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Виховання дитини у сучасній школі здійснюється в кон-

тексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює 

весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі ви-

бору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, 

суспільства і держави. Виховання підростаючого покоління 

наразі має бути орієнтоване на розвиток соціальності особис-

тості, складовими якої є активне позитивне спілкування, мо-

більність, зрілість, оскільки в сучасних умовах вже не можна 

обмежитися лише засвоєнням людиною суспільно визнаних 
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норм і правил та досвіду. У підлітковому віці розширюється 

сфера соціальних стосунків, які дають підлітку новий соціа-

льний досвід, хоча й не завжди позитивний. Підлітки одно-

часно належать до багатьох соціальних груп. У них вони фо-

рмуються, розвиваються, спілкуються і взаємодіють з інши-

ми. У груповій взаємодії відбуваються становлення та само-

реалізація особистості підлітка, можливість проявити актив-

ну позицію. Спілкування є найуніверсальнішою формою су-

спільного, економічного й духовного життя особистості. Спі-

лкування, виявляючись у різноманітних інформативних 

способах, водночас виражає і найхарактерніші його власти-

вості. Такий погляд на зміст, процес і результат спілкування 

спонукає до розгляду його як особливого виду людської дія-

льності. В основі цієї діяльності психологи вирізняють такі 

найважливіші сторони: встановлення контактів між людьми, 

тобто комунікативність; потреба людей у спільній діяльності, 

що охоплює обмін інформацією та вироблення спільної і 

єдиної стратегії об‘єднання індивідуальних зусиль, конкрет-

них результатів сприйняття та розуміння людини іншою 

людиною, її почуттів, емоцій, душевних станів, особливостей 

поведінки. Отже, спілкування ‒ неодмінна умова інтелекту-

альної і соціальної діяльності людини, її всебічного духовно-

го і фізичного розвитку, найважливіше джерело пізнання 

світу, збагачення знань, думок, почуттів, духовності людини 

та її особистісного самовираження. 

Дослідники, які зверталися у своїй науковій діяльності до 

вивчення проблем спілкування (М. Каган, І. Бех, Л. Буєва, 

М. Соковнін, Б. Ананьєв, О. Бодальов, О. Леонтьєв, 

О. Мудрик, О. Киричук, Б. Ломов, В. М‘ясищев, Б. Паригін, 

Г. Андрєєва, В. Леві та інші), розглядають його як особливий 

вид діяльності, в центрі уваги якої ‒ унікальна й неповторна 

особистість. 

Даючи визначення поняттю позитивного спілкування 

треба розглядати її як елементарну ланку структури соціа-

льних відносин, функціональну одиницю у системі суспіль-
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ного поділу праці. Під позитивним спілкуванням ми розумі-

ємо міжособистісний контакт індивідуальної форми взаємодії 

людей, у процесі якого відбувається обмін думками, ідеями, 

досвідом, почуттями. Воно залежить від духовного розвитку 

особистості, її вміння організувати комунікабельну діяль-

ність у формах, закріплених у нормах та правилах культури 

поведінки, вироблених суспільством. Позитивне спілкування 

передбачає прояв у особистості наступних рис: високий інте-

рес і повага до інших людей, пластичність поведінки, артис-

тизм, оптимізм, відсутність упередженості, уміння передба-

чати поведінку інших людей, здатність до співпереживання, 

висока мовна культура, емпатія, толерантність, доброзичли-

вість, зовнішня привабливість, спрямованість на самовдос-

коналення тощо. 

В свою чергу, психологічними детермінантами позитивно-

го спілкування у підлітків є специфічні новоутворення цього 

віку. Підлітковий період – час активної соціалізації особис-

тості та становлення характеру. Саме цей період є сенситив-

ним для розвитку певних соціальних властивостей. Життє-

діяльність підлітка у сучасних умовах пов‘язана з впливом 

на неї чинників різного походження. Серед основних важли-

вих для підлітків чинників впливу важливе місце займають 

групи ровесників. По мірі дорослішання дитини розширю-

ється коло її соціальних зв‘язків, розвиваються комунікатив-

ні навички і особистісні якості, загострюється потреба у само-

стійності, незалежності від дорослих, необхідність здійсню-

вати власний життєвий вибір в тих чи інших життєвих ситу-

аціях. Таке прагнення до незалежності і недостатня готов-

ність до вмілого її використання досить часто спричинює у 

підлітків внутрішній і зовнішній конфлікти: для внутріш-

нього характерне нерозуміння дитиною самої себе, своїх ба-

жань і потягів, що стимулює її до такого пошуку шляхом пе-

ревірки власних можливостей і здібностей у різних, у тому 

числі екстремальних ситуаціях, супроводжується частою 

зміною настрою і бажань; для зовнішнього – непорозуміння з 
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найближчим оточенням (батьками, ровесниками, педагога-

ми), демонстративна поведінка, дії і вчинки, всупереч очіку-

ваним іншими.  

Відомий німецький психіатр Х. Ремшмідт у своїх науко-

вих роботах звертає увагу на те, що для підлітків стає актуа-

льним порівняння себе з однолітками, внаслідок чого відбу-

вається або зниження самооцінки або розвиток почуття вла-

сної гідності. Він відмічає, що процес дозрівання особистості 

головним чином залежить від навколишнього середовища, 

від можливостей потенцій розвитку перетворитися на дійс-

ність. У цьому процесі головну роль відіграють сім‘я, соціа-

льний статус та референтна група. Центральним завданням 

цього періоду є пошук особистої ідентичності. [2] 

Психологи та педагоги (Р. Байярд, Т. Драгунова , 

Р. Немов), відзначають певну диспропорцію між фізичним та 

психічним розвитком у дітей підліткового віку. За їх оцінка-

ми, при прискореному фізичному розвитку нерідко запізню-

ється формування психологічних та психічних основ особис-

тості, включаючи такі як ціннісна орієнтація, вольовий кон-

троль, моральні настанови тощо. Така ситуація розвитку 

спричинює і вікові ризики. [1].  

У підлітковому віці відбуваються кардинальні перетво-

рення в різних сферах психіки, значним змінам піддається 

мотиваційна сфера, сфера потреб. На думку Л. Божович, ро-

зходження між виникаючими потребами та обставинами 

життя, що обмежують їх реалізацію, характерно для кожної 

вікової кризи. Тільки в перехідному періоді виникають та 

оформлюються моральні переконання, актуалізується таке 

новоутворення, як самовизначення, що характеризується ус-

відомленням себе в якості члена суспільства і конкретизу-

ється в суспільній позиції. Саме в цьому віці існує можли-

вість чинити педагогічний вплив, тому, що внаслідок недо-

статнього морального досвіду дитини моральні переконання 

знаходяться в нестійкому стані. [2, с.278] 
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Таким чином, враховуючи те, що підлітковий вік є перехі-

дним від дитинства до дорослості, більшість вчених вважає, 

що в цьому віці процес розвитку проходить найбільш складно 

та суперечливо, оскільки саме на цей період припадає пере-

будова організму, змінюються стосунки з однолітками та до-

рослими, інтереси у навчальній та пізнавальній діяльності.  

Отже, ми проаналізували основні соціально-психологічні 

характеристики та особливості спілкування підлітків. На їх 

розвиток впливають різні чинники: сім‘я, навколишнє сере-

довище тощо. Система ціннісних орієнтацій визначає смис-

ловий бік спрямованості або активності підлітка і складає 

основу його відношення до навколишнього світу, самого себе, 

світогляду і ядро мотивації життєвої активності.  
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