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Тема №3. Пізнавальний розвиток у підлітковому віці. 

 

Мета: усвідомити, що саме на підлітковий вік припадає активний пізнавальний 

розвиток особистості. Розгортається він у малопомітних для дитини і тих, хто її 
оточує, формах. Упродовж цього періоду триває розвиток мислення, пам'яті, 

формується цілісніше усвідомлення того, що відбувається навколо, розширюються 

межі уяви, діапазон суджень. 

 

ЗМІСТ 

 

1. Розвиток мислення підлітка. 

2. Розвиток творчого мислення. 

3. Розвиток пам'яті підлітка. 

4. Розвиток пізнавальних інтересів у підлітків. 

5. Розвиток мовлення підлітків. 

 

1. Розвиток мислення підлітка. 

Цей віковий період особливо плідний для розвитку абстрактного (словесно-

логічного) мислення. Матеріал, який засвоюють діти у школі, вимагає вищого, ніж у 

молодших школярів, рівня навчально-пізнавальної і мислительної діяльності, 

водночас він спрямований на розвиток цієї діяльності. Учні повинні оволодіти 
системою наукових понять математики, фізики, хімії. Саме ці предмети потребують 

нових способів засвоєння знань і спрямовані на розвиток теоретичного, тобто 

формального, рефлексивного (предметом аналізу є власна інтелектуальна операція) 
мислення. Його Ж. Піаже називав мисленням на рівні формальних операцій. Воно 

розгортається в роздумах про можливе, у порівнянні дійсності з тими подіями, які 

могли б відбутись чи не відбутись. Цей вид інтелектуальної роботи має абстрактний 
характер. Якщо молодші школярі здебільшого працюють з конкретними емпіричними 

даними, то підлітки все частіше ставляться до всього, як до одного з варіантів 

можливого. 

Формальні операції виникають на основі конкретних. Характерною їх 

особливістю є відмежування форми знання від його змісту. Це означає, що підліток 

оперує причинно-наслідковими зв'язками незалежно від конкретного змісту 

завдання. Загалом, здійснення формальних операцій у процесі пізнання свідчить 
про розвиток форм логічного мислення. 

На стадії формальних операцій підліток здатний відкривати закономірності і 

систематично досліджувати чинники, які зумовлюють певну подію. У цьому віці 
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виникає прагнення будувати життєві плани, що потребує гіпотетико-дедуктивного 
мислення, для якого властиві формальні операції. 

Важливою ознакою абстрактного мислення є використання понять, що 

забезпечує усвідомлення особливостей перебігу думки у процесі власної 

пізнавальної активності. 

Новим у розвитку мислення підлітка є зміна способів розв'язування 

пізнавальних завдань. На відміну від молодшого школяра він починає аналіз 
завдань зі з'ясування можливих відношень у наявних даних, висуває різні 

припущення про їх зв'язок, а потім перевіряє їх. У підлітка розвивається вміння 

оперувати гіпотезами у процесі розв'язування мислительних завдань. Мислення на 

рівні формальних операцій передбачає вміння формулювати, перевіряти та 
оцінювати гіпотези, маніпулювати не тільки відомими фактами, які можна 

перевірити, а й думками, які суперечать наявним знанням. Це розвиває здатність 

підлітків планувати і передбачати. 

Основою абстактного мислення підлітків є сформованість таких здатностей: 

 враховування більшості комбінацій змінних у процесі пошуку розв'язку 

проблеми; 

 продукування припущень про вплив однієї змінної на іншу; 

 об'єднання і розподіл змінних гіпотетико-дедуктивним шляхом ("Якщо є X, то 

відбудеться У"). 

Однак не всі підлітки і дорослі здатні мислити на рівні формальних операцій. 

Наприклад, перед новими проблемами у нетипових ситуаціях вони часто 
використовують конкретні судження замість припущень. Психологи пояснюють це 
недостатнім для формально-операційного мислення рівнем розвитку інтелекту 

підлітків. Серед них, однак, не має одностайності у поглядах на особливості 
когнітивного (інтелектуального) розвитку в підлітковому віці. 

Прихильники інформаційного підходу вважають, що на відміну від молодшого 
школяра інтелектуальний розвиток підлітків включає: 

 більш ефективне використання таких механізмів обробки інформації, як 

збереження її в пам'яті, перенесення в іншу ситуацію; 

 формування складніших стратегій для різних типів розв'язування 

інтелектуальних, мислительних завдань; 

 ефективніші способи отримання інформації та її збереження у символічній 

формі; 

 розвиток виконавських функцій більш високого порядку (метафункцій), 

зокрема планування, прийняття рішень; значно вища гнучкість у виборі методів 

реалізації усіх функцій із широкої бази сценаріїв. 

Основну увагу представники інформаційного підходу звертають на формування 

в підлітків метапізнання здатності рефлексу вати у сфері мислення, формувати 
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стратегії і планувати. Такі когнітивні уміння допомагають їм аналізувати і свідомо 
змінювати процеси свого мислення. Поява нових і удосконалення раніше 

сформованих когнітивних умінь розширюють діапазон мислення підлітків, 

збагачують і ускладнюють його зміст. 

Порівняно з молодшими школярами підлітки мають ширший набір сценаріїв і 

схем, які можуть використати для вирішення проблеми. Вони розробляють складніші 

сценарії для особливих обставин (гра в футбол), процедур (вибір старости класу). 
Намагаючись розв'язати проблему чи розібратися в соціальній події, виявляють 

здатність використовувати інформацію з усіх соціальних сценаріїв. 

Оскільки вони вже можуть розглядати ситуації, які суперечать реальності, 

їхніми новими захопленнями часто стають читання наукової фантастики, перегляд 
фантастичних фільмів. Вони цікавляться окультизмом (вченням про існування 

надприродних сил і можливість спілкування з ними), поклонінням божествам, 

прагнуть будь-яким способом змінити стан свідомості - від медитації (приведення 

психіки у стан глибокої зосередженості) до вживання наркотиків. 

Важливою ознакою розвитку мислення, що розкривається саме в підлітковому 

віці, є схильність до експериментування, яка полягає в небажанні все приймати на 
віру. Підлітки виявляють широкі пізнавальні інтереси, пов'язані з прагненням усе 

самостійно перевірити, особисто впевнитися в істинності знань, думок. На 
останньому рубежі цього вікового періоду таке бажання дещо згасає, з'являється 

більше довіри до досвіду інших, яка грунтується на раціональному ставленні до 'її 
джерела. 

Для підлітків характерна підвищена інтелектуальна активність, стимульована не 
тільки їх природною допитливістю, а й бажанням розвинути, продемонструвати свої 

здібності, отримати високу оцінку. Розв'язуючи складні завдання, вони нерідко 
виявляють високорозвинений інтелект, неабиякі здібності. Необхідність розв'язувати 

прості завдання іноді викликає у них емоційно-негативну афективну реакцію, 
відмову від такої роботи. 

 

2. Розвиток творчого мислення. 

Підлітковий вік є порою динамічного розвитку таких індивідуальних 

особливостей мислення, як творчість, самостійність, гнучкість. 

До загальних ознак творчого характеру мислення належать: 

1) оригінальність думки, здатність давати відповіді, які суттєво відхиляються від 

звичних; 

2) велика кількість думок, ідей, що виникають у людини за одиницю часу; 

3) сприйнятливість до проблем, чутливість до суттєвого; 

4) здійснення розумових дій доцільно, а не випадково; 

5) здатність виявляти нові, незвичні функції об'єкта чи його частини; 
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6) гнучкість розмірковування, коли людина може легко відхилятися від 
звичного способу розв'язування завдання, долаючи "бар'єр минулого досвіду"; 

7) здатність самостійно відкривати нові знання тощо. Самостійність мислення 

підлітка реалізується в умінні самостійно побачити, поставити нове запитання, нову 

проблему, розв'язати її власними силами, у незалежності вибору способу поведінки. 

Ознаками гнучкості мислення є здатність змінити раніше складений план 

розв'язування завдання, якщо він не відповідає умовам, які розкрилися у процесі 
роботи. 

Нерідко підлітки відчувають труднощі в процесі мислення, недостатню 

розвиненість таких мислитель-них операцій, як аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення. А засвоєння ними понять часто є неглибоким. Зосередженість на 
деталях, дрібних фактах заважає виокремити головне і зробити необхідні 

узагальнення. Іноді їм не вистачає критичності в оцінюванні власної розумової 

діяльності, наприклад, у них рідко виникають сумніви щодо якості написаного твору 

чи іншої виконаної ними роботи. Тому часто неохоче сприймають пропозиції ще раз 
обдумати виконане завдання. 

Розвитку мислення підлітків сприяють сформульовані вчителем завдання, 
поставлені питання, які вимагають осмисленої відповіді. Маючи це на увазі, 

небайдужий педагог поступово ускладнюватиме завдання, створюватиме все нові 
проблемні ситуації, прийняття рішення в яких потребуватиме все глибших, 

складніших, системніших самостійних міркувань. 

 

3. Розвиток пам'яті підлітка. 

На цьому етапі життя дитини відбуваються важливі процеси, пов'язані з 

перебудовою пам'яті. Передусім активно починає розвиватися логічна пам'ять 
(використання логічних операцій у процесі запам'ятовування). Як реакція на часте її 

використання, уповільнюється розвиток механічної. Водночас із розширенням 
кількості навчальних предметів значно збільшується обсяг інформації, яку підліток 

повинен запам'ятати механічно. Ці процеси відбуваються разом із розвитком 
довільної опосередкованої пам'яті. Однак вони є небезпроблемними для підлітків, 

які іноді скаржаться на погану пам'ять. 

Як свідчать дослідження, процеси пам'яті у підлітків ще не достатньо 
сформовані. Однак вони починають виявляти усвідомлений інтерес до способів 

поліпшення запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. 

Запам'ятовування полягає у введенні інформації в пам'ять. У підлітковому віці все 

більшу роль відіграє опосередковане запам'ятовування через слово, яке сприяє 
фіксуванню в пам'яті більшої кількості абстрактного матеріалу. Збереження - це 

утримування сприйнятої інформації. Суть відтворення полягає у відновленні 

збереженої інформації. 

Розвиток пам'яті у підлітковому віці відбувається у напрямі її інтелектуалізації. 

Порівняльний аналіз мнемічної діяльності молодших школярів і підлітків засвідчив 
ширший вибір у підлітків прийомів опосередкованого запам'ятовування і частіше їх 

використання. Вони більш усвідомлено, цілеспрямовано використовують мнемічні 
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прийоми. А як відомо, існує пряма залежність між застосуванням прийомів 
запам'ятовування, рівнем володіння ними і продуктивністю запам'ятовування та 

відтворення. 

З віком змінюється залежність між пам'яттю і мисленням. Якщо раніше мислення 

дитини залежало від пам'яті, то у підлітковому віці пам'ять зумовлюється мисленням. 

Процес запам'ятовування зводиться до мислення, встановлення логічних зв'язків 

між елементами інформації, яку необхідно запам'ятати, а пригадування полягає у 
відтворенні матеріалу за цими зв'язками. Для підлітків пригадувати - значить 

мислити. 

Основним завданням педагога у роботі з підлітками є цілеспрямований розвиток 

процесів пам'яті: запам'ятовування, збереження, відтворення, а також логічної 
пам'яті, що визначально впливає на розвиток їх інтелекту і здібностей. 

Розвиток уваги підлітка. Навчання в середніх класах вимагає високої 

концентрації уваги, здатності зосереджуватись на змісті навчальної діяльності та 

одночасно відволікатися від сторонніх стимулів, що потребує вольових зусиль. 
Наприклад, матеріал із предметів фізико-математичного циклу має понятійний, 

узагальнений і логічно організований характер, підліток мусить виявляти неабияку 
інтелектуальну активність під час його первинного засвоєння (пояснення нового 

матеріалу вчителем). Так, для доведення теореми не достатньо просто слухати, як 
це буває під час розповіді про великі географічні відкриття. Найменша неуважність 

протягом короткого часу може спричинити нерозуміння всього подальшого 
пояснення, оскільки засвоєння певних частин такого матеріалу можливе лише на 

основі розуміння та усвідомлення попередніх суджень. 

Навчальна діяльність підлітків, вимагаючи мимовільної і довільної уваги, 

водночас сприяє їх розвитку. У цьому віці розвивається стійкість уваги - здатність 
тривалий час зосереджуватися на абстрактному, логічно організованому матеріалі. 

Розвиток цей відбувається поступово, нерівномірно, у кожної дитини - по своєму, 
будучи пов'язаним з формуванням умінь вчитися і працювати. 

У 12-14 років в учнів зростає обсяг уваги, тобто збільшується кількість об'єктів, 
на яких вони можуть зосереджуватися одночасно. Підлітки вже здатні змусити себе 

бути уважними навіть при виконанні нецікавих завдань, їх увагу привертають 

об'єкти, задані як наочно, так і уявно, мислено. Однак при виконанні одноманітних 
завдань можливі відволікання на інші об'єкти, справи, у них знижується увага. З 

кожним роком підлітки все краще виявляють вміння розподіляти та переключати 

увагу. Розподіл уваги полягає в одночасному виконанні кількох видів діяльності, 

переключення її - у переході з одного об'єкта на інший. 

У зв'язку з ускладненням навчальної діяльності у підлітків виникає прагнення 

розвивати уважність, основні властивості своєї уваги, яка стає більш 

контрольованою. Вони вже можуть регулювати і зовнішнє вираження уваги, 

наприклад, вдавати із себе уважних, думаючи на уроці про щось інше. На відміну 

від молодших школярів підлітки уважніші до інших людей, їхніх дій, поведінки. 

Вчитель може керувати увагою підлітків, викладаючи різними методами новий 

матеріал, включаючи їх у самостійну діяльність, зацікавлюючи її змістом. Підтримує 

увагу дітей успішне переборювання ними труднощів. 
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4. Розвиток пізнавальних інтересів у підлітків. 

Пізнавальний інтерес підлітків виявляється в їх зацікавленні пізнавальною 

діяльністю, у процесі якої вони оволодівають змістом навчальних предметів, 

необхідними вміннями та навичками. Він є чинником успішного навчання і розвитку 

особистості школяра. 

Сфера пізнавальних інтересів підлітків виходить за межі школи, набуває ознак 

пізнавальної самодіяльності - самостійного пошуку та набуття знань, формування 
корисних умінь і навичок. Вони надають перевагу пізнавальним заняттям і читанню 

книг, які відповідають їхнім інтересам, вселяють інтелектуальне задоволення. Багато 

з них виявляють неабияке прагнення до самоосвіти, що є характерною особливістю 

цього вікового етапу. 

Якщо у молодшому шкільному віці переважає безпосередній інтерес до нових 

фактів та явищ, пов'язаних з навчальним матеріалом уроку, то у молодшому 

підлітковому віці домінує інтерес до пізнання істотних властивостей предметів і 

явищ, а у старшому - починає формуватись інтерес до причинно-наслідкових 
зв'язків, з'ясування закономірностей і встановлення загальних наукових принципів, 

що пояснюють різні явища. 

На пізнавальний інтерес підлітків впливають не тільки зміст навчального 

процесу, а й усі компоненти методичної системи вчителя (цілі навчального процесу, 
форми, засоби, методи навчання), стиль педагогічної діяльності (спрямованість 

основних зусиль на процес чи результат, співвідношення рефлексивності та 

інтуїтивності, раціональності та емоційності), які він обирає з урахуванням вікових 
особливостей підлітка. 

Розвиток і зміцнення пізнавальних інтересів підлітків забезпечують: 

- стимулювання їх активної розумової діяльності (творче використання методів 
проблемного навчання, а також репродуктивних методів); 

- організація навчального процесу з урахуванням рівня розвитку учнів; 

- створення в навчальному процесі сприятливої емоційної атмосфери; 

- забезпечення спілкування підлітків між собою та з учителем у навчальному 

процесі. 

Особливе значення у формуванні стійких пізнавальних інтересів підлітків мають 

також організаційні елементи уроку (чітке формулювання мети вивчення нового 
матеріалу, порівняння з нею отриманих результатів, підбиття підсумків вивчення 

нового матеріалу, організація самоконтролю, самооцінювання, взаємооцінювання 

тощо). 

 

5. Розвиток мовлення підлітків. 

На основі розвитку пізнавальних процесів активно розвиваються у підлітковому 

віці монологічне, діалогічне і писемне мовлення. Від уміння переказувати невеликий 
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твір, уривок тексту діти переходять до здатності самостійно готувати усний виступ, 
міркувати, висловлювати думки, аргументувати їх. Вони не тільки здійснюють 

письмовий переказ тексту, а й самостійно пишуть твори на задану чи довільну тему. 

Мовленнєвий розвиток підлітків пов'язаний з поєднанням і взаємопроникненням 

мислення та мовлення. Молодші підлітки вже складають план усного, писемного 

тексту, старші - план виступу і дотримуються його, їх мовлення стає більш 

контрольованим і регульованим. В деяких значущих ситуаціях вони особливо 
намагаються висловлюватися правильно і красиво. 

Розширюється їх словниковий запас, удосконалюються навички оперування 

словом, що відкриває їм шлях до словесної творчості, багатьох зацікавлює нею. 

У мовній практиці підлітків нерідко проявляється таке явище, як власна мова 
підлітків. Вони часто послуговуються словесним максималізмом, який прямо чи 

опосередковано відображає їх переживання незвичного "космічного" порядку. 

Словесний максималізм ("ніколи", "назавжди", "класно" та ін.) нерідко 

трансформується в захоплення жаргонною лексикою, супроводжується лексичною 
недбалістю, навіть зневажливістю до культури мови, мовних традицій, схильністю до 

вживання оригінальних, на їх погляд, словосполучень. Такі експерименти над мовою 
дослідники вважають закономірним явищем, породженим особливостями розвитку 

підлітків, оскільки нові переживання спонукають їх шукати відповідну форму 
словесного вираження, а відсутність її вони розглядають як невираженість Я, 

невідповідність дійсності. 

Отже, у підлітковому віці розвиваються словесно-логічне мислення, 
монологічне, діалогічне і писемне мовлення, відбуваються становлення довільності 
пізнавальних процесів, вироблення індивідуального стилю інтелектуальної 

діяльності, виникають стійкі пізнавальні процеси. 
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