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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

У ПЕРІОД ЮНОСТІ

В останні роки бурхливі дискусії розгортаються навколо питання 

розвитку спеціальних здібностей особистості та їх структури. У юнацькому віці 

спеціальні здібності розвивається безпосередньо за участі соціального 

оточення. У цей період для юнаків характерна підвищена інтелектуальна 

активність, стимульована не тільки їх природною допитливістю, а й бажанням 

розвинути, продемонструвати свої здібності, отримати високу оцінку 

навчальної та творчої діяльності. Розв'язуючи складні завдання, студенти 

виявляють не тільки високорозвинений інтелект, а неабиякі спеціальні 

здібності.

Спеціальні здібності досить тісно пов'язані з вимогами конкретної 

діяльності. Загальний розумовий розвиток веде до формування інтелекту, в 

цілому, і разом з тим до виявлення і розвитку більш часткових його сторін. 

Чим вище рівень загальних здібностей людини, тим успішніше розвиваються й 

спеціальні її здібності.

Дослідники наголошують, що саме в період юності мають тенденцію 

розвитку широкі пізнавальні інтереси, пов'язані з прагненням усе самостійно 

перевірити, особисто впевнитися в істинності знань, думок. У ранньому 

юнацькому віці динамічно розвиваються такі індивідуальні особливості 

мислення, як творчість, самостійність, гнучкість. У старшому юнацькому віці,
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на межі переходу до віку дорослості, таке бажання дещо згасає, з'являється 

більше довіри до досвіду інших, яка ґрунтується на раціональному ставленні 

до її джерела [3].

У ранньому та пізньому юнацькому віці відбувається прогресивний 

розвиток теоретичного мислення (обдаровані особистості виявляють логічне 

мислення, здатність займатися теоретичними міркуваннями та самоаналізом), 

їх інтелект формується як цілісна структура. У цьому віковому періоді 

починає окреслюватися індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності 

(пізнавальний і когнітивний стилі), формується ментальний досвід, 

виробляються індивідуальні варіанти способів сприймання, запам'ятовування 

і мислення, які визначають шляхи набуття, накопичення, перероблення та 

використання інформації[2].

У юнаків з розвиненими спеціальними здібностями яскраво виражена 

пізнавальна потреба, що виявляється у пошуку нового знання, у задоволенні від 

розумової праці. Обдаровані юнаки знаходяться у постійному пошуку складної 

інтелектуальної роботи, яка є підґрунтям для саморозвитку та 

самовдосконалення обдарованої особистості.

У багатьох обдарованих юнаків спостерігається особистісна вразливість 

і пов’язана з нею підвищена емоційна чутливість, яка виявляється в 

найрізноманітніших формах. Події, не надтозначні для звичайних особистостей, 

для них стають джерелом найяскравіших переживань [1].

Для значної частини обдарованих юнаків характерний перфекціонизм, 

тобто прагнення домогтися досконалості у виконанні робіт. Також особливою в 

обдарованих юнаків є самооцінка, тобто уявлення особистості про свої сили й 

можливості. Цілком закономірно, що самооцінка у них завищена, однак іноді, в 

надто емоційних осіб, самооцінка відрізняється суперечливістю, нестабільністю

-  від дуже високої самооцінки в одних випадках до надзвичайно низької в 

інших.

Дуже важливою особливістю особистості юнацького віку, яка виявляє 

ознаки обдарованості, є внутрішній локус контролю, тобто взяття на себе



«жорсткого» ескапізму мова йде не тільки про зміну оточення, а й про 

трансформацію власної психіки, про втечу від свого власного Я. «Жорсткий» 

еспанізм є патологічним явищем і сам по собі негативно впливає на 

особистість. Такими видами «жорсткого» еспанізму виступає надмірне, 

фанатичне захоплення комп’ютерними іграми, спілкуванням в соціальних 

мережах, читанням книжок [3].

Надійним захистом від патологічного ескапізму може стати якийсь 

«з'єднувальний місток» між двома світами, через який у випадку потреби 

можна перебратися з одного боку на інший. В якості такого містка може 

виступити творча діяльність, застосування креативного підходу в роботі і 

житті, тобто проекція фантазії на дійсність. Виносьте зі світу фантазій 

позитивні емоції і відразу ж спрямовуйте їх на корисну діяльність, надихайтеся 

прикладами персонажів, шукайте в вигадках нестандартні рішення 

повсякденних проблем. Привчивши себе поводитися подібним чином, ви 

створите міцний зв'язок між двома, здавалося б, протилежними складовими 

власного життя [1].

Ескапізм дає можливість самореалізації тим, хто відчуває її недолік в 

повсякденному житті. Прагнення до ескапізму є характерною рисою сучасного 

суспільства. Це пов'язано із збільшенням часу дозвілля з одного боку, і з 

розмитістю суспільних ідеалів з іншого боку. Людина, орієнтована на якусь 

зовнішню мету, в житті менш схильна до «впадання» в ескапізм. Ескапізм 

характерний для тих, хто, відчуваючи нестачу чогось у повсякденному житті, 

шукає це «щось» в іншому місці. Цим недоліком, як правило, є нестача Я - 

образів. Будучи нездатним повністю максимально розкрити своє Я в буденному 

житті, людина змушена розкривати свій потенціал за допомогою віртуального 

світу. Сама ж необхідність розгортання нових Я - образів, яка призводить до 

ескапізму, з екзистенціальної точки зору пояснюється прагненням до безсмертя. 

Ескапізм дозволяє жити не двічі, і не тричі, а нескінченну кількість разів. В 

уявному світі хід часу мінливий - залежно від наших відчуттів, він ніби 

стискається або розтягується. Зрозуміло, це не фізичні, а психологічні 

характеристики часу. Але завдяки цій психологічній особливості, ескапізм



дозволяє людині пережити за певний проміжок часу багато більше, ніж це є 

можливим в реальному часі [4].

Таким чином, якщо вибирати правильні способи «відпочинку» від 

реального світу і існуючих в ньому проблем, то ескапізм виступає не як 

самообман, в ході якого людина підмінює бажаною реальністю справжню, а 

активне творче конструювання суб'єктивної реальності, яка може послужити 

способом до кращого розуміння реальності.
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СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙНА СИЛА СУСПІЛЬСТВА

Студентство і студентські роки -  дивовижний витвір раннього 

середньовіччя християнської цивілізації. В ХІ-ХІІ століттях, коли з'являються 

перші університети, зароджується і культура молодості. Вона запроваджується 

саме через студентство -  цей найрозумніший, найактивніший, яскравий і, 

звичайно, психологічно найскладніший прошарок молоді [5, с. 8].

В “Українському педагогічному словнику” “студент” трактується як 

учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в часи


