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Проблемі розвитку особистості в підлітковому віці присвячено низку 

робіт, у яких даний віковий період називається критичним і зламним 

(Л.Виготський, Д.Ельконін, Л.Божович, І.Кон та ін.). Саме в цей період 

відбувається якісна перебудова всіх структур особистості, виникають і 

формуються нові психологічні утворення. Зокрема, відбуваються суттєві 

зміни у когнітивній сфері, які виявляються у переході від абстрактного до 

формального мислення. Даний процес розвивається у трьох напрямках: 

розвиток комбінаторики; формування пропозиційних операцій; поява 

гіпотетико-дедуктивного мислення (Ж.Піаже). Підліток оволодіває новою 

формою інтелектуальної діяльності: понятійним мисленням 

(Л.С.Виготскький, Я.Кюрті та ін.), розвиваються логічні операції і 

прискорюються процеси переходу від однієї операції до іншої. 

Інтелектуальний розвиток є тісно пов’язаним із творчими здібностями, що 

передбачає не лише засвоєння інформації, але й прояв інтелектуальної 

ініціативи. У підлітків виробляється дослідницьке ставлення до дійсності, 

з’являється інтерес до аналізу фактів і знаходження причин тих чи інших 

подій та прагнення до творчої реалізації. 

Звертаючись до проблеми розвитку творчих здібностей, можна 

виокремити декілька взаємодоповнюючих підходів до їх вивчення. 

У межах першого напрямку творчість розглядається як процес, який є 

пролонгованим у часі. Згідно з результатами досліджень зміна домінуючих 

рівнів організації діяльності є основним психологічним механізмом творчого 

процесу особистості (С.М.Василевський, В.О.Моляко, Я.О.Пономарьов, 

Р.Рібо, П.Г.Енгельмейер, П.М.Якобсон і ін.). 

У межах другого напрямку основну увагу науковців спрямовано на 

пошук критеріїв оцінювання творчого продукту. Ключовим у вирішенні 

цього питання є розуміння творчого процесу як унікального для особистості 

із врахуванням соціального статусу митця, історичних умов і стану 

досліджуваної проблеми (Tardif T., Stenberg R., 1988). А тому оцінка 

кінцевого результату творчості має відбуватися у контексті існуючих у даній 

культурі критеріїв (К.А.Торшина, 1998). 

У межах третього напрямку творчість пов’язується із 

характерологічними, емоційно-вольовими і соціально-рольовими 

компонентами особистості (В.О.Кан-Калік, В.Д.Нікандров, В.М.Кєласьєв, 

М.К.Платон). Порівнюючи властивості людей, відомих творчими 



досягненнями, з властивостями менш продуктивних людей, психологи 

намагаються визначити значущі риси творчої особистості. 

У межах четвертого напрямку науковці пропонують розглядати 

творчість як здатність відходити від стереотипних способів мислення і 

знаходити рішення в нестандартних ситуаціях (Дж.Гилфорд, Е.П.Торренс та 

ін.). 

Водночас серед окресленої проблематики недостатньо дослідженими є 

вікові закономірності творчості, зокрема вимагає свого розв’язання питання 

про психологічні механізми розвитку творчих здібностей у підлітковому віці. 

Існують дані про те, що творчі прояви досягають високого рівня 

розвитку у 3,5-4,5 роки, зростають у перші 3 роки навчання в школі, 

зменшуючись у подальші 2 роки. Наступний підйом спостерігається в 

підлітковий період. Зауважимо, що творча продуктивність сягає своєї 

кульмінації пізніше, оскільки високої продуктивності не можна досягнути 

через відсутність життєвого досвіду, яким ще не володіє підліток. Так, 

Г.Леман (1953) і У.Денніс (1956), дослідивши життєвий шлях провідних 

учених, художників і мислителів, дійшли висновку, що найбільш 

продуктивним періодом їх життя є вік від 20 до 40 років зі значними 

варіаціями в залежності від професії. 

Важливими для творчого розвитку особистості є сензитивні періоди, 

що виявляються у вибірковості уваги та особливій чутливості до впливів 

зовнішнього оточення і характеризують розумовий потенціал особистості в 

кожному з періодів її дорослішання. На думку Н.С.Лейтеса, специфічні 

можливості окремих вікових періодів посилюються, накладаючись один на 

одного, а тому поруч із сензитивністю даного віку проявляються риси 

попереднього. Таке суміщення у часі і поєднання вікових чинників творчості 

призводить до багаторазового посилення їх дії. Для позначення такого 

феномену науковець використовує термін вікової обдарованості [1, с.61-62]. 

Сучасні дослідження вікової і педагогічної психології (Л.С.Виготський, 

І.С.Кон, О.М.Матюшкін, Є.Л.Солдатова, С.М.Симоненко, Д.І.Фельдштейн та 

ін.) дозволяють розглядати підлітковий вік як сензитивний для розвитку 

творчих здібностей. Це стає можливим, завдячуючи природній підлітковій 

гнучкості, активній відмові від стереотипів, прагненню до 

самовдосконалення і становленню образу-Я, розвитку самостійного і 

продуктивного мислення, гнучкості і стійкості мисленнєвої діяльності тощо. 

Психологічним підґрунтям для розвитку здібностей підлітка є 

новоутворення, серед яких основним є самосвідомість, невід’ємно пов’язана 

зі здатністю до рефлексії, самоконтролю і самооцінки. І.С.Кон (1989) появу 

свідомого „я”, що виявляється в усвідомленні власних мотивів, внутрішніх 

конфліктів і моральних самооцінок, розглядає як „феноменальні” прояви 

самосвідомості в цьому віці. Саме вони визначають подальший розвиток 

інтелектуальної сфери особистості, яка, у свою чергу, є основою розвитку 

загальних та спеціальних здібностей. 

С.Л.Рубінштейн (1999) визначає підлітковий вік як процес формування 

самосвідомості від наївної поведінки відносно себе до все більш глибокого 



самопізнання, що поєднується з усе більш чіткою і певною, а іноді 

суперечливою самооцінкою. Виникаючи під впливом спілкування і різних 

форм взаємодії, самооцінка все більше включається у процес керування 

поведінкою, впливаючи на життя підлітка: на емоційне самопочуття і 

взаємини з оточуючими, на розвиток творчих здібностей та успіхи у 

навчанні. Висока самооцінка стимулює до діяльності, дозволяючи підлітку 

реалізувати свій творчий потенціал. А тому творчі досягнення не слід 

оцінювати з позицій загальноприйнятих нормативних стандартів, помічаючи 

і стимулюючи щонайменші індивідуальні досягнення. 

До провідних чинників, що зумовлюють інтенсивний розвиток 

самосвідомості можна віднести: 1) суперечливість, що виникає між 

„дорослими” можливостями підлітка і реальним становищем, яке він займає 

у взаємостосунках з дорослими; 2) прагнення віднайти своє місце у системі 

суспільно-значущих стосунків; 3) інтерес до внутрішнього світу і своїх 

переживань та психологічного світу інших людей (М.І.Боршевський, 

І.О.Слободянюк). Як особливий прояв самосвідомості, почуття дорослості 

відображає нову життєву позицію підлітка у ставленні до себе та інших 

людей; визначає специфіку спрямованості і зміст його соціальної активності; 

нових прагнень та емоційних реакцій. Специфічна соціальна активність 

виявляється у збільшенні спрямованості до засвоєння норм, цінностей і 

способів поведінки, які існують у світі дорослих. 

Розвиток самосвідомості є нерозривно пов’язаним з виробленням 

вольових якостей, серед яких першими розвиваються динамічні фізичні 

якості. Після розвитку таких якостей, як здатності витримувати тривалі 

навантаження, витримки, терплячості, наполегливості, приходить черга 

формування більш складних вольових якостей: уважності, зосередженості і 

працездатності. Водночас у підлітковому віці створюються сприятливі умови 

для формування організаційних і комунікативних здібностей. Дітей цього 

віку вирізняє підвищений інтерес до різних видів діяльності, прагнення 

зробити щось своїми руками, підвищена допитливість. 

Отже, підлітковий вік вирізняється різким зростанням індивідуальних 

відмінностей у формах мисленнєвої діяльності, підвищеною пізнавальною і 

творчою активністю, прагненням пізнати нове і набути нових навичок. 

Головною мотиваційною лінією поведінки, що обумовлює розвиток творчих 

здібностей в підлітковому віці, є активне прагнення до самопізнання, 

самовдосконалення і самоствердження. 

Генезис даного феномену отримав своє обґрунтування у роботах 

Л.І.Божович, яка розглядала самоствердження як провідний мотив цього віку. 

Наголошуючи на провідному значенні мотиваційних характеристик та 

інтересів особистості, особливостей Я-концепції, науковець включає їх у 

структуру здібностей. 

Прагнучи самоствердитися у суспільстві і навколишньому світі, 

шукаючи можливості пізнання себе і навколишніх, намагаючись отримати 

нові знання, підліток тяжіє водночас до всього незвичного і нестандартного 

(І.С.Кон, В.В.Кондрашенко та ін.). Сприяти процесу самопізнання можливо, 



якщо спиратися на сферу інтересів підлітка, заохочуючи його через емоційно 

забарвлену і привабливу справу. Розглядаючи проблему інтересів у 

перехідному віці, Л.С.Виготський називав їх „ключем до психологічного 

розвитку підлітка”. На його думку, всі психологічні функції людини на 

певному ступені розвитку діють у певній системі за рахунок спрямованості 

конкретних прагнень, потягів та інтересів. „Якщо на початку фаза розвитку 

інтересів знаходиться під знаком романтичних прагнень, то кінець фази 

знаменується реалістичним і практичним вибором одного найбільш стійкого 

інтересу, який безпосередньо пов’язується з основною життєвою лінією, що 

обирається підлітком” [2, с.298]. 

Зауважимо, що розвиток творчої спрямованості підлітка не 

відбувається відокремлено від зовнішніх чинників, адже кожна психологічна 

якість формується під впливом різних факторів, які можуть бути як 

стихійними, справляючи несистематичний вплив, так і більш стабільними, 

обумовлюючи цілеспрямований розвиток. Стрижневим у визначенні 

чинників розвитку творчих здібностей є розуміння високих індивідуальних 

досягнень як результату взаємодії когнітивної обдарованості, мотиваційно-

особистісних і соціальних чинників. Проведений аналіз сучасних досліджень 

(праці Ю.Д.Бабаєвої, К.Й.Клюне, Є.Л.Солдатової, К.А.Хеллер та ін.) 

дозволяє виокремити декілька провідних чинників розвитку творчих 

здібностей. 

По-перше, слід враховувати формуючий вплив найближчого оточення 

підлітка – його сімейне мікросередовище: психологічний клімат у сім’ї і 

ставлення до підлітків з боку батьків, стимулювання ініціативи підлітка його 

близькими, успішний або неуспішний досвід, рівень освіти батьків, стосунки 

між батьками та іншими членами сім’ї, єдність або розходження у вимогах до 

підлітка, його прийняття або неприйняття тощо. 

Водночас є важливим вплив школи, яка сприяє появі нових мотивів у 

навчанні, пов’язаних з розширенням знань, набуттям нових умінь і навичок. 

Із переходом до вивчення основ наук змінюється і характер діалогів "учитель 

– учень", спрямованих головним чином на розкриття причин і 

взаємовідношень явищ, а не просте трактування з різних позицій. Не менш 

значущими у розвитку творчих здібностей підлітків є методи активного 

навчання, причому навчальний процес має будуватися на взаємодії всіх сфер 

особистості: пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної, 

характерологічної тощо. У зарубіжній літературі описуються стратегії 

навчання творчості, засновані на інвестиційній теорії креативності 

(Р.Стенберг, Е.Григоренко, 1997), провідні положення якої можуть стати 

корисними у розвитку творчих здібностей: 1) включати до програми розділи, 

які б дозволяли б учням демонструвати їх творчі здібності; 2) дозволяти 

робити помилки і спонукати розумний ризик; 3) викликати сумніви щодо 

прийнятих теорій, аксіом і положень; 4) помічати творчі ідеї і надавати час 

для творчого мислення; 5) виховувати терплячість до невизначених і 

незрозумілих ситуацій тощо. 



По-друге, значне місце у житті підлітка посідає спілкування з 

однолітками, що справляє певний вплив на формування структурних 

компонентів особистості, в тому числі і творчих здібностей. 

По-третє, в підлітковому віці важливого значення починає набувати 

фактор самовиховання, що виявляється у здатності ставити перед собою 

завдання і виконувати їх, цілеспрямовано впливати на формування власних 

особистісних якостей, і, зокрема, творчих здібностей. Самовиховання стає 

можливим у перехідному віці завдяки тому, що у підлітків розвивається 

саморегуляція, що спрямована на розвиток вольових якостей. Найбільш 

сприятливим періодом для самовиховання у підлітків вважається вік від 13 

до 15 років. 

Отже, можемо дійти висновку про те, що підлітковий вік є 

суперечливим у своїх проявах. Ці суперечності проявляються у 

нестабільності сприйняття, пізнавальної і емоційної сфери, поведінки. Але 

водночас підліток є більш гнучким, позбавленим догм та усталених 

стереотипів, що полегшує сприйняття і засвоєння нового, адже позитивна 

гнучкість є одним з чинників розвитку творчої спрямованості. Психологічний 

механізм розвитку творчих здібностей виявляється у провідних 

новоутвореннях підліткового віку, основними серед яких є зміни у 

самосвідомості, що полягають у розвитку рефлексії, у прагненні до 

самовизначення і самоствердження серед світу дорослих. Розвиток 

самосвідомості сприяє переходу підлітка на якісно новий рівень, створюючи 

необхідні умови для саморозкриття і самовдосконалення, для реалізації 

творчого потенціалу. 
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