
ПСИХОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ПІДЛІТКОВОГО  ВІКУ 

 

Підлітковий період - період завершення дитинства, виростання з нього, 

перехідний від дитинства до дорослості. Зазвичай він співвідноситься з 

хронологічним віком з 10-11 до 14-15 років. Сформована у навчальній діяльності в 

середніх класах школи здатність до рефлексії направляється школярем на самого 

себе. Порівняння себе з дорослими і з більш молодшими дітьми призводить підлітка 

до висновку, що він вже не дитина, а скоріше дорослий. Підліток починає відчувати 

себе дорослим і хоче, щоб і навколишні визнавали його самостійність і значимість.  

Основні психологічні потреби 

підлітка - прагнення до 

спілкування з однолітками, 

прагнення до самостійності і 

незалежності, емансипації від 

дорослих, до визнання своїх прав з 

боку інших людей.  

Почуття дорослості - це психологічний симптом початку підліткового віку. За 

визначенням Д.Б. Ельконіна, почуття дорослості є новоутворення свідомості, через 

яке підліток порівнює себе з іншими (дорослими або товаришами), знаходить 

зразки для засвоєння, будує свої відносини з іншими людьми, перебудовує свою 

діяльність. Перехідність підліткового віку, звичайно, включає біологічний аспект. 

Це період статевого дозрівання, інтенсивність якого підкреслюється поняттям 

гормональна буря. Фізичні, фізіологічні, психологічні зміни, поява сексуального 

потягу роблять цей період виключно складним, в тому числі і для самого стрімко 

росте у всіх сенсах підлітка.  

До XVII-XVIII століть підлітковий вік не виділявся як особливий віковий період, 

це відносно недавнє історичне утворення. У XIX ст. в багатьох країнах було введено 

систематичне шкільну освіту. Це нововведення призвело до значного збільшення 

періоду економічної залежності у житті дитини та до відстрочення моменту 

прийняття ним ролей, властивих дорослій людині. Межі і зміст підліткового віку  

тісно пов'язані з рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, з 

особливостями історичного часу, з громадською позицією підлітків у світі дорослих 

і конкретними обставинами життя даного підлітка.  



Підлітковий вік як перехідний повною мірою розгортається тільки в 

індустріальному суспільстві, де виникає велика контрастність дитинства і 

дорослості, виражений розрив у нормах і вимогах, пропонованих до поколінням 

дорослих і дітей. У сучасному суспільстві соціальна дорослість не збігається з 

моментом статевого дозрівання. Першим підлітковий вік виділив як час другого, 

самостійного народження в життя і зростання самосвідомості людини Ж.Ж. Руссо. 

Основні ідеї, які й сьогодні складають ядро 

психології підліткового віку, були викладені у праці 

С. Холла «Дорослішання». Хол сформулював 

уявлення про перехідності, проміжності 

підліткового віку, періоду бурі і натиску. Він 

розробив змістовно-негативні характеристики 

даного етапу розвитку (важко виховування, конфліктність, емоційна нестійкість) і 

позначив позитивне придбання віку - почуття індивідуальності.  

До. Левін говорив про своєрідну маргінальність підлітка, що виражається в 

його становищі між двома культурами - світом дітей і світом дорослих. Підліток вже 

не хоче належати до дитячої культурі, але ще не може увійти до спільноти дорослих, 

зустрічаючи опір з боку реальної дійсності, і це викликає стан когнітивного 

дисбалансу, невизначеність орієнтирів, планів і цілей в період зміни життєвих 

просторів.  

Розвиток особистості підлітка було проаналізовано в психоаналітичному 

ключі 3. Фрейдом і А. Фрейд. У підлітковий період статеве дозрівання, прилив 

сексуальної енергії розхитує сформоване раніше рівновага між структурами 

особистості, і дитячі конфлікти відроджуються з новою силою.  

Е. Еріксон розглядав підлітковий вік і юність як центральний період для 

вирішення завдання особистісного самовизначення, досягнення ідентичності.  

У вітчизняній психології основи розуміння закономірностей розвитку в 

підлітковий вік закладені в роботах Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна,                                      

Т.В. Драгуновой, Л.І. Божович, Д.І. Фельдштейна, Г.А. Цукерман та ін. Часто весь 

підлітковий період трактують як кризовий, як період нормальної патології, 

підкреслюючи його бурхливий перебіг, складність і для самого підлітка і для 

спілкуються з ним дорослих. Д.Б. Ельконін, навпаки, сам підлітковий вік розглядає 

як стабільний вік і виділяє кризи. Підлітковий вік як етап психічного розвитку 



характеризується виходом дитини на якісно нову соціальну позицію, пов'язану з 

пошуком власного місця в суспільстві. Завищені претензії, не завжди адекватні 

уявлення про свої можливості призводять до численних конфліктів підлітка з 

батьками і вчителями, до заперечної поведінки. Навіть в цілому нормально 

протікаючого підліткового періоду властиві асинхронність, стрибкуватість, 

дисгармонічності розвитку. Спостерігається як інтеріндивідуального, так і 

інтріндивідуальний (наприклад, інтелектуальна сторона розвитку може досягати 

високого рівня, а рівень довільності порівняно низький).  

Вітчизняні психологи акцентують 

увагу також на тому негативному обставині, 

що в сучасному суспільстві немає 

відповідних для вирішення завдань 

підліткового віку «просторів», тому кризові 

явища мають тенденцію затягуватися.  

Провідна діяльність в підлітковому віці 

залишатися навчальна, вона зберігає свою актуальність, але в психологічному 

відношенні відступає на задній план. Основне протиріччя підліткового періоду - 

наполегливе прагнення дитини до визнання своєї особистості дорослими за 

відсутності реальної можливості утвердити себе серед них. Д.Б. Ельконін вважав, що 

провідною діяльністю дітей цього віку стає спілкування з однолітками. Саме на 

початку підліткового віку діяльність спілкування, свідоме експериментування з 

власними відносинами з іншими людьми (пошуки друзів, з'ясування стосунків, 

конфлікти і примирення, зміна компаній) виділяються у відносно самостійну 

область життя. Головна потреба періоду - знайти своє місце в суспільстві, бути 

значущим - реалізується в співтоваристві однолітків.  

У підлітків можливість широкого спілкування з однолітками визначає 

привабливість занять та інтересів. Якщо підліток не може зайняти задовольняє 

його місця в системі спілкування в класі, він «йде» з школи і психологічно, і навіть 

буквально. Динаміка мотивів спілкування з однолітками протягом підліткового 

віку: бажання бути в середовищі однолітків, щось робити разом; мотив зайняти 

певне місце в колективі однолітків; прагнення до автономії та пошук визнання 

цінності власної особистості. У спілкуванні з однолітками відбувається програвання 

самих різних сторін людських відносин, побудова взаємин, заснованих на «кодексі 



товариства», реалізується прагнення до глибокого взаєморозуміння. Інтимно-

особисте спілкування зі однолітками - це діяльність, в якій відбувається практичне 

освоєння моральних норм і цінностей. У ній формується самосвідомість як основне 

новоутворення психіки. Часто навіть у основі погіршення успішності лежить 

порушення спілкування з однолітками. У молодшому шкільному віці вирішення 

проблеми успішності часто вдруге призводить і до гармонізації сфери спілкування 

з однолітками, до підвищення самооцінки і т.д. У підлітковому віці тільки навпаки - 

зняття напруженості в спілкуванні, ослаблення особистісних проблем може 

спричинити поліпшення успішності.  

Інша точка зору з приводу характеру провідної діяльності підліткового періоду 

належить Д.І. Фельдштейн. Він вважає, що головне значення в психічному розвитку 

підлітків має суспільно корисна, соціально визнається і схвалюється, неоплачувана 

діяльність. Просоциальная діяльність може бути представлена як навчально-

пізнавальна, виробничо-трудова, організаційно-громадська, художня або 

спортивна, але головне - це відчуття підлітком реальної значимості цієї діяльності. 

Зміст діяльності - справа, корисне для людей, для суспільства; структура задається 

цілями взаємин підлітків. Мотив суспільно корисної діяльності підлітка - бути 

особисто відповідальним, самостійним. 

Суспільно корисна діяльність є і в молодшій 

школі, але вона недостатньо розгорнута. 

Ставлення до суспільно корисної діяльності 

на різних етапах підліткового віку 

змінюється. Між 9 і 10 роками у дитини 

з'являється прагнення до самоствердження і 

визнання себе у світі дорослих. Головне для 10-11 - літніх - отримати у інших людей 

оцінку своїх можливостей. Звідси їх спрямованість на заняття, схожі на ті, які 

виконують дорослі люди, пошук видів діяльності, мають реальну користь і 

одержують суспільну оцінку. Накопичення досвіду в різних видах суспільно 

корисної діяльності активізує потреба 12 - 13-річних у визнанні їх прав, у включенні 

в суспільство на умовах виконання певної, значущої ролі. У 14-15 років підліток 

прагне проявити свої можливості, зайняти певну соціальну позицію, що відповідає 

його потреби у самовизначенні. Соціально значиму діяльність як провідний тип 

діяльності в підлітковий період необхідно цілеспрямовано формувати. Спеціальна 



організація, спеціальне побудова суспільно корисної діяльності передбачає вихід на 

новий рівень мотивації, реалізацію установки підлітка на систему «я і суспільство», 

розгортання різноманітних форм спілкування, і в тому числі вищої форми 

спілкування з дорослими на основі морального співробітництва.  

Таким чином, інтимно-особистісний і стихійно-груповий характер спілкування 

переважає в тому випадку, якщо відсутні можливості здійснення соціально 

значущої та соціально схвалюваної діяльності, упущені можливості педагогічної 

організації суспільно корисної діяльності підлітків.  

 

 


