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Вступ 

Актуальність дослідження. Кожен віковий етап в житті людини має свої 

особливості. У такі періоди людина розвивається, удосконалюється, розкриває 

свої таланти, формується як особистість, індивідуальність. Важливу роль у 

становленні людини-особистості відіграють перші етапи життя, до яких 

відноситься і підлітковий вік. Підлітковий період є важливим етапом 

психічного та особистісного розвитку. Він характеризується особливими 

видами діяльності, новоутвореннями, соціальною ситуацією, специфічним 

перебігом кризи. Значні зміни відбуваються у розвитку інтелектуальної, 

спонукальної та емоційно-вольової сфер, у становленні самосвідомості. 

Особистість підлітка, формується та розвивається під впливом багатьох 

факторів: об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх та 

зовнішніх, незалежних та залежних від волі та свідомості людей, які діють 

стихійно або згідно визначеної мети. При цьому підліток не є пасивною 

істотою, яка фотографічно відображає зовнішній вплив. Він виступає як суб’єкт 

формування власної особистості, тобто становлення себе, як соціальної істоти. 

Даний процес відбувається під впливом оточуючого середовища та системи 

виховання. Результат – сформована соціальна особистість, з власними 

індивідуальними характеристиками (характер, рівень комунікацію, рівень 

тривожності, стресостійкість тощо), яка взаємодіє з іншими людьми. 

Кожен тип акцентуації характеру має свої особливості, індивідуальні 

характеристики, які різнять його з-поміж інших типів. Маючи відповідну 

акцентуацію, підліток наділений рядом певних ознак, які стимулюють його 

поведінку у відповідній ситуації, допомагають або навпаки заважають 

співіснувати з іншими людьми в соціумі. Наприклад, підліток, що має 

гіпертимний тип здебільшого прагне бути лідером, а в той же момент підліток з 

педантичним типом охоче поступається лідерством іншим людям. За 

несприятливих соціально-психологічних умов виникають труднощі у розвитку 

особистості, зокрема формування акцентуацій характеру. Охарактеризувавши 

акцентуації характеру, можна знайти правильних підхід до особистості 

підлітка, певним чином визначити поведінку в тій чи іншій ситуації. В той же 



час акцентуації можуть розкрити особливості соціалізації, спрямованість в 

соціумі, можливість співіснування з іншими та досягнення поставлених цілей. 

Даною проблемою займалося багато дослідників протягом довгого 

періоду такі як: В. Бехтєрєв, П. Ганнушкін, Е Кречмер, , К. Леонгард, А. Лічко і 

ряд інших учених. 

Особливості акцентуацій характеру в підлітковому віці підштовхнули нас 

до того, щоб розглянути їх з точки зору соціальної педагогіки, відшукати їх 

соціально-педагогічні характеристики. Саме тому темою дослідження було 

обрано: «Соціально-педагогічні характеристики учнів підліткового віку в 

умовах міста». 

Об’єкт дослідження:акцентуації характеру учнів підліткового віку. 

Предмет дослідження:соціально-педагогічні характеристики 

акцентуацій характеру учнів підліткового віку в умовах міста. 

Мета дослідження: дослідити взаємозв’язок акцентуації характеру учнів 

підліткового віку в умовах міста з їх соціально-педагогічними 

характеристиками. 

Відповідно до об’єкту, предмету, мети визначено завдання дослідження: 

1. Проаналізувати зміст основних понять дослідження. 

2. Визначити особливості акцентуацій характеру підлітків в умовах 

міста. 

3. Визначити соціально-педагогічні характеристики учнів 

підліткового віку в умовах міста. 

4. Розробити рекомендації соціальним педагогам ЗНЗ щодо роботи з 

учнями підліткового віку з різними типами акцентуацій характеру. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених дослідження 

використовувався аналіз наукової та науково-методичної літератури, 

опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека, соціометрія, 

методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса, аналіз соціальних 

паспортів, статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих 

результатів. 



Практичне значення дослідження. Розроблено рекомендації 

соціальному педагогу ЗНЗ щодо роботи зучнями підліткового віку з різними 

типами акцентуацій характеру. 

Апробація дослідження. Соціально-педагогічні характеристики 

акцентуацій характеру учнів підліткового віку в умовах міста // Актуальні 

проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за 

заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, 2015. – С. 13-15. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків. 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання соціально-педагогічних характеристик акцентуацій характеру учнів 

підліткового віку в умовах міста. Результати наукового пошуку дали підстави 

для таких висновків: 

1 Узагальнення теоретичних положень щодо визначення сутності базових 

понять та аналіз літератури дозволяє стверджувати, що дана тема не була ще 

розглянута в загальному вигляді, але були здійсненні дослідження її окремих 

частин. 

2. За результатів дослідження можна зробити висновок про те. що 

гіпертимний тип акцентуації характеру переважає у підлітковому віці, як в 

умовах міста так і в умовах села. Була також відзначено що середовище 

проживання має безпосередній вплив на формування типу акцентуації. 

3. На основі проведеного дослідження, зроблено висновок про те 

акцентуації характеру мають певний набір соціально-педагогічних якостей. 

Наше дослідження проілюструвало залежність умов проживання, соціального 

статусу, соціально-педагогічної ситуації сім'ї з акцентуаціями характеру учнів 

(як соціальної групи). 

4. На основі опрацювання теоретичного матеріалу та аналізу результатів 

методик (опитувальник акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека, 

соціометрія, методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса та 

аналіз соціальних паспортів класів) було розроблено рекомендації соціальним 

педагогам ЗНЗ щодо роботи з учнями підліткового віку, що мають різні типи 

акцентуацій характеру. 

Гіпотеза нашого дослідження, яка ставилася перед його початком була 

підтверджена. Соціально-педагогічні характеристики акцентуацій характеру 

учнів підліткового віку в умовах міста можна виявити на мікрорівні (соціально-

педагогічна ситуація сім'ї, стосунки в групі однолітків – займання певного 

соціального статусу) та на мезорівні (місто – як фактор впливу на формування 

акцентуацій характеру підлітків). Також було вирішено встановити залежність 

акцентуацій характеру з рівнем тривожності, що не підтвердило очікуванні 

результати.
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