та га 

кры зі су?

— Пра тое, што вар та 

пра яў ляць па важ лі вую ўва-

гу, за ўва жаць пад лет ка, мы 

ўжо ка за лі. Не дар ма баць-

коў пад кол ва юць іх дзе ці: 

«Ма ма, я па еў і ў шап цы». 

Не да стат ко ва, ка лі баць кі 

кла по цяц ца толь кі пра гэ та. 

Пад лет кам трэ ба, каб да рос-

лыя за ўва жа лі і ад люст роў-

ва лі іх эма цы я наль ны стан, 

знеш нія зме ны, жа дан ні, 

з які мі яны па куль не ўме-

юць спраў ляц ца. Не здар ма 

пад лет кі імк нуц ца да эпа-

таж ных змен знеш нас ці 

(фар бу юць ва ла сы ў са мыя 

не ча ка ныя ко ле ры). З ад на-

го бо ку, гэ та спо саб прос та 

пры цяг нуць да ся бе ўва гу. 

З ін ша га — ня рэд ка за та кім 

жа дан нем ста іць страх быць 

не пры ня тым: «Да мя не не-

дру жа люб на ста вяц ца, бо ў 

мя не та кія ва ла сы». Гэ та та-

кі спо саб мас кі роў кі. Дзе цям 

трэ ба да ваць пра ва вы ба ру 

ў тым, што бяс печ на і маг-

чы ма. Інакш сваю па трэ бу 

ўплы ваць, кант ра ля ваць, 

за цвяр джац ца яны бу дуць 

кам пен са ваць у тым, што 

нам не спа да ба ец ца.

Час та пад лет кі хо чуць 

ней кую рэч, якая для іх ста-

тус ная. І трэ ба ім даць маг-

чы масць пе ра жыць ад чу ван-

не та го, што яна ця пер у яго 

ёсць, але ні чо га пры гэ тым 

не па мя ня ла ся. Гэ та важ на 

ад чуць, бо не здар ма ж ка-

жуць, што ка лі ў вас у дзя-

цін стве не бы ло ве ла сі пе да, 

а за раз ёсць «Лам бар джы-

ні», то ў дзя цін стве ў вас усё 

роў на не бы ло ве ла сі пе да. 

Та му ка лі гэ та са праў ды 

моц нае жа дан не, дай це яму 

ажыц ця віц ца. Але тут так са-

ма важ ная паў за. З пад лет-

ка мі пра во дзі лі тэст: да ва лі 

20 до ла раў і ка за лі, што праз 

ней кі час ты атры ма еш 40, 

ка лі не па тра ціш гэ тыя 20. 

Ад мет на, што з да рос лы мі 

пад лет кі рэд ка тра ці лі. Ка лі 

по бач бы лі ра вес ні кі, то тра-

ці лі ад ра зу. Праз 20—30 га-

доў вы свет лі ла ся, што больш 

па спя хо выя тыя, хто ўмеў ра-

біць паў зу: яны атрым лі ва-

лі леп шую аду ка цыю, бы лі 

больш зда ро выя. Гэ та тлу ма-

чыц ца тым, што та кія лю дзі 

ўме юць стрым лі ваць свае 

ім пуль сы і жа дан ні. Та му хо-

чаш па фар ба ваць ва ла сы — 

доб ра, але да вай кры ху па-

ча ка ем, на збі рай гро шы. 

І час та пад лет кі дзя ку юць за 

гэ та, бо жа дан не пра хо дзіць. 

Ча сам і вар та ней кую рэч 

ку піць, дзі ця атры мае ўрок: 

вось я так ма ры ла пра су кен-

ку, а за раз на ват не ха чу ў ёй 

ні ку ды вы хо дзіць. Зна чыць, 

на ступ ным ра зам пад ле так 

па ду мае, ці са праў ды гэ тая 

рэч па трэб ная. Да рэ чы, ад на 

з асаб лі вас цяў ця пе раш ня га 

па ка лен ня, што пад лет кі на 

тра ты сям'і ўплы ва юць як ні-

ко лі моц на.

Для пад лет каў важ на 

спра вяд лі вае стаў лен не. Гэ-

та не толь кі па хва ла, але і аб-

мер ка ван не ня ўдач: «Ты ма-

лай чы на, бо не здаў ся, уме еш 

пе ра адоль ваць цяж кас ці». Не 

прос та ка заць: «Ты пры га жу-

ня», а «Ты ўме еш са чыць за 

са бой, вы браць стыль, па-

даць ся бе». Яшчэ баць кам 

вар та па мя таць, што пос пех 

не бы вае лі ней ны. Скла да на 

адо ра ным дзе цям, якія роў-

нень ка па ды ма лі ся ўверх і 

ні ко лі не па да лі. Пер шае па-

дзен не для іх — ка та стро фа. 

Важ на за ўва жаць на ват ма-

лень кія пос пе хі, гэ та за ма цуе 

жа дан не ру хац ца да лей.

Але са мае га лоў нае, што 

мы па він ны даць пад лет-

кам — па чуц цё іх каш тоў нас-

ці, не за леж на ад яго да сяг-

нен няў і не да хо паў. Важ на, 

каб яны ве да лі, што ні на ка го 

ін ша га мы іх не пра мя ня ем. 

І пры віць на вык на ладж ваць 

ад но сі ны — гэ та тое, ча му дзі-

ця ву чыц ца ў сям'і. 

Баць кі для пад лет ка — ба-

за вы аэ ра дром, які за бяс печ-

вае бяс пе ку ў па лё тах у яшчэ 

ня зве да ны, але вы дат ны свет 

ста лен ня. Ад но сі ны цеп лы ні 

і пры хіль нас ці — тая стра-

хоў ка, якая на ват у цяж кай 

сі ту а цыі ста не пад трым кай і 

рэ сур сам.

Але на КРА ВЕЦ.

Да лі кат ная тэ маДа лі кат ная тэ ма

СКЛА ДА НАС ЦІ ПЕ РА ХО ДУ
Як знай сці агуль ную мо ву з пад лет кам?

Хоць пад ле так 
ад штур хоў вае баць коў, 
на са май спра ве яму 
па трэб на іх пад трым ка. 
І за да ча да рос лых 
у гэ тым уз рос це — быць 
на дзей най га ван ню 
і стар та вай пля цоў кай.

Пе ра ход ны ўзрост не толь кі вы пра боў вае 

на тры ва ласць са мо га пад лет ка і яго баць коў, 

але і эк за ме нуе ад но сі ны па між імі. Як за гэ ты 

час не ад да ліц ца, а стаць яшчэ блі жэй, што вар та 

ве даць, каб не «ўпус ціць» дзі ця, рас ка за ла псі хо лаг 

Га рад ско га дзі ця ча га клінічнага псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра Га лі на СТАН ЧЫК.


