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Тема №4. Особливості характеру підлітків. 

 

Мета: ознайомити із сучасними науковими поглядами на особливості характеру 

підлітків, розвинути можливості індивідуального підходу в роботі. 

 

ЗМІСТ 

 

1. Педагогічно занедбані підлітки. 

2. Акцентуації в характері підлітків. 

3. Типи акцентуацій характеру підлітків. 

 

1. Педагогічно занедбані підлітки. 

Підлітковий вік, як відомо, сповнений прагненнями самоутвердитися, зрівнятися 

або хоча б здаватися такими, як дорослі, виокремитися серед однолітків, здобути 

очікувані позиції у групі, знайти цікаве заняття, самостійно діяти. Якщо ці потреби 

не задовольняються, вони атрофуються або спрямовуються в негативне русло. 
Здебільшого це відбувається з педагогічно занедбаними дітьми. 

Педагогічно занедбані діти - учні, в яких під впливом несприятливих 

соціальних, психолого-педагогічних та інших умов сформувалося негативне 

ставлення до навчання, соціально цінних норм поведінки, які втратили почуття 

відповідальності за свої вчинки, зневірилися в собі. 

Такі підлітки важко піддаються вихованню, скоюють правопорушення. 

Здебільшого це відбувається з дітьми, які не відчувають розуміння, не мають 

емоційної підтримки, а іноді зазнають негативного впливу з боку батьків, що 
ігнорують духовний, моральний розвиток дітей тощо. Трапляється це і в зовні 

благополучних сім'ях, в яких частими є конфліктні ситуації між батьками і дітьми, 

домінують меркантильні інтереси, споживацькі настрої та ін. Проблеми виховання 
підлітків виникають і через прорахунки в навчально-виховній діяльності школи. До 

найпоширеніших з цього погляду прорахунків належать: 

 незнання педагогами індивідуально-психологічних та вікових особливостей 

учнів, неврахування цих особливостей в організації навчально-виховної роботи; 

 необізнаність учителів із труднощами, суперечностями, проблемами 

особистісного розвитку підлітка; 

 недостатні знання причин виникнення виховних проблем, що зумовлює 
помилки у виборі засобів виховного впливу; 
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 відсутність системи в роботі з проблемними учнями та їхніми батьками; 

 формалізм, адміністрування в роботі школи, бездіяльність органів 

самоврядування, байдужість до участі дітей в організації життя; 

 недостатня увага до розвитку духовності учнів, виховання у них таких 
морально-етичних якостей, як турботливість, милосердя, чуйність, взаємодопомога, 

товариськість; 

 відсутність посади практичного психолога, який би здійснював профілактичну, 
консультативну та корекційну роботу. 

Труднощі у вихованні підлітків можуть бути зумовлені нескладними розладами 

нервової системи, різними видами акцентуацій, тимчасовими незначними 

затримками психічного розвитку тощо. Серед них частими бувають відхилення в 
моральному розвитку особистості, примітивні уявлення про справжню дорослість, 

жіночність і чоловічність, дружбу, товариську взаємодопомогу, принциповість, 

чесність тощо. Саме в таких уявленнях закорінено багато їхніх негідних учинків. 

Нерідко асоціальна поведінка, негативний життєвий досвід є для них важливішими, 
ніж дотримання морально-етичних норм. У зв'язку з недостатньо розвиненою 

вольовою сферою такі підлітки не вміють стримувати себе, керувати емоціями, 
настроєм, контролювати поведінку, легко піддаються негативному впливові. 

Важковиховувані підлітки пропускають навчальні заняття, не виконують 
домашні завдання, а свій вільний час, якого в них виявляється надто багато, нерідко 

проводять в найнебезпечніших формах - вживають наркотики, алкогольні напої, 

займаються бандитизмом тощо. Такі заняття приваблюють їх хибними уявленнями 
про прилучення до життя дорослих. Внаслідок правильно організованого, 
систематичного педагогічного впливу багато з них змінюють життєві установки і 

спосіб життя. Корекційна робота з ними, як правило, охоплює особистісну сферу, 
поведінку та навчальну діяльність. На початковому етапі корекційної роботи дітей 

залучають до таких видів діяльності, які їм легше даються, не потребують 
особливого напруження сил і волі, цікаві їм. 

Першорядного значення в сучасних умовах набуває своєчасна профілактика 
підліткових алкоголізму, наркоманії, правопорушень, що вимагає системних зусиль 

суспільства, сім'ї та педагогів. Особливої уваги потребують також підлітки з 

акцентуаціями в характері. 

 

2. Акцентуації в характері підлітків. 

Негативні передумови та умови у розвитку підлітка спричинюють відхилення у 

становленні його особистості, зокрема у виникненні акцентуацій характеру, які дуже 

поширені у цьому віці. Акцентуаціями є індивідуальні риси особистості, які за 
сильної вираженості, несприятливих умов можуть набувати патологічного 

характеру, руйнувати цілісну її структуру. 

Акцентуація характеру (лат. accentus- наголос) - надмірне вираження 

окремих рис характеру та їх поєднань, яке є крайнім варіантом норми і межує із 
психопатією. 
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Акцентуація характеру може проявлятися по-різному і різною мірою відповідати 
прийнятим у суспільстві моральним нормам. Якщо реальна поведінка підлітка 

перебуває у непримиренному конфлікті з цими нормами, а сам він проявляє 

несприйнятливість впливу дорослих, є всі підстави вважати його важковиховуваним. 

Однак не всі акцентуйовані підлітки є педагогічно занедбаними. 

 

3. Типи акцентуацій характеру підлітків 

Типології акцентуацій характеру ґрунтуються на клінічному (психіатричному) і 

психологічному підходах. Клінічний підхід передбачає гіпертимний, циклоїдний, 

лабільний, астено-невротичний, сенситивний, психастенічний, шизоїдний, 

епілептоїдний, істероїдний, нестійкий типи акцентуацій характеру (типологія А. 
Личка); психологічний - гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, 

сенситивний, тривожно-педантичний, інтровертований, збудливий, 

демонстративний, нестійкий типи (типологія К. Леонгарда). 

Гіпертимний тип акцентуації характеру підлітків. Основною ознакою осіб, які 
належать до цього типу, є постійно піднесений настрій, який лише зрідка змінюється 

спалахами агресії. Вона може бути викликана негативним впливом оточуючих, 
особливо намаганням різко придушити бажання і наміри підлітка, підкорити його 

своїй волі. 

Діти з гіпертимною акцентуацією характеру контактні, комунікабельні, жваво 

жестикулюють, ініціативні, часто прагнуть бути лідерами, у них яскраво виражені 

організаторські здібності, оптимістична налаштованість. 

В умовах жорсткої дисципліни, монотонної діяльності, вимушеної самотності 
вони можуть вступати у конфліктні стосунки. Одноманітні, насичені звичною для 

учнів діяльністю уроки не цікавлять їх. Як правило, чим нижча у гіпертимного 
підлітка загальна мотивація навчальної діяльності, тим важче йому працювати на 

уроці без відхилень у поведінці. Найкращим способом нейтралізації гіпертима в 
процесі навчання є залучення його до цікавої, різноманітної, доступної для нього 

діяльності. 

Нормальному розвитку характеру підлітків з гіпертимною акцентуацією можуть 

зашкодити як відсутність нагляду (властива їм жадоба пригод і вражень може 

призвести до небажаних наслідків), так і жорсткий контроль, проти якого вони 
бурхливо протестують. Такі діти цінують доброзичливе, шанобливе ставлення 

педагога, можуть бути активними його помічниками, лідерами у підліткових групах, 

організаторами корисних справ. 

Циклоїдний тип акцентуації характеру підлітків. Цей тип акцентуації характеру 
найчастіше спостерігається у старшому підлітковому і ранньому юнацькому віці. 

Його особливістю є періодичне (від кількох тижнів до кількох місяців) коливання 

настрою і життєвого тонусу. У період піднесення настрою циклоїдним дітям властиві 

ознаки гіпертимного типу. Під час спаду настрою різко знижується контактність, 

підлітки стають мовчазними, песимістичними. Навіть незначні неприємності, 
спричинені зниженням працездатності, вони переживають дуже важко. На 

зауваження і докори дорослих можуть відреагувати роздратуванням, грубістю і 
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гнівом, ще більше при цьому засмучуючись. Підлітки з такою акцентуацією 
характеру надто вразливі до кардинального руйнування життєвого стереотипу 

(зміни місця проживання і навчання, втрати друзів і близьких). 

Серйозні невдачі та дорікання оточуючих можуть поглибити їх депресивний 

стан або викликати гостру афективну реакцію з можливими спробами суїциду. 

Оптимальною позицією близьких і педагогів щодо підлітка, який перебуває в 

депресивному стані, є ненав'язлива турбота й увага (категорично протипоказані 
запитання типу: "Чому в тебе поганий настрій?"). В цей період необхідно, наскільки 

можливо, знизити вимоги до підлітка, забезпечити теплі стосунки із значущою для 

нього людиною (батьками, друзями). 

Лабільний тип акцентуації характеру підлітків. Характеризується він мінливістю 
настрою, який передусім залежить від зовнішньої ситуації. Певною мірою ця риса 

притаманна всім підліткам, тому свідченням акцентуації лабільного типу є надто 

різка зміна настрою за незначного для цього приводу (непривітний погляд 

випадкового співрозмовника, ненавмисне сказане кимось неприємне слово, навіть 
звичайний жарт, комплімент). У таких підлітків спостерігається то абсолютно 

оптимістична, то вкрай песимістична налаштованість на майбутнє, свої перспективи. 

Часті зміни настрою поєднуються зі значною глибиною їх переживань. Від 

настрою залежать самопочуття, апетит, працездатність, бажання побути або на 
самоті, або в галасливій компанії. На тлі поганого настрою можливі конфлікти з 

однолітками та дорослими, короткочасні афективні спалахи, після згасання яких 
настає швидке каяття та пошук шляхів примирення. 

Хоч іноді лабільні підлітки виглядають легковажними, насправді вони здатні на 
глибоку і щиру прив'язаність до рідних, друзів, надзвичайно чутливі до доброти, 

підтримки. Іноді достатньо короткочасної, довірливої, підбадьорливої розмови, щоб 
підняти їм настрій. Турботу до себе вони сприймають із вдячністю. Якщо педагог 

хоче зробити свій вплив на лабільного підлітка більш ефективним, він повинен 
уникати докорів і покарань, виявляти до нього більше доброти і ласки. 

Астено-невротичний тип акцентуації характеру підлітків. Основними ознаками 
цього типу є підвищена фізична та психічна втомлюваність, дратівливість, 

схильність до іпохондрії (хворобливого стану, який характеризується надмірною 

увагою до свого здоров'я). Особливо втомлюється підліток під час розумової роботи. 
Саме ослабленість породжує підвищену збудливість, заважає орієнтуватись в 

ситуації. Афективні спалахи в поведінці спричинені наростанням роздратованості у 

моменти втоми. Однак, зірвавшись, астено-невротик швидко втрачає сили. 

Наприклад, якщо сусід по парті штовхнув його, у відповідь астено-невротик з 
образливим криком б'є його книжкою і, виявившись у всьому винним, плаче за 

дверима. Педагог мусить враховувати, що, знаючи про схильність астено-невротика 

до підвищеної збудливості, інші учні можуть провокувати його на подібні реакції, 

щоб порушити хід уроку. Тому карати дитину з астено-невротичною акцентуацією 

не можна. 

В астено-невротиків, як правило, помітні добові цикли бадьорості та втоми. 

Найсприятливішими для їх інтенсивної навчальної роботи є другий і третій уроки, 

початок і середина тижня, перша половина чверті (особливо важка для них третя 

чверть). 
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У взаємодії з астено-невротиком педагог має виявляти максимум терпіння та 
щирого співчуття, старанно вуалювати більшість його промахів і невдач, які 

виникають на тлі виснаження, вміло акцентувати увагу на його успіхах. 

Сенситивний тип акцентуації характеру підлітків. Особи, які належать до цього 

типу, надзвичайно вразливі, боязливі, у них різко виражене почуття власної 

неповноцінності. Школа лякає їх великою кількістю людей (однолітків, молодших, 

старших), шумом, бійками на перервах, але, звикнувши до класу і навіть 
страждаючи від деяких учнів, вони, однак, з небажанням переходять в інший. 

Вчаться такі підлітки, як правило, старанно, але соромляться відповідати перед 

учнями класу, бояться запнутися, викликати сміх. Часто вони приховують свої 

знання, щоб однолітки не вважали їх вискочками чи надто зразковими учнями. 

Рівень контактності сенситивних підлітків нижчий середнього. Вони надають 

перевагу вузькому колу друзів, рідко конфліктують, оскільки переважно займають 

пасивну позицію, образи тримають у собі. Для них характерні альтруїстичність, 

співчутливість, радість за чужі успіхи, почуття обов'язку, сумлінність. У них рано 
формуються високі моральні та етичні вимоги до себе та оточення. 

Почуття власної неповноцінності у сенситивних підлітків зумовлює особливо 
виражену реакцію гіпер-компенсації. Тому вони шукають самоствердження саме 

там, де відчувають свою неповноцінність: дівчата намагаються показати свою 
веселість і комунікабельність, хлопці поводяться розв'язано й зарозуміло, прагнуть 

продемонструвати свою енергію та волю. 

Найвразливіші сенситивні підлітки у стосунках з оточенням. Нестерпні для них 
ситуації, в яких вони є об'єктом насмішок, підозр у негативних вчинках, 
несправедливих звинувачень. Це може спровокувати їх гостру афективну реакцію 

або депресію, підштовхнути до конфлікту. 

Тривожно-педантичний тип акцентуації характеру підлітків. Підлітки, котрі 

належать до цього типу, є нерішучими, схильними до роздумів, самоаналізу, 
тривожної підозрілості. У них легко виникають нав'язливі страхи, думки та 

уявлення. Нерішучість у роздумах і діях тривожно-педантичної дитини 
взаємопов'язані. Необхідність самостійного вибору може спровокувати тривалі й 

нестерпні їх вагання. Нерішучість часто спричинює гіперкомпенсацію, формами якої 

можуть бути раптова самовпевненість, безапеляційність в судженнях, поспішні дії в 
ситуаціях, які вимагають розважливості і обережності. Невдачі, що трапляються 

внаслідок таких дій, тільки посилюють нерішучість і сумніви. 

У стосунках із підлітком цього типу акцентуації педагоги і батьки повинні 

дотримуватися оптимістичного стилю спілкування, уникати методів покарання та 
залякування, широко практикувати заохочення і підтримувати його активність і 

самостійність. За наявності непорозумінь (дисциплінарних, навчальних тощо) 

потрібно відразу конструктивно, з позитивними перспективами їх розв'язувати. 

Інтровертований тип акцентуації характеру підлітків. Суттєвими ознаками таких 

підлітків е замкненість, відстороненість від навколишнього світу, нездатність чи 
небажання встановлювати контакти з людьми, знижена потреба у спілкуванні. В 

інтровертованих підлітків часто поєднуються суперечливі риси особистості та 

поведінки: холодність і надмірна чутливість, упертість і податливість, 
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настороженість і легковірність, апатична бездіяльність і наполеглива 
цілеспрямованість, надмірна прив'язаність і невмотивована антипатія, раціональні 

судження та нелогічні вчинки, багатство внутрішнього світу та обмеженість його 

зовнішніх проявів. Усе це свідчить про відсутність у структурі особистості 

інтроверто-ваного підлітка внутрішньої єдності. 

Такі діти бурхливо реагують на некоректні, грубі спроби дорослих проникнути у 

їх внутрішній світ. Від-городженість від зовнішнього світу ускладнює соціалізацію 
підлітків, зокрема корекцію моральних та інших установок, які можуть не 

відповідати суспільним нормам. Інтровертованість підсилюється, якщо в процесі 

виховання дитини вдаються до надмірного контролю й опіки, суворих покарань за 

непослух. Щоб зблизитись із такими підлітками, викликати до себе довіру, педагог 
повинен продемонструвати щиру зацікавленість їхніми захопленнями, справами та 

особистістю загалом. 

Збудливий тип акцентуації характеру підлітків. Підлітки цього типу акцентуації 

характеру часто мають поганий настрій, вони здебільшого є похмурими, 
роздратованими, озлобленими, навіть агресивними. їхня інтелектуальна сфера, як 

правило, інертна (невправна, млява). Занижена мотивація до навчальної діяльності 
часто поєднується в них з досить високими претензіями до оцінок. Вони можуть 

виборювати високі оцінки найрізноманітнішими способами: підлещуванням до 
вчителя чи, навпаки, конфліктами з ним. За таких умов педагог повинен надавати їм 

змогу заслужено отримувати високі оцінки (реалізуючи принцип диференціації та 
індивідуалізації в навчанні), водночас доброзичливо аргументувати поставлену 

оцінку, яка не відповідає їхнім очікуванням та уявленням. 

Дуже важливо не провокувати конфлікти, враховуючи легку емоційну 

заражуваність збудливих підлітків. Однак, зберігаючи доброзичливий тон у 
спілкуванні, необхідно постійно спостерігати за їхньою поведінкою на уроках, 

перервах і в позаурочній діяльності. Доброзичлива, послідовна, тактовна взаємодія 
педагога з такими підлітками повинна поєднуватися із захистом однокласників від їх 

тиранії, оскільки вони здебільшого прагнуть бути лідерами у класі, вдаючись до 
прямого тиску на ровесників. 

Одним зі способів корекції поведінки дітей цього типу акцентуації характеру є 

апеляція до їхньої свідомості та самосвідомості, аналіз і оцінка поведінки під час 
індивідуальних бесід. Дуже важливо, щоб учень сам брав активну участь у бесіді, 

вчився розповідати про свої відчуття, переживання, проблеми. Педагог повинен 

попереджувати агресивні реакції збудливого підлітка довірливою інтонацією, 

ласкавим дотиком, легким гумором. Будь-який вплив педагога не повинен зачіпати 
гідності дитини. 

Демонстративний тип акцентуації характеру підлітків. Підліткам, у яких 

переважають ознаки цього типу, властиві егоцентризм, безмірне прагнення уваги і 

співчуття до себе. їх ставлення до навчання залежить від того, наскільки воно 

сприяє задоволенню їхньої головної потреби - домогтися визнання, виокремитися 
серед учнів. За розвиненого інтелекту рівень успішності таких дітей переважно 

середній, а ставлення до предметів вибіркове. Вищою є їх успішність із предметів, 

які викладають учителі, котрі зуміли налагодити добрі стосунки з ними, і навпаки. 

Свої невдачі у навчанні демонстративні підлітки виправдовують впливом зовнішніх 
обставин. 
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За такої ситуації педагог має спрямувати свої зусилля на формування в учнів 
усвідомлення того, що найнадійнішим способом привернення до себе уваги інших, їх 

поваги є соціально цінна, корисна діяльність, повинен допомогти підліткові 

включитися в таку діяльність. Нею може бути участь у класних і загал ьношкільних 

заходах, у роботі драматичного, спортивного гуртків, у конкурсах тощо. Це дасть 

змогу відчути значущість своїх зусиль й умінь, привернути увагу до себе 

здійсненням кожної справи. 

Нестійкий тип акцентуації характеру підлітків. Для підлітків, які репрезентують 

цей тип, характерна передусім патологічна слабкість волі. Проявляється вона в 

навчанні, праці, виконанні різноманітних доручень, обов'язків. їх соціальна 

поведінка більше залежить від впливу людей, котрі їх оточують, ніж від них самих. 
Особливо небезпечна для таких дітей зміна життєвої ситуації, наслідком чого часто є 

відсутність контролю за їхньою поведінкою, а це дає змогу максимально проявитися 

їхнім лінощам. 

Для корекції їх характеру надзвичайно важливим є контроль за поведінкою та 
діяльністю, передусім навчальною. Добре, якщо посилення вимог поєднується зі 

щирою зацікавленістю дорослих в успіхах школяра, позитивними емоційними 
контактами з ним. 

Отже, за несприятливих умов особистісний розвиток підлітків характеризується 
суперечливістю, дисгармонійністю та виникненням акцентуацій характеру. 

Фактори, що впливають на формування акцентуацій характеру 

Виникнення акцентуацій характеру, прояви специфічної для них поведінки є 
наслідком впливу спадкових, психологічних і соціальних факторів, серед яких 
найважливішими є: 

1. Умови виховання. Розвиток певної акцентуації характеру, негативних 
тенденцій у поведінці підлітка часто спричинюють безконтрольність або домінуюча 

над-опіка дорослих, жорсткі стосунки, надмірність вимог і очікувань стосовно 
дитини, страх утрати її, дефіцит любові і спілкування з підлітком та ін. 

2. Перешкоди в діяльності. Деякі ознаки акцентуацій характеру підлітків 
проявляються, коли їм доводиться долати перешкоди в діяльності, спрямованій на 

задоволення особисто значущих потреб. Авторитарний стиль спілкування у школі, 

домінування методів примусу в навчанні є недопустимими, оскільки можуть 
спровокувати конфліктні ситуації, найрізноманітніші форми дезадаптивної поведінки 

підлітків - нехтування чи незнання норм соціальної взаємодії. Школа має 

забезпечити максимальний простір для вільної і природної самореалізації 

особистості учня. Однак його свобода не має загрожувати безпеці й психологічному 
комфорту інших учнів, перешкоджати здобуттю ним повноцінної освіти. 

3. Когнітивна криза. Розширення сфери діяльності і взаємодії підлітка з 

оточуючими значно випереджає його психологічну компетентність. Тому часто 

виникають зовнішні і внутрішні бар'єри в діяльності та спілкуванні, що спричинює 

психологічні зриви. Важливим напрямом запобігання акцентуації характеру підлітка 
є його психологічна освіта (психологія особистості, пізнавальних процесів, 

спілкування). 
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4. Дисгармонійність Я-образу. Суттю цього фактора є неадекватні та 
суперечливі уявлення про себе, а також неадекватні самооцінка і рівень домагань, 

комплекс неповноцінності. 

6. Несформованість спонукальної сфери. Йдеться про відсутність стійких 

інтересів і цілей, несформованість соціально цінних потреб і норм, невміння 

адекватно задовольняти актуальні потреби, одержувати справжнє задоволення 

тощо. 

7. Спадкові ознаки. До цього фактора належать тип нервової системи, 

захворювання нервової системи, фізичні вади, спадкові та хронічні хвороби. 

Загалом, становлення акцентуації характеру підлітка зумовлене багатьма 

чинниками, поєднанням їх деструктивної дії. 

Отже, підлітковий період є важливим етапом психічного та особистісного 

розвитку. Він характеризується особливими соціальною ситуацією, видами 

діяльності, новоутвореннями, специфічним перебігом кризи. Значні зміни 

відбуваються у розвитку інтелектуальної, спонукальної та емоційно-вольової сфер, у 
становленні самосвідомості. За несприятливих соціально-психологічних умов 

виникають труднощі у розвитку особистості, зокрема формування акцентуацій 
характеру. Знання дорослими (батьками, педагогами) вікових та індивідуальних 

особливостей підлітків дає їм змогу ефективно керувати психічним та особистіс-ним 
розвитком дітей, попереджувати й долати труднощі і проблеми. 
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