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У даній статті був проведений порівняльний аналіз досліджень і публікацій із проблем роз-
витку соціальної активності підлітків. Розглянуто вплив творчого потенціалу на формування со-
ціальної активності учнів підліткового віку. Простежено сучасні тенденції дослідження проблеми 
розвитку соціальної активності підлітків засобами розвитку індивідуального творчого потенціалу. 

Визначено психологічні умови формування, ознаки, показники, істотні властивості та рівні 
соціальної активності учнів підліткового віку. Чітко визначено критерії прояву соціальної актив-
ності її спрямованість, характер, інтенсивність. Соціально-комунікативна активність підлітків роз-
глянута трьома великими блоками: стійкі внутрішньо-особистісні переконання, які формуються у 
процесі розвитку і виховання, активної взаємодії особистості з навколишнім світом і характери-
зують її як суспільну істоту, забезпечуючи її самоцінність як індивідуальності; сам процес діяль-
ності та умови і фактори ситуації, в якій діє індивід. 

Творчий потенціал розглянуто, як цілісна якість людини, соціальної за своєю сутністю, що 
виникає в процесі соціалізації та проявляється у творчій активності людини. Проаналізовано 
загальні характеристики прояву творчого потенціалу у формуванні соціальної активності підлітків.  

Ключові слова: соціальна активність, творчий потенціал, соціалізація особистості, підліток, 
діяльність, спілкування, творча активність, соціальна позиція, соціальна адаптованість. 
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This article provides comparative analysis of essays and researches on the issues of teenagers 

social activity development issues. This article revises the effect of creative potential over teenagers 
pupils social activity forming. It researches modern tendencies in the research of teenagers social ac-
tivity development issues by means of individual creative potential formation. It defines the psycholog-
ical conditions of formation, signs, indices, specific traits and levels of pupils teenagers. This article 
clearly defines the criteria of social activity, its direction, character and intensity. The adults social 
communicative activity is presented in three principal blocks: firm interior personal ideas formed during 
the process of development and education, person efficient interaction with world make it a social per-
son, by thus providing its self-esteem; the process of activity together with conditions and factors of 
situation where individual acts. Creative potential is reviewed as a complex quality of the person who 
is sociable by is essence, which is revealed during socialization process and revealed during persons 
creative activity. This article analyses general characteristics of creative potential revealing in teenagers 
social activity forming.  

Keywords: social activity, creative potential, person socialization, teenager, activity, communica-
tion, creative activity, social position, social adaptiveness. 

 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Соціалізація особистості є процесом, який продовжується протягом усього людського жит-
тя, але саме підлітковий вік є вирішальним етапом у соціалізації особистості. Нині основною ме-
тою сучасної освіти є підготовка молодого покоління до майбутнього, до появи нових можливос-
тей у житті та їх раціонального використання. І саме наявність в особистості творчого потенціа-
лу допомагає ефективно реалізувати цю мету. Виховання творчого ставлення до дійсності, роз-
виток уміння знаходити оригінальне рішення в нестандартній ситуації є вирішальним чинником 
формування соціальної активності учнів підліткового віку.  
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У психологічному контексті процес соціалізації особистості досліджували Б. Ананьєв,                  
О. Асмолов, Л. Божович, Д. Ельконін, В. Куєвда, Р. Нємов, М. Смирнов, Д. Фельдштейн, В. Шу-
бинський, у соціологічному – І. Кон, А. Харчев, Я. Щепанський, у педагогічному – Л. Гордин,                
О. Дорошенко, М. Касьяненко, О. Литвинюк, А. Мудрик, В. Сухомлинський. Проблемам розвитку 
творчого потенціалу присвячували свої праці такі вітчизняні психологи, як В. О.  Моляко,                       
Я.  А.  Пономарьов, Д.  Б.  Богоявленська, Р.  М.  Грановська, В.  Н.  Дружинін, Л.  Б.  Єрмолає-
ва-Томіна, В.  Н.  Козленко та інші.  А також наступні зарубіжні автори: Дж.  Гілфорд, Е. Торранс, 
К.  Тейлор, М.  Боден, Е.  Дебоно та інші.  

Актуальним у психолого-педагогічному розкритті поняття соціалізації підлітка є діяльнісний 
підхід, який базується на працях педагогів і психологів Б. Ананьєва, Л. Виготського, А. Леонтьє-
ва, С. Рубінштейна та ін.  У їхніх дослідженнях особистість розглядається як суб’єкт діяльності, 
яка сама формуючись у діяльності і в спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї дія-
льності та спілкування.  

Метою даної статті є: простежити сучасні тенденції дослідження проблеми розвитку соціа-
льної активності підлітків засобами розвитку індивідуального творчого потенціалу.  

Об'єктом даної статті є розвиток соціальної активності підлітків, а предметом – вплив твор-
чого потенціалу на формування соціальної активності учнів підліткового віку.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

Особливості підліткового віку визначаються конкретними соціальними обставинами, насам-
перед – зміною місця дитини в суспільстві, зміною її позиції при вступі в нові відносини зі світом 
дорослих, світом їх цінностей, що визначає новий зміст її свідомості.   

У підлітків є кілька можливостей для відчуття власної індивідуальності, креативності.  Одна 
з них – розвиток своєї особистості за зразком та подобою особистості дорослої людини, оскільки 
саме дорослий в очах дитини володіє самостійністю, лідерськими здібностями і соціальною кре-
ативністю.  Тому перше, чого прагне підліток, це показати собі та оточуючим, що він вже не ди-
тина.  Для того, щоб відважитися на самостійні вчинки, підліток мимоволі переконується, що він 
має на це право, бо він вже дорослий.   

Для творчого самовираження особистість має оволодіти культурними нормами.  Це, з одно-
го боку, гарантує те, що творче самовираження здійснюватиметься в певних культурно заданих 
межах і не завдасть суспільству шкоди, не руйнуватиме його основ.  З іншого боку, в творчому 
самовираженні використовуються в якості основи культурно вироблені засоби.  Якщо завершен-
ня процесу особистісного розвитку характеризується засвоєнням культурно заданих зразків, то 
це веде до глухого кута – стереотипізації, шаблону.  Якщо ж таке засвоєння є лише етапом роз-
витку, після якого відбувається вільне і гнучке творче використання засобів для вираження вла-
сної індивідуальності, то воно відкриває широкі можливості для особистісного зростання.  

У контексті даної проблеми не може залишатись поза увагою думка Волкова Ю. В. , який 
розглядає соціальну активність як «рису особистості або якоїсь спільності людей», що характе-
ризує її участь у вирішенні практичних завдань, що стоять перед суспільством в конкретних сус-
пільно-історичних умовах,виділяючи такі види суспільної активності: трудова, творча, освоєння 
знань і практичного досвіду, соціально-політична, військово-патріотична та культурно-творча [4].  

Викликає інтерес і дослідження Тарасюка С. О.  [45] де соціальна «активність» представле-
на значно ширше, тобто трьома великими блоками: 

Перший блок – це стійкі внутрішньо-особистісні переконання, які формуються у процесі ро-
звитку і виховання, активної взаємодії особистості з навколишнім світом і характеризують її як 
суспільну істоту, забезпечуючи її самоцінність як індивідуальності.  

Другий блок – це сам процес діяльності.  
Третя складова соціальної активності – умови і фактори ситуації, в якій діє індивід.   
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити такі ознаки соціальної активно-

сті: орієнтована цільова установка діяльності на суспільний прогрес; спрямовану діяльність на 
виконання громадських завдань; мотивація, що базується на світогляді, моралі та ідеології сус-
пільства, розуміння суспільно значущого значення справи; поєднання особистих і громадських 
інтересів учнів; готовності прийти на допомогу; прагнення оволодіти необхідними уміннями для 
виконання конкретної справи [14]; інтерес; готовність до громадської діяльності; фактична 
участь в ній і прояв соціальної відповідальності [4]; самостійності, ініціативності; спілкування як 
форми засобу прояву суспільних відносин, як особливого виду спільної діяльності [18].  

Розглядаючи дану проблему заслуговують на увагу критерії визначення соціальної актив-
ності Ричкова О. К.  [20], де під критеріями розуміється сукупність кількісних і якісних показників, 
на основі яких виявляються її істотні властивості, а також міра їх прояву в діяльності, виділяючи 
при цьому як найнадійніший критерій – діяльності особистості, її спрямованість, характер, інтен-
сивність.  
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У окремих психолого-педагогічних дослідженнях пропонується оцінювання діяльності кож-
ного школяра за сукупним критерієм соціальної активності, за критерієм «факту», «часу», «від-
ношення» [37].  При цьому  де інтенсивність «факту» з’ясовує участь школярів у суспільно зна-
чущих видах діяльності, велике значення має визначення мотивів участі (за власною ініціативою 
або з потреби) у виконанні громадських доручень; критерій «факту» – сума витрат на соціально 
активні дії і відсоток витраченого часу від загального бюджету часу учня; критерії соціально зна-
чущого результату діяльності [12].  

Ряд вчених [15] спрямованість особистості підліткового віку визначають як критерії соціаль-
ної активності, інші  виділяють значущість виконуваних громадських доручень, сумлінність вико-
нання громадсько-корисної роботи [38].  

У свою чергу, Мальковська Т. М.  [19] виділяє такі критерії особистості: спрямованість соці-
альних орієнтацій підлітків; кількісні і якісні показники діяльності, які є головним для школярів 
(навчальної та соціальної) ступінь її інтенсивності – екстенсивності; мотиви, що спонукають 
школярів до взаємодії з людьми, особами найблищого оточення (батьками, вчителями, товари-
шами, однокласниками).  

Розглядаючи рівні соціальної активності як міри розвитку здатності особистості, соціальної 
групи свідомо впливати на оточуюче середовище, змінюючи і перетворюючи його відповідно до 
задач суспільства можна виділити 4 рівні соціально-комунікативної активності, а саме: нульовий 
(стійка соціально-комунікативна пасивність учня); низький (ситуативна, нестійка соціально-
комунікативна активність школяра); середній (стійка соціально-комунікативна активність вихова-
нця, але творчі елементи виявляються в діяльності ситуативно); високий (стійка соціально-
комунікативна активність з перевагою в діяльності творчих елементів).  Таким чином, учні що 
мають творчий потенціал та перевагу творчих елементів у діяльності, є більш соціально адапто-
ваними.  

Отже у формуванні соціальної активності підлітків, творчий потенціал має наступні прояви [3]:  
1)  можливість продуктивно діяти в ситуаціях новизни й невизначеності, при недоліках ін-

формації, коли немає заздалегідь відомих способів дій, що гарантовано ведуть до позитивного 
результату;  

2) можливість створювати що-небудь, що володіє новизною й оригінальністю.   
У такий спосіб творчий потенціал містить у собі: 
1)  інтелектуальні передумови творчої діяльності, що дозволяє створити щось нове, раніше 

невідоме, а також попередня база знань, високий інтелектуальний поріг, що необхідно для того 
щоб це нове створити;  

2)  особистісні якості, що дозволяють продуктивно діяти в ситуаціях невизначеності, вихо-
дити за рамки передбачуваного, проявляти спонтанність; 

3)  метатворчість – життєва позиція людини, що припускає відмову від шаблонності, стере-
отипності в судженнях і діях, бажання сприймати й створювати щось нове, змінюватися самій й 
змінювати світ навколо себе, високу цінність волі, активності й розвитку.  

 
ВИСНОВКИ 

Виходячи з наведеного вище, можна визначити наступні загальні характеристики прояву 
творчого потенціалу [22]: 

 Продукти, що створені завдяки творчому потенціалу.  Здатність породжувати щось нове, 
незвичайне оригінальне.  

 Процеси.  Творчий потенціал як особливий різновид творчого мислення, високорозвине-
на уява, естетичне світосприймання.  

 Особистісні якості.  Творчий потенціал як відкритість до нового життєвого досвіду, неза-
лежність, гнучкість, динамічність, оригінальність, самобутність особистості .  

 Зовнішні умови.  Творчий потенціал як здатність продуктивно діяти в ситуаціях з високим 
ступенем невизначеності, де відсутні заздалегідь відомі алгоритми.  

Аналізуючи значну кількість розробок, зміст поняття «творчий потенціал особи» з психоло-
гічної точки зору, коротко можна передати так: це інтегральна властивість у вигляді здібності, 
що дає змогу людині здійснювати предметну діяльність. За своїми витоками ця властивість 
людського індивіда є результатом природної й соціальної активності, зовнішнім виявом якої ви-
ступає праця, доцільна діяльність, що органічно включає свідомість і спілкування, які проявля-
ються у формі пізнавальної та комунікативної діяльності.  Творча активність історично виникає з 
трудової активності, формуючись і розвиваючись на її основі, так розвиток творчого потенціалу, 
невіддільний від здатності до праці, обумовлює розвиток особистості [22].  

На основі вище сказаного можна зробити висновок, що підлітковий вік –  це найважливіший 
етап становлення і розвитку соціально-комунікативної активності особистості.  У цьому віці під-
літок виходить на якісно нову соціальну позицію, починає формуватися його свідоме ставлення 
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до себе як члена суспільства.  Творчий потенціал як цілісна якість людини, соціальної за своєю 
сутністю, виникає в процесі соціалізації та проявляється у творчій активності людини.  
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