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.Ф.lЬрrун,

IIолтавськri педiнспlттт

кfrаOвt т^ EBOJш{IRHI IIЕрtqди юýifпdу 0сOБистOсг1

вц шрqддЕtilff д0 СlДЕIt: пслlкOдOги JщцскtoI дOд1

проблеuв едноgтi эус1,1ль пелагогiв i психологiв ,/i пе тtльки

iх/ у розв"яэаннi нага.ltьtих прблешr еоцiа.лiэаrlti t персона.пiзяrlit

п iдроетаюrшх поколiвь Bkpail aктf,lальна. lhлрlклад, матерiали остан-

нього полт8вського свuiнару э цюблеми обдарованостi впявиrпr, що

HeBiTb у cTiHax спtльного вшqого навчального заклqду один нqуко-

ввць вrrход!{ть з однiо: моделi особистостil друrий - iэ шlугоьтре-

Tifi - iэ цегьоt... t нg зовсiи эрзуuiло, qо в чiй сптJацtI ро-

бптr вrшtеlш{Il}пfiтrtrу. Чеiаяr, що п.lшtвлigх llчених лебiдя,ракв тв

rщlkx зиlцlхть воэа вжоtення особнеmстt t ншряшкJ iспrrи, чиi fiе

доqепавшtlсЬi BKxoBJBatllп навшаrня? Не хшtъ' у lr8coвtn школi Пер€-

шцгаа осT анн€.

0днiо з нввrрiшвмх rцюблеu нацtоI "6ездirrrоi педriгогiки" е

прблеuв перtодпзяц*i рзвитку особисюстi як у шкiльношу вiцi,тал

i за fiого lФlаuп.'0стаrшЕ в ваiлпвяш пqш эа всб для с&мого вчитФ-

ля, оспtлькtt BiH /як i батькп Пого пlколярiв/ упв знаIодитьсrудо-

рослошJ вiцt. А яхцо згадатtr t заповiт lr[aKapeHKa цр. TOi що тоfi но

вlrхоЕ8тель, кого не туфуе 'завтрпrи радiстьi дитинпr npoмiTrra i
вiлдвltвна пqрспеrпtве poэBltтцl ti пr особистостi. Ьв соцiологiч-

Hi педагогitзллt дослiрrаши показуDтьr шпрпклqдt qо пtкола /i вrtл-

телi/ у такоrцI долвносноrrу для вппускнхка рiшеннi про вибiр про-

фесii, на taJtbt "песуть эаднiх". Порадrr вrцrтедiв эаfiмшть лише

i]-6 шiсrп пiсля "рiдrпrх', "дIуэiвil, 'к}иг' тоrцо. Невтв il надалi

титт€в8 пврспектпвв 'вплускника 
дJUl шttоJи, всупереч Ькаренку, так

Е буде обчrуввтись oeTaHHiM дзвiнко}.?
iъ налагшrпrсь конкуgувати э ql.tсольнrrмх зидалнями про гqд8н-
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ttя, горосrопIr, црроцr!в €Iсцвс€нсiв цодо ншоi долi у н8сryп-

}fl{fi тrfiдень, r.icп]b! ptк !оqо, I!зrrкнешо llацюпоrý,вtTr псtIоло-

гi-tцl uодедь перiодltgацir роэвптlýl особrстостi JщдиЕr пртягом

усього хнгтя /вi:д нв1юдйоннЕ до сшерлi/.

У попереднiй рботi автора будr пpoaHalriaoBaHi перiопивацii

рOзвиткУ дltlгини /Л.С.Витtтського' Д.I.Ьповкч, .Щ.Б.Еltьконiна та

iH./ t дорсло1 Jщдп}ш{ /Е.фiксона, l!.Ешлер, Бlюшлвfi тв iH./.

,/Дв. докладн.: llорцlн В.Ф., Ikачsва Н.о. Проблапа п9IиодизаIIе1

развития Jиttнocтlr в псrхологrrц. - li.: tШY, 198I, - U с,/.

У бiльшостi lюзгляl0lпtх перtодиэацifi хрtтЕ)iлд{ роавхтц, д{-

тини висryпа;шr: дrнаliка соцiдrrьноi. сиц,ацii 1Ьввитку дхfit|иrдЕ-

нл,ltка rцювiдrrшх дiяrьностеR i диrrашirg влдснIiх особистtоrих нь
воутворень ,/эв Виготсь lutl/. Ьl BrfimJEr'э гiltотези, цо цI fi car,ri

критерii уопtYтч бути вшкоlистаrri i для побудовп. пЕliоддзо,ЁI рэ-
внтку у до_lюслостi. З Tim шшо рiзrицаr Цо ЦВ Спýlпrlig, а ОСО-

бистiснi ноЬоутворенм у розвltтцl дорбшого cTODTb впрiшмьrпоп:

доIrосJш{л i;д Btшitv вiд дrпшr sацдл(, власним ноЕоу!вOрошrrшсш

вибщпе, цо робlпr /lipoBiдlla дiядьнiсть/ i з.tоd. r,aтrr с!осryнrп

./соцiшьнв grшацiя/.

tIодальшд роврбка /s l*4 роry/ бaгaToBloliprroi счхукццп

особистостi /prB. доклодн. : l|optx,H В-Ф. }tоrпiеmriя багато9шrilпо-

го розв}lтку особистоетi тв tt вастосуввtмя // Фiлософсьпа i со-

цiологiчна дlик8. - 1992. - р 2. - с- п4/ i соцiа,пьне 9rrлoB-

лення директора шкоJи-гiиназit F ЗI м.Iiолтави Р.С.Просветовв,/яке

вилилось у эвtт: ilopryH В.Ф. 0собистiсть уqrи: шодельt парsд,еrр.r

роэвит8у iдiагносмки. -Полтава, 1994. -П с. -Ьправахру-
копис},/ стаJIи поштовхох для побудови BoBot схеlи перiодrrзаrдii,ясв

бавуеться на пiяти iнBapiarrm:c сцууктлЕt особпстостt.

0собистiсть у багаmвиr,liрнiя коЩепrit - ц€ Jцдина, Л!а aff-

тпвно опаловуе fi свiло}rо пqРeTBoID€ црщрлУ, суепiльсtво t элас-
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tiy ilцивiд/альнiсть, вон9 мее yнtкaJrbнo линаlliчне спiввiдношенtrл

,/I,/ просторо-qаэовш( орiентаuiй, /2/ лотребttiсно-вольових пере-
чlrваllь, /3/ змtстiв, /4/ piвHiB оволодiння i ,/5/ форм реалiзацii
лiяльностi; у цьоrиу спiввi!,ношеннi виявляеться свобода с&мовиl -
ilачеriня особиетостi в ii вцrнках i r,ripa вiдповiдальностi эа ixHt
наслiдки,/вклlоr{sюrrи й пiдсвiдомо-непередбаченi/ перед природою,

с_успIльством r cBoIM сумлIнням.

У новiй перiопirэацii, очевидно, не},4ае сенсу вiдмовлятися вiд

виlцеоэ}lачених клас}lчних пiдстiав Вигстськс.,го.Але несбхiлно огiосе-

релкувати 1х через сlруктур} салоi особистостi. В такому рвзt со-

цiальнi сит.уацii /oiлHocyttи/ i провiднt дiлльностi пс-lвинlti бути

роэт,лянутi fiе як зов}tiшrня далiсть стосовно особистостt ,/тодi це

буде пелiодизвriiя соцiальнrtх iнститутiв i BoBHimHix пFоцесiв?l,/,

в_ц9 дс_э,riстовнi слряvовдностi дiяльнtlgтi самот особист,остt /див.

тtичче схему,/.

flк бв_rимо на cxeMi, ,киття людини рсэполiляеться lla Tpt{ ()с-.

HoBrti перtоди. У перuому домiнуе дiлова спрпловаtliсть tla преIl;;слL

,,lo - з наряIц€во -прод/ к тивне л еФетв орення д овк i лля. Ьtд,эмлтil п i 1,1ець -
кий гепlта-lтьтпсихолог К.fiофlка ствеJдтJваБ: "Якtцо 1,4и i]огоiu{мо(jл ,

Iцс 1lавчання об"6t(тивнсr е трудовr)l; дiя.,tьнiсттl, то IФиГце],tо до rрs*

IJ!,-пьtIогс розумiнвя дитинетва..." /0сновы пеllхиl|есI(()го ра-авитrlл l

] r_;У, с. 3I/, Бiлыuе т,ого, немовл.q лочиllпrj з IIред!,tетlt:J-lrаrliпl'лл-

rrlг,ltol лiялl,trостii Ft до!lкlльt]ик перехолrlть до лi.ltових р()JIьопllх

iгор"

lруr,ии перiод пов'!язаний iэ домtнування,l спiлкуванlя /ъi\
J:/J\|,l()J(,l I(пхпнliя в oTpol-tTBi до стлоренllл cib"'i тд }lарол,r{rн,lrl J(j-

T,c,li } r,лолодоетi,/.

фетiй перiод /у на,уковiй лiтературi його ч8сто так i назlt-

вають "TpeTiM BiKoM",/ повПfiзаниfi tз Ьамодiяльнiстlэ ./эгадаймо'Ьа-

},! оs,кту8лiýацiп" А. Маслоу/.



Cxerla I: Схеуатичне зобратення де8"ятlt BiKoBHx атапiв flерiодизацii iагатс-

вltмiрного рзвитку особистостt пртягом .tиття ./на пiдставi домiнуючих проето-

ро-ч*"о""'-орiонтацifitпотребнiсно-вольовихпере1сиваньrзмiстовнихспря}lованос.
тей, piBHiB опануванн; i Ьр, реалiэацii дiяльrюстi - эа },{оргуном,1994,с,И/
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Koпctt iз порiодtв маб псвllу про(]т(]рO*rlпсопу opic:lt,гarliro i

емоцifitlу зебарвленiсть. Спiвпрацfi дитини мде 8мбiвалентну /пrвид-

KJ змiну настроlв/ орiеrrтацiп на сьогодеliня. Спiлкуваrlня юllal]Tвa

супроводц/€ться оптимiстичноD орi€нтадiев на маЙбутно. Саr,rод iяль-

Hicтb дорослого ма€ ностальгiчну орiентацiю на минул€.l{sвtть той

фкт, rцо дорослi бiльшо JшOблять oHyKiB, нiп дiтей, говорить про

те| lцо онуки коипенсують старим ix недореалiзоваtrу у }lинуломулю-

бов до вл8сних дiтей.
Копен iэ перiодiв склqда€ться з ц)ьох стедtй: навчання,вiд_

твореннп i творчостi. Копнв зi стадifi маё три фази: моторнуlп€р-

цепт!!вну i мовленнево-роэJмову.

Переходи Mix перiодаlли i r}взаr,rи за.повrпOrrться крнэslчlи рзsит-
ку осоdистостi. }lайбiльш вiдповiдаJIьними е три кризи MiT перiо-

дамr.r: I,/ кр!tза новонародж4}ностi, 2,/ криза литинств8 /перехiд ло

шкiльництва,/, З/ криэа молодостi ,/перехiд до cBMocTiilHoI,o лорос*

лого життя/

Care в tti кризовi промiкки вiлбуваетьсл змiна провiлlrих лi-
яльнострй i соцiальних ситупltiй, коли rполйнп у свосIlу розвитковi,

переростае попереднi i вростае в наступнi лiяльностi i спiльностi.

. Не кокна лк}дина эа життя лрохолить yci його лерiоди.\удовий

приклад неподоланrи tризи "TpeTbol,o Biкyn зн8йO,циl"1о у в!!пщ\ку а

древнiм греком. 'П'ятдесят poKiB яиву л на cBiTi, лiт ц:rцrцть
шукsD веDди розумних лрдей i нiле не энsхолчу ix! "-скавал хтось

фiлсеофу Ьтпед,оклу. "Мtfi другl - вiдповiдав йому Елпедокл,- рсl-
зJllних знаходять тtльки роэумнi". Ще один iз мудрецiв - I.itшlT -
T,-tr( вка-за8 про остен}Ф кризJ смислу ýиття й ceMpTi .пюдиrlи;'Сrcртi

}iлп}.:еlfi]е за все бояться Ti .пlоли, (ме п}i,,гл ма€ наllбiлыrrу цirпriсть']
Д rlaп славетr{иfi s€мляк Г.Сковорода долае rФ кризу Haдiтb з рмiш-
коD, BiH просить напиеати на своiй могильнiй плитi TaKe:''lrlip ло-
ви,п меня, но не поймш".


