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Моїм підліткам, які стали молодими дорослими.  
Дякую за все, чого ви мене навчили.  

Дякую за теплоту й щирість наших взаємин.  
Я вас люблю.

Ізабель

Моїм джерелам натхнення —  
Ерікові, Саломе, Джульєтті.

Анук



Сьогодні молодь поводиться не-
стерпно і самовпевнено. Вона гадає, 
що вхопила бога за бороду.

Коли я був молодим, нас навчали 
гарних манер і  поваги до  батьків.

Але сучасна молодь постійно 
сперечається, щоб довести свою  
правду. 

Молодь надзвичайно безтурбот-
на, і це — незаперечний факт. 

Гесіод «Роботи і дні»  
(VIII ст. до н. е.)
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Ізабель Фільоза

Дорогою до  школи мій 
син зненацька промовив: 
«Це неймовірно, зараз 

я  бачу все в  трьох вимірах! 
Наприклад, цей автомобіль 
попереду може їхати різними 
шляхами і  повернути право-
руч або ліворуч... А  якщо він 
поверне, то змінить щось для 
авто, що рухається за  ним...».

Я поглянула на  ту машину 
і  погодилася з  ним. Для мене 
це було очевидним і нормаль-
ним. Але якщо ця думка для 
нього нова, то як же він ми-
слив раніше? Я  озвучила це 
запитання, він відповів: «Ну... 
Раніше все було простим! Річ 
була річчю. Я  не бачив усіх її 
зв’язків з навколишнім світом».

Мій син відкрив для себе 
абстрактне мислення і  склад-
ність світобудови. І  висловив 
це напрочуд чітко. Мої тео-
ретичні знання з  психології 
несподівано дістали докази. 
Ідеться про теорію поетапно-
го розвитку інтелекту Жана 
Піаже. Це  — швейцарський 
психолог, який завдав мені 
чимало клопоту в  студентські 
роки і  якого я  відкрила для 
себе згодом, коли мені запро-
понували читати курс лекцій 
для медичних сестер про його 
працю. Завдяки цьому я  збаг-
нула, що викладання є найкра-
щим способом навчитися. Для 
того щоб навчати, потрібно 
глибоко знати свій предмет. 
Змога ділитися знаннями стала 
моїм способом задоволення 
власного потягу до  навчання.

Отже, Жан Піаже1, біолог і пси-
холог, започаткував напрям  

1 Учений і  психолог ХХ століття, 
створив загальну теорію розвитку 
інтелекту дітей, за  якою мислення 
дитини відрізняється від мислен-
ня  дорослого і  для дітей одного 
віку характерні загальні форми пі- 
знавальних здібностей. (Прим. ред. 
укр. видання.) 

ВІД АВТОРКИ
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досліджень «генетична епісте-
мологія». Психолог-науковець! 
Я  хутко припинила свої біо-
логічні дослідження і  заціка-
вилася психологією, хоча все 
життя захоплююся біологією, 
фізіологією, біохімією і  при-
родничими науками загалом. 
Особливо мене зацікавили 
дослідження взаємодії біоло-
гічного, фізіологічного, психо-
логічного та  соціального ас-
пектів. Про це свідчить моя 
перша книга «Le Corps messa
ger» («Тіло сигналізує») про 
психосоматичні причини хво-
роб.

Мій 15-річний син, згідно 
Піаже, долучився до  гіпоте-
тично-дедуктивних міркувань. 
Він міг оперувати водночас 
кількома змінними і  розв’язу-
вати складні задачі. Поверта-
ючись додому, я занурювалась  
у  дослідження вчених про 
мозок підлітків. Якщо Піаже 
використовував експеримен-
ти і  зовнішні спостереження 
за поведінкою, то сучасні вчені 
мають досконалі інструменти. 
Так, МРТ здійснила революцію 
у  дослідженні мозку, даючи 
змогу бачити те, що безпосе-
редньо відбувається під че-
репом. Пластичність мозку, 
дзеркальні нейрони, прогре-
сування мієлінізації (мієлін  — 
жирова речовина, що ізолює 

та  захищає нервові волокна)1, 
опіоїди в  мозку пролили світ-
ло на  здатності мозку, його 
поведінку, особливо в дітей.

Бути батьками — та ще при-
года! Я  любила будь-який вік 
своїх дітей, кожен мав свої 
приємності і  свої сюрпризи. 
Мені говорили: «Маленькі діт-
ки  — маленькі бідки, великі 
дітки — великі біди». Насправ-
ді все виявляється неочікува-
ним. 

Мене неприємно здивували 
власні емоційні реакції: зане-
покоєння, безпорадність і спу-
стошеність. На  превеликий 
жаль, мене охоплювало ба-
жання принижувати, доміну-
вати, плакати, утекти і  кинути 
все... Я  відчувала напружен-
ня і  нервозність. Я  навіть не 
уявляла, що можу відчувати  
таке! 

З кожним з моїх двох підліт-
ків я також пізнала багато мит-
тєвостей, наповнених щирою 
любов’ю, радістю та  підтрим-
кою. Імовірно, я  щось про-
пустила, проте надолужила 
в  іншому. Спілкуючись із  діть-
ми і  намагаючись зрозуміти 
їхні емоції, я  багато дізналася 
про себе, про них і про життя.

Я зверталася до  наукової 
літератури, щоб краще зро-

1 Тут і далі у дужках — прим. ред. 
укр. видання.

«Ми більше не розуМієМо одне одного!»
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зуміти своїх дітей. І  дізналася, 
що кишківник і  бактерії, що 
в  ньому мешкають, можуть 
впливати на  настрій і  навіть 
деякі емоції людини. Щоразу, 
коли виникала проблема з од-
ним із моїх дітей, я відкривала 
захопливий Усесвіт. 

У цій книзі я ділюся тим, що 
дізналася про підлітковий вік 
завдяки власним дітям, завдя-
ки багатьом запитанням, які 
мені ставили батьки на  лекці-
ях і семінарах, а також завдяки 
книгам та  інтернету, що дає 
нам доступ до  праць учених, 
мислителів і  дослідників усієї 
планети. 

Підліткова культура роз-
вивається швидко. Коли ви 
читатимете цю книгу, деяка 
інформація вже буде неакту-
альною. Але, окрім культури, 
є  універсальні варіанти роз-
витку головного мозку.

Ми  — психосоціобіологічні 
істоти! На  поведінку підлітків 
впливають біологічні проце-
си так само, як психологічні 
і  соціальні чинники. У  цьому 
виданні викладено загальні 
ідеї, і  зрозуміло, що кожна 
сторінка, кожна тема може 
бути предметом окремої кни-
ги. Якщо вони змушують за-

мислитися, отже  — виконали 
свою місію.

Після книг «Я спробувала 
все!» і  «Дитина зводить мене 
з  розуму!», де розглянуто по-
ведінку дітей віком від одного 
до  п’яти та  з  шести до  одина-
дцяти років, настав час ство-
рити «Ми більше не розуміємо 
одне одного!». 

Я пропоную вам книгу, яку 
хотіла би прочитати сама, 
коли мої діти були підлітками. 

Тут ви знайдете нові і  вже 
знайомі вам ідеї, розглянуті 
з  іншого погляду. Тут є  корис-
на інформація, що ґрунтуєть-
ся на  дослідженнях у  галузі 
неврології, та  наведено кон-
кретні ресурси для створення 
емоційно багатшого і  значно 
щасливішого повсякденного 
життя з підлітками. 

Деякі методи виховання мо-
жуть видаватися нереальни-
ми, навіть наївними. На  жаль, 
стереотипна думка, що підлі-
ток відмовляється співпрацю-
вати, заважає нам вірити в  те, 
що він може взаємодіяти  — 
до  того ж легко. Деколи про-
блему, що на  перший погляд 
є складною, можна розв’язати 
просто. Тому, перш ніж докла-
дати зусиль, слід поміркувати.

Від авторки
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«Ми більше не розуМієМо одне одного!»

Анук

Учора я  везла нашу стар-
шу шістнадцятирічну дочку 
на манікюр. Це не перший її 

візит туди, але новим був вибір 
кольору: натуральний. Після 
яскраво-червоного, чорного, 
синього, хакі Саломея вибра-
ла нейтральний тон, що від-
повідав очікуваній події. Я  не 
є  шанувальницею штучних 
нігтів і ніколи їх не носила, але 
Саломея не зобов’язана поді-
ляти мої уподобання. Це мені 
подобається в ній. Ця зміна ко-
льору навернула мене на дум-
ку про барометр настрою...

Тиждень тому наша молод-
ша дочка Джульєтта, якій ви- 
повнилося чотирнадцять років,  
захотіла підстригти волосся 
(вони сягали середини спи-
ни). Ми з  її татом погодилися. 

— Я запишу тебе до перука-
ря,— запропонувала я.

— Ні, ні, мамо, цього разу 
я хочу підстригтися сама.

— ...Гаразд. А якщо захочеш, 
я підрівняю.

Джульєтта зі  щасливою 
усмішкою взялася до  справи. 
За  пів години вона вийшла 
з  ванної кімнати. Її волосся 
було на 20 сантиметрів корот-
шим. Їй пасувало! Щоб підрів-
няти кінці, мені знадобилося 
лише 10 хвилин. 

Я дуже ціную цю здатність 
підлітків виражати емоції. Сто-
совно нігтів чи одягу (зачіс-
ки, стилю, музики, мови...). Ми 
маємо помічати й  «перехоп-
лювати» ці повідомлення. Це 
нескладно. Ми в  їхньому віці 
говорили приблизно схожою 
мовою. Чому ж синдром бать-
ківської амнезії такий поши-
рений? Я  не можу відповісти 
на  запитання, але впевнена, 
що, прочитавши цю книгу, ви 
знайдете низку відповідей: o)

Я відчувала величезне за-
доволення, ілюструючи ці те- 
ми  — смішні для одних, сумні  
для інших  — але всі вони за- 
слуговують на увагу. Хочу ска- 
зати ДЯКУЮ! нашим дочкам, 
ДЯКУЮ! усім підліткам на  цій 
землі, адже вони нагадують 
нам, дорослим, що ця мова 
існує і  ми опанували її, що ми 
послуговувалися нею упро-
довж ключового періоду жит-
тя, і що ми маємо пам’ятати її. 
Дякую, що дозволили нам бути 
завжди напоготові й  пам’ята-
ти: заради життя зроб лено ще 
не все!
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Структура книжки доволі 
проста. Малюнки ілюстру-
ють певні ситуації, поведін-

ку, реакції підлітків і дорослих, 
їхню думку щодо конкретної 
проблеми.

Підліток ділиться переживан
нями щодо реакції батьків: 
«Я  розповідаю тобі, що відбу
вається в моїй голові».

Лампочка позначатиме науко-
ве пояснення події, зважаючи 
на відкриття неврології та екс-
периментальної психології.

У рамці подано деяку  
статистичну чи іншу  
інформацію.

Корисні поради з  виховання на-
ведено жирним шрифтом. Кожна 
ситуація має декілька варіантів роз-
витку. Звісно, список пропонованих 
рішень можна продовжувати. Вони 
лише визначають напрями. 

Книга містить узагальнену 
інформацію. Чи можна роз-
повідати про підлітка взагалі, 
якщо кожен з  них є  унікаль-
ним? Щоб зайве не переван-
тажувати текст, ми не додаємо 
до  кожного речення «іноді» 
і  «трапляється, що...», покла-
даючи це на вас. 

Зважаючи на  можливі роз-
біжності в  розвитку одноліт-
ків, варто читати всю книгу, 
а не тільки ті сторінки, що сто-
суються віку саме вашої дити-
ни. Ми можемо бути «совами» 
чи «жайворонками», різнитися 
чутливістю до  запахів, шумів 
тощо. Так само кожній дити-
ні притаманні власний ритм, 
своя чутливість, свій рівень 
розвитку. 

Якщо 13-річний підліток 
грюкає дверима і зачиняється 
у своїй кімнаті або плаче, щоб 

КОМЕНТАР
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отримати скутер у  15 років,— 
це нормально. Такі типи пове-
дінки є природними. Проте це 
не означає, що у вашої дитини 
вони виявляться обов’язково, 
хоча цілком імовірно.

Граматичне уточнення: мова 
відображає наше несвідоме 
і свідчить про норму. На нашу 
думку, важливо не вивищува-
ти чоловічий рід над жіночим. 
Здебільшого з  поваги до  па-

ритету, а не через побоювання 
ускладнити читання система-
тичним додаванням закінчень 
жіночого роду, ми намагали-
ся дотримуватися чергування 
чоловічого та  жіночого родів, 
хлопців і  дівчат. Так само ми 
почергово згадуватимемо тата 
і  маму, батька, матір, не за-
перечуючи, що певні питан-
ня є  прерогативою матерів, 
а  інші — тат.

«Ми більше не розуМієМо одне одного!»
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У 11 років з’являються перші  
ознаки. У 13 — уже жодних сум-
нівів — наша дитина входить 

у  підлітковий вік. Ми побоюємося 
грюкання дверима, гучної музики 

та ризикованої  
поведінки. Ми 
чекаємо допіз-
на, щоб забрати  
підлітка з вечір- 
ки чи концер-
ту... Але реаль-
ність часто пе-
ревершує наші 
прогнози... Ніко- 
ли наперед не  

знаєш, що відбудеться. І це харак-
терно для підліткового віку: диву-
вати батьків!

Так, дитина дорослішає і готуєть-
ся назавжди покинути нас: «Я його 
більше не впізнаю. Куди ж поділо-
ся моє любе кошенятко?». 
Підлітковий вік — це пере-
хідний період не тільки для 
дітей, а й для їхніх батьків. 
Раніше у нас була дитина. 
Згодом це буде молода до-
росла людина. А сьогодні? 
Складно пояснити!

Підлітковий вік — це 
етап фантастичного роз-

витку, спалахів щедрості та енту-
зіазму, соціальної прихильності, 
припливів любові та вибуху та-
лантів. На жаль, через поширене 
уявлення про агресивного й транс-
гресивного (такого, що «виходить 
за межі») підлітка ми забуваємо, 
що для юнацтва характерні чутли-
вість і вразливість. Підлітки потре-
бують нашої любові та особистої 
свободи. Якщо вони матимуть і те  
й інше, славнозвісна «криза» ви-
явиться для батьків лише пере-
творенням гусені на прекрасного 
метелика. 

Підліток помітно зростає, стає 
здатним до глибоко філософського 
дискурсу, але забуває про спорт... 
Те, що було важливим в 11, зовсім 
не цікаво в 14. Батькам складно 
адаптуватися до таких стрімких 
змін, що нагадують шалені аме-

риканські гірки. Кожен 
період оновлення су-
проводжується регре-
сією, неорганізованістю 
і  тривожністю. 

В одному можна бути 
впевненим: на шляху до  
автономії підліток потре- 
бує живлення нашою без- 
умовною любов’ю, щоб  

ВСТУП 
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черпати з неї ресурси, що необхід-
ні для зростання.

Проте нам не завжди легко під-
тримувати зв’язок, особливо, коли 
дитина зачиняє перед нами двері 
своєї кімнати. Як реагувати? Про 
це ми поговоримо в першому роз
ділі. У цей період нам украй важли-
во вміти відновлювати рівновагу. 
Коли підлітки пасивні, агресивні 
чи ігнорують нас і наші зауважен-
ня, ми прагнемо посилити кон-
троль: «Припини негайно! Зараз 
же наведи лад у своїй кімнаті». 
Ми намагаємося домогтися сво-
го у будь-який спосіб: нотаціями, 
поясненнями, лагідністю, погро-
зами, покаранням, позбавленням 
привілеїв, обіцянками винагород... 
Зазнавши краху усіх стратегій, ми 
буквально вибухаємо: «Я випробу-
вав геть усе, а йому начхати!». Ми 
роздратовано звинувачуємо під-
літка, який не відповідає нашим 

очікуванням. Ми в розпачі: нам 
здається, що дитина віддаляється, 
а ще нас непокоять наші бурхливі 
емоції, що іноді нагадують реакції 
власних батьків...

Батьків турбує запитання: «Як 
змусити дитину зрозуміти, що її 
поведінка є неприйнятною?». Але 
головна проблема в іншому: така 
реакція підлітка має певні причи-
ни! Якщо ми не з’ясуємо їх, ті самі 
причини й надалі призводитимуть 
до небажаних наслідків, і всі наші 
спроби вплинути на підлітка вияв-
ляться марними.

Ми вважаємо, що син міг би до-
класти більше зусиль або що йому 
до нас байдуже. Причина в  іншо-
му  — його мозок формується. 
Розглянемо основні трансформації 
в мозку в розділі 2. 

Потім, перш ніж перейдемо до  
особливостей кожного віку, дослі-
димо фундаментальні параметри 

Дідусь                             Батько                                   Син

БЕЗПЕРЕЧНО,  
ЦЯ ЗАЧІСКА НЕ ПАСУЄ 

МОЄМУ СИНОВІ!

КОЛИ ВЖЕ  
МІЙ СИН ЗМІНИТЬ 

ЦЮ ЗАЧІСКУ?

     КОЛИ ВЖЕ 
БАТЬКО ВІДЧЕПИТЬСЯ 

ВІД МЕНЕ ІЗ ЦИМ  
ВОЛОССЯМ?!

«Ми більше не розуМієМо одне одного!»
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перехідного 
періоду між 
дитинством  
і дорослішанням. 
Підліток розв’язує  
багато проблем, 
пов’язаних зі ста- 
новленням його 
особистості та еман-
сипацією. Соціаліза-
ція (як я інтегруюсь 
у свою групу?) стає 
основним питанням, 
майже пріоритетним.  
Хімія мозку спонукає 
його до гіперсоціалі-
зації (підвищеної мо- 
ральної відпові-
дальності). Підлі-
ток більше зважає 
на думку однолітків, аніж батьків. 
У третьому розділі розглянемо 
деякі наслідки цього переходу 
від вертикального виду взаємин, 
тобто прихильності до батьків, до 
горизонтального — прихильності 
до однолітків.

Усі підлітки різняться: одні пере-
живають цей період, зачинившись 
у своїй кімнаті, інші — багато гуля-
ють. Одні проводять час, лежачи 
на дивані, інші інтенсивно займа-
ються спортом. Одні втрачають ін-
терес до навчання, інші — завжди  
перші. Є й такі, що мають пір-
синг, і  такі, що не зроблять його 
нізащо,  і  такі, що коливаються 
між крайнощами. Проте факт, що  
певні ознаки перехідного віку ви- 

являються в  кожного і що всі під-
літки мають подолати цей склад-
ний період, є незаперечним. Кри-
за? Так, певним чином підліток пе- 
реживає кризу, трансформацію. 

Підлітковий вік дає багато при-
водів для занепокоєння, бо має 
багато ризиків. Алкоголь, секс, 
наркотики, перевищення швидко-
сті на дорозі, низька успішність 
у навчанні...

Підлітки потребують нашої до-
помоги, а не протистояння. Роз
діли 4—8 досліджують не тільки 
психологію підлітків, а й певні біо-
логічні та фізіологічні аспекти, що 
пояснюють деякі причини їхньої 
поведінки.

Вступ 

Cкейтборд

Cкейтборд

біг

баскетбол

баскетбол

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

К А Л Е Н Д А Р
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Ми — батьки й дорослі, де-
далі недосяжніші для дітей, за-
йняті роботою, транспортом,  
телебаченням, електронним ли- 
стуванням, а надто відеоігра-
ми. Ми не завжди усвідомлю-
ємо, що нашим підліткам, які 
відчайдушно прагнуть неза-
лежності, конче бракує нас. 
Коли взаємодія з дітьми зво-
диться тільки до батьківського 
контролю, часто виникають 
конфлікти. За авторитарного 
ставлення батьків підліток 
у процесі становлення своєї 
самостійності може лише 
збунтуватися, ухилитися  
чи збайдужіти. Ми вже  
не маємо влади над  
нашими дітьми,  
яку мали, коли  
вони були ма- 
ленькими. На  
щастя, вчасно  
визнавши свою  
безпорадність,  
батьки водночас  
зміцнюють свою 

роль, повертають справжню 
владу, авторитет.

Попри удавану самовпев-
неність, жорсткість чи бай-
дужість, підлітки чутливі до 
наших почуттів і прагнуть 
нашої любові. Ми вважаємо, 
що вони занадто дорослі для 
«ніжностей». У розділі 9 поба-
чимо, що маємо нагоду суттє-
во змінити сімейну атмосферу 
й залучити підлітка як до життя 
сім’ї загалом, так і до навчання, 
поліпшуючи зв’язок з ним. Ми 
не безпорадні перед підлітко-
вим максималізмом, ми може-
мо розвинути багато вмінь. 

Зрештою, чому б не дати цю 
книгу підліткові? Замість того, 
щоб сидіти навпроти, можемо 
читати пліч-о-пліч. І провести 
плідні дискусії в перспективі! 
Ми можемо багато чого на-
вчитися в них і разом з ними.

ХАЙ ТАМ ЩО,  
А МЕНІ  

БАЙДУЖЕ!

ЛОВИ, СИНКУ!

Хай йому грець!

БУМ!

«Ми більше не розуМієМо одне одного!»


