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Тема №2. Психологічні новоутворення та мотивація підлітків. 

 

Мета: розглянути такі специфічні новоутворення підлітковогу віку як 

почуття дорослості, потреба у самоствердженні, урахувати роль мотивації та 

самосвідомості в розвитку особистості підлітка. 

 

ЗМІСТ 

 

1. Почуття дорослості у підлітковому віці. 

2. Потреба підлітка у самоствердженні. 

3. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці. 

4. Самооцінка і домагання підлітка. 

5. Значення мотивації в розвитку особистості підлітка. 

 

1. Почуття дорослості у підлітковому віці. 

Розвиток дорослості є процесом становлення готовності дитини до життя в 

суспільстві. Він передбачає засвоєння суспільних вимог до особистості, 

діяльності, стосунків і поведінки дорослих. 

Становлення дорослості відбувається по-різному. Перші її ознаки можуть 

дуже відрізнятись від розвинутих форм, проявлятися раптово. Якщо не знати і 
не враховувати нових тенденцій розвитку в підлітковому періоді, то процес 

виховання може бути неефективним, а становлення особистості - відбуватися 

стихійно. 

Спостерігаючи значні зрушення у своєму фізичному та статевому розвитку, 

відчуваючи свої можливості виконувати суспільно важливі справи у сім'ї і школі, 

підліток починає усвідомлювати, що він уже не дитина. У нього виникає 

специфічне ставлення до себе, він заперечує свою належність до дітей, прагне 
бути і вважатися дорослим. Це новоутворення виражає нову життєву позицію 

підлітка щодо людей і світу, визначає зміст і специфічну спрямованість його 

соціальної активності, систему нових прагнень, переживань та афективних 

реакцій. 

Виникнення у підлітка уявлення про себе як про людину, що переступила 

рубіж дитинства, зумовлює його переорієнтацію з дитячих норм і цінностей на 
дорослі. Його вже не влаштовують правила, обмеження, мораль послуху, які 

існують для дітей і є джерелом їхньої несамостійності, нерівноправності з 

дорослими. 
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Специфічна соціальна активність підлітка полягає у великій 

сприйнятливості до засвоєння цінностей, норм, способів поведінки, які існують 

у світі дорослих. Він усіляко намагається реалізувати свою потребу в 

утвердженні позиції дорослої людини, але відсутність психічних можливостей 

заважає досягненню цієї мети. Це є однією з основних суперечностей віку, 

розв'язання якої стимулює подальший психічний розвиток. 

Підліток намагається долучитися до життя і діяльності дорослих шляхом 
наслідування. Спершу він переймає те, що доступніше для нього: зовнішній 

вигляд і манеру поведінки. 

Почуття дорослості підлітків може виявлятися у загальній переорієнтації від 

ровесників як значущих Інших (яким здебільшого уподібнюється Я-минуле і Я-
теперішнє) на дорослих, якості яких починають визначати очікуваний напрям 

власних змін підлітка, а також у критичному ставленні до Я-минулого, у 

відчуженні багатьох рис дитячого Я. Майбутнє уявляється йому досить 
туманним. Однак, оптимальні варіанти особистісного розвитку передбачають, на 

думку психологів, відносну спадкоємність минулого, теперішнього і майбутнього 

Я в єдності з продуктивними поступальними змінами на шляху від дитинства до 
зрілості. 

Оскільки прагнення отримати статус дорослого закономірне для 

підліткового віку і життєво необхідне для повноцінного психічного та 

особистісного розвитку учня, педагог повинен правильно сприймати пов'язані із 
цим негативні вчинки, не перешкоджати проявам дорослості, а скеровувати 

його енергію у позитивному напрямі. Потребу підлітків мати зразок для 
наслідування вчитель може використати як один з каналів впливу на дітей, 

організовуючи вечори, зустрічі, диспути з відомими людьми, розкриваючи зміст 
життя і діяльності високоморальних, творчих особистостей. 

З прагненням підлітка швидше стати дорослим пов'язана провідна для 

нього потреба в самостійності і незалежності. Його здатності самостійно 

регулювати свою поведінку сприяє досягнутий рівень психічного та 

особистісного розвитку. Підліток краще, ніж молодший школяр, розуміє себе, 
може аналізувати свої вчинки, хоч йому ще важко передбачати їх наслідки. 

Його поведінка більш осмислена, не така імпульсивна, як молодшого школяра, 
він краще володіє собою. Підліток ставить перед собою віддаленіші цілі, формує 

перші життєві плани (вибір професії), ідеали, прагне бути на когось схожим, 

набути певні риси характеру, моральні переконання. Потреба в самостійності 
реалізується у намаганні діяти без сторонньої допомоги й опіки, в здатності 

приймати рішення і відстоювати власні погляди, в умінні досягати поставленої 

мети, поводитися під впливом власних спонукань. 

Водночас у підлітків посилюється негативізм щодо будь-яких вимог 

дорослих, яскраво виявляються ознаки емансипації, намагання будь-що 

демонструвати свою незалежність. Вони прагнуть вільно обирати способи 
виконання своїх обов'язків і одночасно бояться проявити слабкість, уникають 

діяльності, яка може спричинити чиїсь насмішки або відчуття невпевненості у 

своїх силах. Тому інколи за відсутності вільного вибору підлітки швидше 

поводитимуться зухвало, ніж дозволять змусити себе до активності. 
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2. Потреба підлітка у самоствердженні. 

Постійна взаємодія підлітка з однолітками породжує у нього прагнення 

зайняти належне місце серед них, що є одним із домінуючих мотивів поведінки 

та діяльності. Його потреба в самоствердженні настільки сильна, що задля 

визнання ровесниками підліток готовий поступитися своїми поглядами та 

переконаннями, здійснювати вчинки всупереч своїм моральним настановам. 

Вона спонукає так званих важких підлітків до порушень норм і правил 
поведінки. Втратити авторитет в очах друзів, відчути посягання на свою честь і 

гідність є найбільшою трагедією для підлітка, що може призвести аж до суїциду 

(самогубства). Тому він бурхливо реагує на нетактовні зауваження учителя у 

присутності друзів, вважаючи це приниженням своєї особистості. На цій основі 
нерідко виникають конфлікти між учнями і вчителем. Тільки тактовне ставлення 

до підлітка, підтримка його в очах ровесників створюють психологічно 

сприятливий ґрунт для ефективного впливу на нього виховних засобів 
педагога. Суттєву критику дорослого підліток адекватно може сприйняти 

наодинці. 

Форми самоствердження підлітка можуть бути різноманітними. Найпростіша 

з них полягає у зовнішньому наслідуванні дорослих, їхніх шкідливих звичок, 

особливостей поведінки (куріння, вживання алкоголю, наркотиків, надмірне і 
без смаку використання косметики, носіння своєрідного одягу, послуговування 

нецензурною лексикою). Батьки та вчителі повинні активно боротися з цим, 
звертаючи увагу підлітків на позитивні зразки для наслідування (літературні 
герої, історичні діячі, відомі особистості). Найважливіше, щоб і вони були для 

підлітків достойними зразками. 

Позитивними формами самоствердження підлітків є заняття спортом, праця 

в сім'ї, школі, на виробництві, виконання суспільно корисних справ. 

Інтелектуальне самоствердження учнів відбувається в їхній навчальній і 
позанавчальній пізнавальній діяльності, реалізації пізнавальних потреб та 
інтересів. Підлітки із захопленням займаються дослідницькою діяльністю в 

навчально-наукових гуртках, їх приваблює участь у відкриттях. 

Самоствердження молодших і старших підлітків має різну спрямованість. 

Для молодших провідною є потреба в гідному становищі у групі. Так, реакція 
п'ятикласника на певний вплив учителя залежить не стільки від міри його вини 

чи характеру впливу, скільки від шкоди, яка може бути завдана цим впливом 

його становищу в класі. При цьому впертість, свавілля тощо мають на меті 
завоювати і зміцнити становище дитини в групі, колективі однолітків. Старший 

підліток, як і молодший, потребує товариства ровесників, але його 

самоствердження виявляється у прагненні утвердитись у власних очах, а не в 
очах оточуючих. 

У роботі з підлітками дорослі повинні зважати на основні новоутворення, 

оскільки вони тісно пов'язані із суперечностями цього віку, розв'язання яких є 
поступом у розвитку особистості. 
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3. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці. 

Підлітковий вік є сенситивним для розвитку самосвідомості особистості. У 

підлітків виникає інтерес до себе, якостей своєї особистості, потреба оцінити, 

порівняти себе з іншими, розібратися у своїх почуттях і переживаннях. На 

основі розвитку самосвідомості, зростання вимог до себе, нового становища 

серед ровесників і старших у них з'являється прагнення до самовиховання. 

Вони намагаються розвинути в собі позитивні якості, подолати негативні риси. 
Але порівняно невеликий життєвий досвід і ще не сформований життєвий 

світогляд нерідко породжують суперечності між потребою у самовихованні і 

невмінням реалізувати її. 

Формування ставлення підлітка до себе як особистості долає у два етапи, 

які відповідають молодшому і старшому періодам підліткового віку. На першому 

етапі відбувається усвідомлення своєї відмінності від ровесників, утвердження 

своєї належності до світу дорослих. Йому властиві некритичне наслідування 
зовнішніх манер дорослих, відчутна залежність від групи ровесників. На 

другому етапі підліток уже не сумнівається, що він не дитина, починає 

усвідомлювати своєрідність своєї особистості. Знижується його залежність від 
групи однолітків. Якщо вони змушують підлітка чинити всупереч його 

уявленням про себе, він може не погодитися з ними, відстояти свою думку. 
Старшого підлітка характеризують підвищена увага до внутрішнього світу інших 

людей, до самоаналізу, поява здатності до самовиховання. 

Індивідуальний підхід у вихованні підлітків повинен ґрунтуватися на 

врахуванні потреби ставлення до дитини як до особистості, відмінностей у статі, 
темпераменті, інтелекті, здібностях і характері. Педагог покликаний допомагати 

підліткам у виборі індивідуальних (соціально прийнятних) шляхів 
самовираження, засобів самоствердження. 

Особливе значення у розвитку самосвідомості підлітка має формування 

власного образу фізичного Я - уявлення про свій тілесний образ, порівняння та 

оцінювання себе з точки зору еталона "мужності" або "жіночості". Цей образ є 

основою різноманітних захоплень дітей. Хлопці, наприклад, починають 
займатися спортом, особливо силовими його видами, що забезпечують 

зміцнення фізичної сили. Дівчата захоплюються ритмічною гімнастикою, щоб 
бути стрункими, привабливими, розкутими. 

Останнім часом у деяких дівчат-підлітків спостерігається нервова анорексія 

(грец. an (позначає заперечення) і orexis - апетит) - прагнення виглядати 
худими, страх перед розтовстінням. Попри те що їх вага і так менша норми, 

вони починають обмежувати себе в їжі, перевантажують себе фізичними 

вправами, іноді вживають проносні засоби. Прагнення відповідати ідеалові 
стрункої жінки перетворюється на хворобливу манію, може спричинити 

цілковите фізичне виснаження, навіть загрожувати життю. В окремих дівчаток-

підлітків, як і в дорослих жінок, спостерігається нервова булімія (грец. bus - бик 
і limis - голод) - втрата контролю за своїм харчуванням, аж до приступів 

ненажерливості. Після таких приступів дівчата переживають почуття огиди до 

себе, докори сумління, депресію. 
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Уявлення про свою зовнішність не випадково є чи не найважливішим у 

самосвідомості підлітка. Воно пов'язане з тим, що ознаки дорослості 

найяскравіше виявляються у зміні його тіла. Саме зовнішні ознаки дорослості 

визначають його статус у товаристві ровесників. 

Надмірна увага до образу фізичного Я у самосвідомості підлітка є 

тимчасовим, однак природним, нормальним, суб'єктивно значущим явищем. 

Знаючи це, дорослі повинні уникати нетактовних, іронічних оцінок його 
зовнішності. Адже будь-яка негативна публічна характеристика його дорослим 

може спричинити важкі психічні травми, наслідки яких нерідко проявляються 

через багато років. 

Намагаючись допомогти підліткові пережити цей важкий для нього етап 

зрілості, передусім слід встановити з ним щирі, довірливі стосунки, допомогти 

усвідомити, що його розуміють, поділяють його переживання, цінують і 

поважають його таким, яким він є. Прихильність дорослих знімає напругу в 
міжособистісних стосунках, допомагає підліткові подолати замкнутість у 

власному внутрішньому світі, підтримує його позитивне ставлення до власного 

Я, висвітлює часто йому невідомі, але схвалювані іншими якості його 
особистості. 

У мотиваційній сфері і поведінці підлітка загалом простежуються два 

протилежні прагнення - до індивідуалізації, емансипації у всіх сферах життя 

(особливо у стосунках з батьками) і до підпорядкування інтересам групи 
ровесників (іноді різновіковій групі хуліганів), наслідування (зовнішнього 

вигляду, інтересів тощо), спільного підкорення моді. Йдеться про прагнення 
виокремитися, страх знівелювати себе, своє Я, свою індивідуальність, які 

тільки-но починають проявлятися, і не менш сильне бажання знайти свою 
референтну групу й стати "одним із", злитися з нею, суспільством, світом, 

відчути себе їх частиною. 

За твердженням сучасного російського психолога Ігоря Кона, стратегія 

виховання підлітка зведена до формули: "людина розкривається в колективі". 

Але гіпертрофована потреба у згрупуванні, яка з певного моменту починає 
сприйматися як взаємний нагляд, звужує природний для людини страх 

самотності до страху залишитися наодинці з собою. Водночас, як зазначає 
російський психолог Георгій Асмолов (нар. 1944), властиве підлітковому віку 

переживання самотності, неприлученості до інших людей є нагодою задуматися, 

подивитися на себе збоку. 

Характерною особливістю самосвідомості підлітка є вищий, ніж у 

молодшого школяра, рівень активності у самопізнанні. До підліткового віку 

розвиток самосвідомості здійснювався стихійно, переважно без 
цілеспрямованого включення особистості в цей процес. У підлітковому віці 

самосвідомість усе більше починає зумовлювати процес керування дитиною 

своєю поведінкою. 

Усвідомлення себе, становлення Я-образу підлітка пов'язані з формуванням 

образу Іншого. Найчастіше таким значущим іншим є ровесник, спілкування з 

яким особливо важливе. Однак ця особливість має специфічні прояви: 

когнітивно прості підлітки (дуже схематично, поверхово аналізують внутрішній 
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світ людини) ідентифікують себе з широким колом однолітків, акцентуючи 
подібності між собою і всіма ними; когнітивно складні (в аналізі внутрішнього 

світу людини прагнуть проникати в суть найрізноманітніших аспектів людської 

особистості) - уподібнюють себе лише деяким ровесникам, підкреслюючи 

одночасно власну відмінність від них. Загалом, ідентифікацію себе з 

однолітками переживають усі підлітки, вона є етапом формування їхнього Я-

образу. 

У підлітковому віці, а саме в переломний його момент (13-14 років), Я-

образ стає дуже нестійким, втрачає свою цілісність. Підліток особливо гостро 

відчуває суперечність, невпорядкованість свого Я, що зумовлене 

невизначеністю рівня домагань, труднощами переорієнтації з оцінювання інших 
на самооцінювання. Відхід від прямого копіювання зразків поведінки інших 

людей вимагає розвитку способів самопізнання та самоаналізу, які у підлітків 

ще недостатньо сформовані. Це породжує суперечність між гострою потребою 
підлітків у самопізнанні і нездатністю адекватно реалізувати її, наслідком чого є 

зниження рівня адекватності, стійкості самооцінки, стабільності розвитку Я-

образу. 

Попри обмежені можливості підлітків для самопізнання, вони виявляють 

високу сприйнятливість до корекції негативних прагнень, поведінки та 
соціально несхвалюваних якостей. Це актуалізує необхідність тактовної 

допомоги їм в оволодінні способами самопізнання, створення умов, які б 
сприяли об'єктивації особистісних переживань, у яких вони змогли б 
подивитися на себе очима інших. 

 

4. Самооцінка і домагання підлітка. 

У підлітковому віці самооцінка дітей стосується переважно основних 

моральних якостей: доброти, честі, справедливості тощо. Учні середніх класів 
не досить самокритичні, хоч часто вони визнають у собі багато негативних 

якостей, усвідомлюють потребу позбутися їх, прагнуть до самовиховання. їх 

самооцінка є нестійкою та не завжди адекватною. 

Судження молодших підлітків про себе виражаються також в оцінці їхніх 

взаємин з іншими людьми. Ці оцінки стосуються уміння дружити, чуйності до 
людей, своєї поведінки серед інших, поваги до себе, сприймання себе 

однокласниками, що свідчить про досить високий рівень самосвідомості, 

збагачення досвіду соціальної поведінки. 

Самооцінка старших підлітків є досить різноманітною, різнобічною, 

узагальненою за змістом. Кількість якостей, які вони усвідомлюють, приблизно 

удвічі більша, ніж у молодшій підлітковій групі. Старші підлітки оцінюють не 

тільки окремі риси характеру, а й свою особистість загалом. Вони виявляють 

певну соціальну зрілість, усвідомлюють себе готовими до життя особистостями. 

Це виражається в самооцінці якостей, що характеризують їх як діяльних 
суб'єктів (рішучість, витримка, сміливість, почуття власної гідності, вміння 

обстоювати свої інтереси). У процесі самооцінювання підліток виявляє свої 
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можливості для прийняття важливого для нього рішення, бере на себе певні 
обов'язки. Саме самооцінка є передумовою його свободи вибору. 

Далеко не рідкісною є неадекватна самооцінка підлітків, яка проявляється 

в переоцінці або недооцінці своїх можливостей, що шкодить розвитку 

відповідальності та інших важливих якостей. Наприклад, завищена самооцінка 

блокує почуття невдоволеності собою, провини за негідний вчинок, докори 

сумління за безвідповідальну поведінку. Несамокритичість заважає замислитись 
над своїми вчинками, самостійно пред'явити собі вимоги і виконати їх. 

Свідченням заниженої самооцінки є незадоволення собою, нездатність 

поставити перед собою більш високі вимоги, оскільки бракує впевненості у 

своїх можливостях. Це гальмує розвиток відповідальності, бо такі діти не 
виявляють активності, ухиляються від виконання завдань, обов'язків, доручень. 

З дорослішанням самооцінка підлітків стає диференційованішою, вона 

стосується не поведінки загалом, а поведінки в окремих соціальних ситуаціях, 
окремих вчинків. Це сприяє становленню її об'єктивності. Саме в цей період 

міра об'єктивності самооцінки зумовлює концентрацію зусиль на формуванні 

моральних якостей, визначає напрям розвитку особистості. 

Суттєво впливають на поведінку підлітка виконання обов'язків і доручень, 

очікуване ним ставлення до себе. Ґрунтуючись на самооцінці, очікування 
опосередковуються емоційно-оцінним ставленням до групових норм, вимог і 

цінностей. Підліток відчуває підвищену потребу у схваленні і визнанні друзями. 
Тому він активно шукає таке оточення, в якому відчуває позитивне ставлення 

до себе, своїх учинків, має змогу переконатися, що він доросла, самостійна 
людина. 

Із самооцінкою тісно пов'язаний рівень домагань, спрямованих на 

майбутню діяльність підлітків. Австрійський психолог Фрідріх Хоппе (1899-1976) 

започаткував бачення, згідно з яким рівень домагань зумовлений такими двома 
протилежними тенденціями: 

1) підтримання свого Я, своєї самооцінки на максимально високому рівні, 

прагнення досягти успіху; 

2) зниження своїх домагань, бажання уникнути невдачі, щоб не зашкодити 

самооцінці. 

Деякі дослідники вважають, що для підліткового віку характерне прагнення 

різними шляхами реалізувати лише першу тенденцію. 

На рівень домагань підлітка впливає визнання його можливостей як 
значущими іншими, так і собою. Як відомо, в розвитку самосвідомості важливе 

значення має адекватність рівня домагань можливостям дитини. За 

результатами експериментальних досліджень, міра адекватності домагань щодо 
навчального статусу підлітка залежить від його успішності у навчанні. Чим 

краще він вчиться, тим адекватнішими є його домагання щодо місця в класі за 

успішністю. Адекватна самооцінка і рівень домагань, що ґрунтується на ній, 
дають підліткові змогу ставити перед собою завдання, брати на себе обов'язки, 

які за складністю відповідають його особистісним можливостям. 
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Формування адекватної самооцінки і рівня домагань важливе для 

правильного сприйняття підлітком вимог інших, пробуджує і стимулює його 

прагнення до самовиховання. Становлення адекватного ставлення до себе 

відбувається завдяки оцінним судженням значущих інших, з якими спілкується 

підліток. Дуже великий вплив на нього має педагог. Його об'єктивна, 

справедлива, вимоглива і разом з тим доброзичлива оцінка сприймається 

підлітком без внутрішнього спротиву, стимулює його працю над собою. 
Досягають виховної мети вказівки педагога, які допомагають дітям усвідомити 

позитивні та негативні аспекти їхньої поведінки, пояснюють наслідки 

нерозсудливих, неморальних вчинків, передбачають можливість виправити 

недоліки, досягти успіхів. Якщо підліток не приймає оцінку дорослих, джерелом 
його самооцінки стають власні, не завжди адекватні і правильні судження. 

Ефективному розвитку в підлітків адекватних оцінних суджень сприяють 

усвідомлення змісту найзначущіших для людини рис, якостей; засвоєння 
об'єктивних критеріїв оцінювання морально-вольових якостей і навчальної 

діяльності; переконання у важливості адекватних, стійких оцінних ставлень 

людини до себе та інших для нормальної взаємодії з ними. Важливими 
факторами розвитку правильної самооцінки є сприятливе становище серед 

ровесників, позиція позитивної рівноваги у стосунках, активна участь у 
громадському житті класу, групи, належна успішність. Особливе значення має 

самовиховання, тому виховна робота з підлітками повинна бути спрямована на 
прищеплення їм прагнення до праці над собою, самовдосконалення. 

Отже, у підлітковому віці дитина робить значний поступ в усвідомленні 

своєї особистості. Процес самопізнання є складним і досить суперечливим, 

самооцінка та рівень домагань - часто неадекватними та нестійкими. У підлітків 
ще не виникає цілісний Я-образ. 

 

5. Значення мотивації в розвитку особистості підлітка. 

З дорослішанням підліток усе частіше і послідовніше виявляє просоціальну 

та індивідуально-суспільну мотивацію діяльності, що супроводжується 
ослабленням групової мотивації. 

На першій стадії підліткового періоду мотивування вчинків і діяльності є 

відтворювальним. Підлітки прямо наслідують ровесників і старших. Це означає, 

що мотивація власних вчинків є поверховою та ситуативною. З настанням 

другої стадії у підлітків загострюється й активно розвивається інтерес до своєї 
особистості. Вони прагнуть утвердитися в товаристві ровесників, небайдужі до 

оцінок їхньої особистості значущими іншими, очікують, що ці оцінки будуть 

тотожними їх самооцінкам. Значно диференційованішою є їхня мотивація 
вчинків. На третій стадії головне значення має саморегуляція поведінки як 

складова частина самовиховання, а мотивація вчинків постає як регулятор 

поведінки і діяльності особистості. Підлітки намагаються вже аргументувати свої 
вчинки, передбачати наслідки прийнятих рішень, що свідчить про цілісніше і 

глибше усвідомлення процесу мотивації і структури мотиву, а також про участь 

у формуванні мотиву блоку "внутрішнього фільтра" - своєрідної внутрішньої 

позиції. Це знижує імпульсивність дій і вчинків, особливо старших підлітків. 
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Самооцінка в мотивації поведінки набуває більшого значення, ніж оцінка 

оточення. Найчастіше орієнтуються на самооцінку учні 6 класу. Наявність 

ідеалів, самооцінок, засвоєних норм і правил суспільної поведінки засвідчує 

значний розвиток особистості підлітків, формування у них "внутрішнього плану" 

(намір, позиція, спрямованість особистості), який є суттєвим чинником мотивації 

та організації їх поведінки. Однак цей "внутрішній план" ще не організований у 

цілісну систему, недостатньо стійкий і узагальнений. У зв'язку з цим часто 
змінюваними і неконкретними є ідеали підлітка (якийсь час йому подобається 

один герой, дещо пізніше - інший, наділений майже протилежними якостями). 

Він весь час відчуває дефіцит підтримки іншими людьми його вимог до себе. За 

її відсутності мотиви його поведінки і сама поведінка часто змінюються. 
Особливо гостро переживає підліток невідповідність між своїми цілями і 

можливостями. Високий рівень домагань нерідко спричинює невдачі у 

здійсненні задуманого, оскільки він береться за справи, до яких ще не готовий. 

Старші підлітки більше прагнуть утвердитися у власній думці, ніж у думці 

інших. І мотиви своєї поведінки вони формують передусім на основі власної 

думки. Цим зумовлена яскраво виражена, іноді надмірна їх упертість. Більшості 
підлітків, як свідчать дослідження російського психолога Давида Фельштейна 

(нар. 1939), властива індивідуалістична акцентуація особистості - 
спрямованість активності на задоволення насамперед власних потреб, на 

особисте самоствердження. Суспільство, інші люди цікавлять їх 
опосередковано, крізь призму своїх інтересів. 

Пік індивідуалістичної спрямованості припадає на середній підлітковий вік, 

а на наступному віковому етапі індивідуалістична спрямованість їх поведінки 

вже не є такою виразною. Дівчаток з гуманістичним спрямуванням набагато 
більше, ніж хлопчиків, що зумовлене виробленими суспільством для жінок і 

чоловіків соціальними ролями. Від жінки воно очікує дисциплінованості, 
старанності, здатності співчувати, поділяти чужі погляди. Вона повинна бути 
доброзичливою, терплячою, вміти прощати і поступатись, що відповідає 

гуманістичній спрямованості особистості. Роль чоловіка вимагає мужньої, 
активної, самостійної та агресивної поведінки, більшої незалежності вчинків і 

суджень, що свідчить про індивідуалістичну спрямованість. 

У молодших підлітків найвідчутніше виражена індивідуалістична 

акцентуація гуманістичної спрямованості, що є наслідком впливу мотивації, 

властивої попередньому віковому періоду. Молодші школярі з готовністю 
включаються в групову діяльність, охоче допомагають один одному, 

зорієнтовані на інтереси групи, хоч їхній колективізм є поверховим і полягає в 

бажанні допомогти, бути разом з усіма. Водночас, як свідчать дослідження, у 
15% молодших підлітків спостерігається депресивна, а у 9% - суїцидальна 

спрямованість. 

Значна кількість підлітків середньої вікової групи виявляє гуманістичну 

спрямованість з альтруїстичною акцентуацією (молодшим підліткам вона 

невластива) і значно менше їх - депресивну спрямованість (майже 4%). В 

останні роки збільшується кількість дівчаток з егоїстичною спрямованістю і 

менше стає їх з індивідуалістичною акцентуацією гуманістичної спрямованості. 
Спричинене це розформуванням у школах громадських організацій, у яких вони 

перебували у провідних ролях частіше, ніж хлопчики. 
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Серед старших підлітків зростає кількість осіб з альтруїстичною 

акцентуацією гуманістичної спрямованості, зменшується - з егоцентричною 

акцентуацією егоїстичного спрямування. Водночас серед підлітків-дівчаток 

частішають прояви суїцидальної спрямованості. 

Отже, підлітковий вік є важливим етапом соціального розвитку, у межах 

якого відбувається становлення його спонукальної сфери. 
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