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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

У цій книзі ми висвітлимо результати багаторічного авторського
дослідження, присвяченого психології переживань вікових нор7
мативних криз, зокрема криз 7 років, 13 років, 17 років, 23 років.
Наше основне завдання полягає в актуалізації проблеми різноп7
ланового (тобто не лише кризового) вікового поінтервального до7
слідження життєвого шляху особистості.

Зразу зазначимо, що особливості симптоматики кризи 7 років
розглядаються в оглядовому плані (вступ, розділ 1), зважаючи на
наявність окремої тематичної роботи [139].

В основі нашого дослідницького пошуку є наукові уявлення
Л.С. Виготського [32] та його послідовників [19, 20, 27–30, 44,
45, 109, 119–121, 192, 193, 219] про психологічну природу віко7
вих криз як уособлення потенційної гармонії реальної дії прин7
ципів природовідповідності та історизму у віковому розвитку лю7
дини з імовірною наявністю в неї потужної генної програми, яка
за будь7яких соціальних умов залишається впливовою [2, 3, 7, 38,
55, 56, 81, 182, 184]. У психологічній науці поширеною є проти7
лежна позиція, згідно з якою будь7яка симптоматика в розвитку
не відображає його змістом, а лише позначає зовнішні вияви. Од7
нак симптоми переживань мають свою складну смислову причин7
ність і, позначаючи конкретні особистісні трансформації на пев7
них життєвих етапах, є провідними пізнавальними орієнтирами
місцеперебування людини у системі вікового розвитку.

Отже, симптомокомплекс переживань (від «жити», «прожи7
вати») – це не лише поєднання нових особистісних утворень ра7
зом із руйнацією старих. Це також вияв дискретності та безперер7
вності вікового розвитку як його типових ознак. Як наслідок
кожна вікова криза має унікальний симптомокомплекс, який
позначає сутність внутрішніх переживань: за певним негативним
симптомом постають позитивні перетворення (симптом або симп7
томи), зміст яких полягає в переході до вищої форми розвитку
(Л.С. Виготський).
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Ми не будемо тут спеціально деталізувати характеристики
кожного симптому, здійснювати теоретико7методологічне обґрун7
тування проблеми вікових криз, роз’яснювати способи отриман7
ня емпіричної інформації, оскільки таке здійснено в навчально7
му посібнику «Криза 7 років: феноменологія, проблеми» (2005)
[139], монографіях «Криза 13 років: феноменологія, проблеми»
(2006) [138] та «Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці:
базові симптомокомплекси» (2012) [127]. Однак зауважимо, що
зміст усіх симптомів (по 17 позитивних і негативних), крім кризи
7 років, аналізується в контексті уточнення їх значущих зв’яз7
ків (табл. 3.2, 3.4, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4): домінантних і помірних
(табл. 2.1–2.6) [128].

У цих джерелах поінтервально простежена динаміка кожного
симптому переживань, установлена їх суб’єктивна інтерпретація
підлітками і юнаками, яка адресована передусім їм для мотиво7
ваного самопізнання вікового розвитку. Такі вікові тенденції є
об’єктивними умовами практичного, а не деклараційного аналі7
зу вікових криз у 7–247річному віковому діапазоні (далі в тексті:
р.д. – річний віковий діапазон. – В.П.). Їх урахування, на жаль,
залежить від суб’єктивних прагнень дорослого оточення, що спри7
чиняє навмисне (ненавмисне) ігнорування природних закономір7
ностей вікового розвитку вихованців, а значить, конструювання
з ними взаємин на основі споглядальних, тобто хибних уявлень.
В іншому випадку відкриваються перспективи вікового інтерва7
льного розмежування структурно7функціональних характерис7
тик кризових і стабільних періодів, оскільки практика педагого7
гічної діяльності вимагає від педагогічної та вікової психології не
узагальнених характеристик різних вікових періодів (наприклад:
молодшого шкільного віку, підліткового, які охоплюють значний
віковий інтервал, тощо), а встановлення їх гендерних вікових та
індивідуальних інтервальних особливостей (7–8 років, 8–9 років,
9–10 років тощо) (далі в тексті: рр. – років; р.в. – річного віку,
р.д. – річного діапазону. – В.П.).

Названі роботи присвячені також генезі змістових відміннос7
тей між ненормативними і нормативними кризами та суміжними
з ними стабільними періодами, розробці понятійних визначень їх
базових симптомів; з’ясуванню гендерних структурно7функціональ7
них особливостей базових симптомів нормативних криз із виокрем7
ленням оптимальних вікових інтервалів для їх розвитку чи лока7
лізації; з’ясуванню змісту типових несприятливих повсякденних
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навчально7виховних реалій і стереотипів як основних умов виник7
нення ненормативних криз; розробці профілактичної роботи з
метою «пом’якшення» перебігу кризових явищ; створенню пси7
ходіагностичного інструментарію для визначення базових симп7
томів переживань вікових криз.

Така різнопланова динаміка вікового розвитку [128] розгля7
дається нами в трьох пізнавальних аспектах («змістові характе7
ристики симптомокомплексу», «динаміка позитивного і негатив7
ного симптомокомплексів», «динамічні особливості пережи7
вань»). Це вказує на багатофункціональність кожного симптому,
пріоритетність використання якого в психологічній науці нале7
жить радянській педології. Поняття «симптом» звичне для меди7
цини, оскільки передбачає, зокрема, можливість постановки точ7
ного діагнозу. Для психології це також важливо, оскільки йдеть7
ся про прикладне значення будь7якої термінології, без практич7
ного застосування якої наука обов’язково перетворюється в дог7
му, або «лженауку». Уявімо, що батьки отримують у психолога
невизначені «навчально7виховні побажання» типу «більш7менш»,
«трохи», «будьте уважними»… Будьмо певні: повторного візиту
до нього вже не буде, оскільки в педагогічному повсякденні на7
вчально7виховна проблема вже не вичерпується лише відсутніс7
тю кваліфікованої психологічної допомоги. Це передусім глобаль7
на дискредитація державної психологічної служби.

У контексті вивчення нормативних криз окремого аналізу по7
требують ненормативні кризи з їх базовими комбінованими сим7
птомокомплексами переживань як сукупності лише негативних
симптомів [128, 159].

Насамкінець, хочемо привернути увагу читачів до наведених
додатків (А–М), які поглиблюють розумінння генези вікових криз
і допоможуть у встановленні реального та прогнозованого життє7
вого шляху, зокрема, у виокремленні та з’ясуванні змісту норма7
тивних криз після досягнення особистістю «кризи входження в
дорослість».
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ÂÑÒÓÏ

Сучасна навчально7виховна ситуація в освітянському просторі,
відображаючи в морально7правовій свідомості громадян втрату
цінності людського життя, меркантильні споживацькі інтереси,
активне прогресування індивідуалістичної психології, приміти7
візм духовного становлення, невпинне знецінення суспільно7ко7
рисної особистісної та професійної самореалізації, акцентує під7
вищений суспільний запит до психологічної науки з метою роз7
робки прогностичного диференційованого підходу у вікових кри7
зах до особистості на основі конструктивного вивчення її пере7
живань.

Як наслідок, актуальність проблеми вікових криз у життєво7
му шляху зумовлена такими причинами:

1) теоретико7емпіричними витоками, які започаткувалися ще з
античності у сфері принаймні двох наук – психології і меди7
цини;

2) еволюцією переходу поняття «переживання» із філософії в
психологію, де воно набуває багатоаспектного змісту;

3) теоретико7експериментальним накопиченням передусім у ні7
мецькій психології та радянській педології 1920–19307х рр.
інформації про вікові кризи, що практично залишилася без
запиту через відомі політико7ідеологічні причини, репресив7
ний вияв яких був найбільшим у 1930–19407х рр.;

4) сучасним високим рівнем теоретичних узагальнень про вікові
кризи і водночас практичною відсутністю їх системних трива7
лих емпіричних досліджень у нинішніх освітніх реаліях;

5) парадоксальністю сучасної дослідницької ситуації, згідно з
якою вікові нормативні кризи розглядаються як даність роз7
витку, проте без конкретизації своїх структурно7функціона7
льних особливостей, що неминуче призводить до поширення
їх характеристик на суміжні вікові періоди, які прийнято на7
зивати стабільними, та ненормативні кризи, що практично
нівелює наукові основи індивідуального підходу до особис7
тості.
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У зв’язку з цим пріоритетними постають завдання з’ясування
психологічного змісту вікової особистості в умовах часто неспри7
ятливої соціалізації та окреслення вікових перспектив для її осо7
бистісного становлення. Їх виконання неможливе без чіткого роз7
межування структурно7функціональних особливостей вікових но7
рмативних і ненормативних криз між собою та стабільними періо7
дами. Унікальність вікових криз полягає саме в стрімкій трансфор7
мації індивідуально7особистісних переживань як провідних емо7
ційно7пізнавальних показників підростаючої особистості, її карди7
нальних світоглядних позитивних чи негативних перетворень у
ставленні до себе, природи, соціального оточення.

Аналіз наукових джерел засвідчує, що вивчення психології пе7
реживань у відносних межах вікових криз людини залежить, по7
перше, від варіативних, часто знову7таки полярних, наукових уяв7
лень про феномен «переживання», де домінують такі наукові під7
ходи: 1) переживання як «цілісна одиниця» або «мінливе системне
явище»; 2) «властивість свідомості» або «показник емоційної сфе7
ри». По7друге, від розуміння вченими феномена «вікові кризи»,
альтернативні тлумачення якого знаходяться в діапазоні «природ7
на закономірність – соціальна зумовленість». По7третє, від змісто7
вої диференціації понять «молодший шкільний вік», «підліткова
криза», «підлітковий вік», «юнацька криза», «юнацький вік».

У такому смисловому контексті основні наукові положення
про вікові кризи вперше сконцентрувалися в радянській педології
1920–19307х років. Згодом вони поляризовувлася в дослідниць7
кому діапазоні «від ствердження їх як закономірних явищ віко7
вого розвитку» (Л.С. Виготський) – «до їх заперечення» (О.М. Леон7
тьєв). Одне із центральних місць серед цих положень належить
обґрунтуванню вікового призначення феномена «симптомокомп7
лекс», яким учені не послуговувалися в пізніших наукових до7
слідженнях навіть на рівні теоретичного аналізу, однак за допо7
могою якого Л.С. Виготський розробив такі характеристики криз
дошкільного віку, зокрема кризи 3 років, досконалість яких досі
не викликає сумніву. Тому вкотре наголосимо: ефективне прак7
тичне використання зазначеного феномена означає доказовість
актуалізації одного з призабутих досягнень радянської психології,
що має потужний пошуковий потенціал у вивченні навколишньої
дійсності і з застосуванням стабільних принципів пізнання, неза7
лежних від історичного часу, особливостей життя людини в умо7
вах різних, часто несприятливих суспільних трансформацій.
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Стосовно кризи 7 років, яка також не залишилася поза ува7
гою Л.С. Виготського, ми свого часу [139] спробували уточнити
наукові уявлення про неї, сформулювавши зміст її важливого
структурного елемента – дитячої безпосередності, яка, у свою чер7
гу, містить такі складові:

1) пустотливість – вияв дитячої активності, ініціативності, який
супроводжується позитивним тоном, переживанням задоволе7
ності від виконаного й обов’язково сприятливим ставленням
до оточення;

2) примхливість – незадоволення процесом або результатом ви7
конання певних дій; часто супроводжується плаксивістю
(може використовуватися як засіб досягнення поставленої
мети);

3) кривляння – більше пов’язується з передплачевим станом ди7
тини у випадку незадоволення нею власних потреб;

4) ябедництво – навмисна розповідь дорослим про власні негараз7
ди в спільній діяльності з партнерами з метою їх осуду чи по7
карання («потерпілий», як правило, не задумується над влас7
ною роллю в конфлікті, убачаючи провину лише в діях парт7
нерів);

5) манірність – результат втрати вказаних вище виявів дитячої
безпосередності (це свого роду їх антипод як необхідна умова
дорослішання); супроводжується спеціально уповільненим ви7
конанням дій, в основі яких знаходиться прагнення насліду7
вати дорослих.

Як наслідок, емпірично був визначений її базовий симптомо7
комплекс:

1. Позитивні симптоми: гордість за власні досягнення, уміння
співпрацювати, уміння самооцінювати, уміння самоконтролю,
переживання власних успіхів чи невдач, усвідомлення рольо7
вої позиції учня (усвідомлення ролі школяра), уміння співпе7
реживати, домагання ролі дорослого, прагнення до самостій7
ності.

2. Негативні симптоми (семизір’я): 1) блок активного самостверд7
ження у взаєминах («АС»): дратівливість, хвастощі, хитрощі;
2) блок активного самоствердження у взаєминах («ПС»): упер7
тість, негативізм; 3) блок «НС»: лінощі, недбалість.

Загалом у психологічній науці стабілізувалася думка про те,
що нормативні кризи як закономірні життєві явища уособлюють
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динамічність і системність вікового розвитку (І.Д. Бех, Л.І. Бо7
жович, Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, М.Г. Єла7
гіна, В.І. Слободчиков та ін.). Ненормативні, як альтернативні їм,
висвітлюються в межах концепцій життєвого шляху (К.А. Абуль7
ханова7Славська, І.С. Кон, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Мак7
сименко та ін.). Загалом це психологічні та хронологічні життєві
дороговкази (Л.І. Анциферова, Ф.Ю. Василюк, О.А. Донченко,
В.Ф. Моргун, Р.І. Павелків, К.М. Поліванова, М.В. Савчин,
Т.М. Титаренко та ін.).

У світлі досягнень генетики й психогенетики, починаючи з
19807х рр. (Л.І. Авраментова, О.О. Александров, Р.Л. Аткінсон,
Р.С. Аткінсон, М.П. Дубинін, М.С. Єгорова, Н.М. Зирянова,
Т.М. Марютіна, І.В. Равіч7Щербо та ін.), наукові уявлення про
соціальну значущість вікових криз визначають у підростаючої осо7
бистості потенційні можливості самостійного чи з допомогою ото7
чення ефективних умінь подолання кризових виявів, формують
активну мотивацію самопізнання і пізнання навколишньої дійс7
ності. Ці досягнення передбачають аргументований перехід від
декларування в неї наявності певної генетичної програми (за
Л.С. Виготським, внутрішньої логіки розвитку), яка розгортаєть7
ся і змінюється в умовах сучасних, часто несприятливих навча7
льно7виховних реалій та стереотипів як соціальних альтернатив
особистісно7орієнтованому підходу, до експериментального пошу7
ку її зовнішніх показників – симптомокомплексів.

Однак, незважаючи на зростання цілеспрямованого інтересу
до проблеми вікових криз, і, як наслідок, формування задля її
вивчення потужного дослідницького поля з метою з’ясування сут7
ності вікової логіки розвитку в підростаючої особистості, педаго7
гічна та вікова психологія на сьогодні не має цілісної концепції
про їх психологічний зміст. Це відображається, зокрема, в поши7
ренні дискусійних характеристик підліткової кризи на весь під7
літковий вік (В.А. Аверін, Г.Г. Аракелов, Т.В. Драгунова, І.В. Дуб7
ровіна, Д.Й. Фельдштейн та ін.), важливому, але все ж фрагмен7
тарному аналізі юнацької кризи (Е. Еріксон, І.С. Кон, Х. Ремш7
мідт, А.В. Толстих, І.П. Шахова, І.Г. Шендрик та ін.), відсутності
емпіричного вивчення наступних нормативних криз, але голов7
не – у протиставленні нормативних криз (вікових) ненорматив7
ним (життєвим кризам).

Нез’ясованими є соціальні умови для впровадження в процесі
переживання вікових криз доказового особистісно7орієнтованого
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впливу, обгрунтування напрямів психологічної профілактики з
метою пом’якшення, або «згладження», кризових явищ, тому
потрібно встановити генезу, структуру, зміст їх базових симпто7
мокомплексів переживань та розробити напрями їх психологіч7
ної профілактики.

Звичайно, усе це вимагає тривалого теоретико7емпіричного
вивчення кризових періодів, основною унікальною динамічною
одиницею яких є переживання. Як виразник в особистості типо7
вих та індивідуальних психологічних характеристик (базових
симптомів), що на різних вікових етапах взаємозамінюються або
взаємозмінюються, вони зумовлюють виникнення внутрішніх
особистісних утворень, які термінологічно (відповідно до назв
симптомів) і за змістом є схожими або співпадають.

Важливо зазначити, що всі вікові нормативні кризи мають
різні унікальні структурно7функціональні особливості базових
позитивних і негативних симптомокомплексів, активна взаємо7
дія яких визначає кризове місцеперебування особистості у віко7
вому розвитку та її потенційні особистісні перспективи, тоді як
переживання вікових ненормативних криз мають спільну уніка7
льну структуру базового негативного симптомокомплексу, який
ускладнює перебіг вікових нормативних криз.
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