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                Перед читачем лежить перший — дебютний — випуск журнала “Teenager”. Це не 

зовсім звичний журнал, тому що, по-перше, видання для підлітків — досить рідкісна річ, а, 

по-друге, тому, що він написаний від імені підлітків і для підлітків. А хто ж, як не підлітки, 

розуміє всі особливості цього періоду зростання людини? Хто, крім підлітків, знає, що саме в 

цьому віці починається справжня подорож по великому і складному життю? В цьому віці 

людину переповняє безліч емоцій, як хороших, так і поганих. В цьому віці їй зустрічається 

безліч і дорослих, і підлітків, і малечі, як добрих, так і поганих. Як же в цьому розібратись? 

Який шлях обрати? Як відрізнити добре від поганого? Як пристати до надійного берега? 

На всі ці питання дасть відповідь, підтримає і допоможе журнал “Teenager”. 

           Чи не дивно, що троє дівчат — Софія, Анастасія і Марія, юні бізнес-леді, студентки 

Міжнародної загальноосвітньої мережі Miniboss business shool, заснували цей унікальний 

журнал для підлітків нового покоління? Адже на свої ще досить юні плечі вони взяли важкий 

тягар по створенню цього видання: фотосессії, написання статей, створення текстів та іншого 

контекту потребує багато уваги і особливо часу. Не все йшло рівно, часом вони сперечались, 

кожен відстоював свою точку зору, але міцна дружба і взаємоповага допомогли досягти своєї 

мети. 

            Головною проблемою і головним питанням стало одне: як допомогти орієнтуватись у 

житті підліткам, перед якими виникає ціла низка труднощів: взаємини з батьками, які часто 

не розуміють, що їхня дитини вже вийшла з дитячого віку, але ще не присибала до берега 

дорослості; проблеми в школі, де треба порозумітись не тільки з викладачами, але й з 

однокласниками, що іноді буває дуже непросто; проблеми зі своїм власним тілом, яке дивує 

то гормональними спалахами, то висипом на шкірі обличчя? 

          В ці періоди життя підлітка він схожий на струнку білосніжну яхту, яка тільки-но 

відійшла від берега (в даному випадку, від берега дитинства). Ця яхта новенька, чистенька, 

пахне деревом і лаком, милує око білим вітрилом на щоглі. Саме такими виходять підлітки з 

рук батьків і матерів, які ростили их, годували, розважали і виховували (в тій мірі, в якій вони 

розуміють, в чому полягає сенс виховання). 

         А що далі? Куди попливе яхта? Який вітер надме її вітрила? Що трапиться з нею по 

дорозі серед незвіданих хвиль життя? Засновниці журналу бажають відкрити для підлітків 

всі таємниці світу книжок, музики, мандрівок, гарної кухні, щоб молода людина стала 

успішною в усіх своїх справах. Вони кажуть кожному: вір у себе, відкривай нове в кожному 

дні — і тоді для тебе не буде нічого неможливого! 

           А щоб зробити перші кроки в своєму підліткомову житті, почни з себе самого, зі свого 

єства і свого зовнішнього вигляду. Приєднайся до клубу психологів-юніоров, який навчить 

тебе розбиратись в собі і людях. Спочатку, згадавши древньогрецького медика Гіппократа, 

визнач свій темперамент — природну особливість кожної людини, яка визначає його 

емоційну реакцію в тій чи іншій ситуації. Хто ти - “вибуховий”, “гарячий” холерик, веселий і 

рухливий сангвінік; боязкий і сумний меланхолік чи спокійний і уповільнений флегматик. Ці 

емоційні реакції у підлітків виражені дуже яскраво. Для того, щоб дізнатись про свій 

темперамент і визначитись в ньому, журнал пропонує тобі 5 текстів, які допоможуть підлітку 

в цьому. Присвячені цьому сторінки розповідають як той чи інший темперамент диктує 

поведінку в школі, суспільстві, дома, на відпочинку. 

             Це щодо темпераменту. А от що робити з висопом на обличчі? Як доглядати за своєю 

шкірою? Якими косметичними засобами можна користуватись, щоб не зіпсувати її? Що і як 

їсти, які корисні продукти мають бути на столі підлітка, щоб нормально працювали його 

внутрішні органи? Як самому приготувати корисні блюда для цього? І про це розповідає нам 

журнал “Teenager”. А ще про те, як і що одягати, щоб мати сучасний вигляд. 



 

              Прийшло літо. Хочеться, щоб діти відпочили і набрались сил до нового учбового 

року. Журнал пропонує Топ- 10 дитячих таборів, які можуть допомогти в цьому питанні 

1. Міжнародний бізнес-табір в Греції. 

2. Міжнародний табір в Болгарії. 

3. Міжнародний табір Royal British School у Великобританії. 

4. Арт-табір Zeonardo в Греції. 

5. Space сарт і США. 

6. 360 мандрівок в Китаї. 

7. Whale cotpass сатр в Канаді. 

8. Бізнес-академія Miniboss в Росії. 

9. Літній табір в Тайланді. 

10. Форум молодих вчених в Стенфорді США. 

  

            В усіх цих таборах підлітків чекає літо, повне активних і захоплюючих подій. Для 

відпочинку в них запрошуються цілеспрямовані діти, які бажають власною розвитку і 

великих успіхів. Лідерські програми Miniboss та Bigboss всесвітньо відомі своєю 

результативністю : приймаючи участь у ділових іграх, підліток отримує навички сучасного 

керівника та організатора бізнесу, залучаючись при цьому до цінносних орієнтирів активних і 

соціально затребуваних людей XXI століття. 

          В програмах усіх цих таборів — спорт, творчість, інтелектуальні та комунікативні ігри, 

іноземні мови, командні змагання. Насичена програма для молодих лідерів, безліч екскурсій 

дають змогу пізнати історію, культуру і мову країни, ознайомитись з місцевими традиціями, з 

бізнесом країни. 

          В цих таборах діти вчаться пізнавати світ через живопис і вжиткові мистецтва, через 

музику. Їм відкривається світ біології, життя тварин в їх середовищі. А головне — підлітки 

знаходять безліч нових друзів, легко спілкуються, разом досягають цілей, які ставить перед 

ними життя, виявляють свої здатності і розвивають їх. 

         Автори журналу пропонують читачам прочитати кілька книжок, від яких не можна 

відірватись. Ні для кого не секрет, що шкільна програма з літератури не вдовольняє запити 

підлітків і здається їм нецікавою ( про це, звичайно, повинні серйозно подумати вчителі та 

укладачі підручників і хрестоматій для загальноосвітньої школи). Ось, на їх смак, 

“смачненькі книжки” для підлітків: Лорен Оливер “Делириум” (3 книжки), Лорен Оливер 

“Прежде, чем я упаду”, Исабель Абеди “Лола” (9 книг), Франциска Гейм “Сестрі-вампирши”. 

         А ось підбірка фільмів для підлітків, одночасно оригінальних і сучасних, і, в той самий 

час, таких, що змушують думати: “Всім хлопцям, яких я любила раніше”: романтична 

комедія (13+); “Здохни, Джон Таккер”!6 комедія (13+); “Поради з того світу”: комедія, драма, 

мелодрама (13+), “Кни га Генрі” : детектив, драма, мелодрама; “Обдарована” : драма, 

біографія; “Чудо” : драма. 

         Підлітки часто стикаються з проблемою, коли хочуть поновити свій музичний плейлист, 

а які нові пісні можна в нього внести, не знають. Цю проблему дуже легко вирішити, якщо 

підтриматися порад, які в цьому плані дає жунал. 

         Ну, от ми й ознайомились з новим журналом для дітей і підлітків — Teenager. 

Безумовно, він буде не тільки цікавим для кожного читача, але й напрочуд корисним, бо дає 

відповіді на безліч питань і дозволяє вирішити безліч проблем. Дуже важливим є те, що 

журнал видається двома мовами: російською та англійською ( на жаль, не вистачає 

української, що, безумовно, збільшило б кількість охочих ознайомитись з журналом). 

         Можна побажати авторському колективу успіхів у створенні подальших номерів 

журналу і багато вдячних читачів. 
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