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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ  
ДО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

Проблема формування гармонійно розвиненої особистості з давніх часів 
хвилювала філософів, педагогів та вихователів. Однак розв’язання цієї 
проблеми на практиці можливо лише за умови глибинного психолого-
педагогічного обґрунтування критеріїв гармонійності особистості. 

В історичному плані ідея гармонійного виховання молоді своїм 
розвитком значною мірою зобов’язана стародавньогрецькій системі 
виховання, в якій панувала ідея внутрішньої цілісності, єдності фізичного і 
морального розвитку людини. Слід зазначити, що цінності античного 
виховання нерозривно пов’язані з трьома умовами, які неможливо виконати в 
суспільному житті сучасної людини. По-перше, виховання було 
репрезентоване лише для невеликої кількості людей вищого прошарку 
суспільства. Друга умова стосується особливого положення жінки, яка була в 
стороні від того, що створювала грецька культура, але завдяки чому існувала 
можливість дати дитині до сьомого року життя домашнє виховання. Третя 
умова стосується особливостей свідомості стародавнього грека, який в тілі 
бачив душевно-духовне, що відкривається в ньому, і що дозволяло 
відповідно будувати процес навчання і виховання [7, С.111]. 

Ідея гармонійного розвитку особистості покладена в основу теорії 
розвиваючого елементарного навчання видатного швейцарського педагога 
Й.Г.Песталоцці. Підґрунтям теорії став принцип природовідповідності 
розвитку особистості дитини [9, С.116-120]. Відомий педагог-дослідник 
виходив з того, що навчання повинне відбуватися у відповідності з природою 
властивих людині внутрішніх сил та задатків, а його послідовність має 
наслідувати той шлях, яким користується сама природа для розвитку 
людського розуму. 

Гармонійний розвиток, за теорією Песталоцці може розглядатися як 
домірний розвиток почуттів та інтелекту дитини. Пізнання самого себе є 
центральним пунктом, із якого повинно виходити все навчання [10, С.59]. В 
узагальненому вигляді навчання розглядалося як провідник того впливу, 
який природа справляє на дитину. 

До важливих дидактичних положень слід віднести вимогу враховувати 
вікові та індивідуальні особливості дитини. Вікові особливості слід 
враховувати таким чином, щоб, з одного боку, задовольнити всі можливості 
дитини, а з іншого, не перевантажити її і не переступити межі доступності й 
спроможності. 

В результаті багаторічних міркувань і експериментів Песталоцці 
створив струнку теорію елементарного навчання, яка полягає не тільки в 
тому, щоб знайти правильний метод навчання наукам, а й в тому, щоб знайти 
правильний метод розвитку здатностей і здібностей людини. На думку 
видатного педагога, мета будь-якого навчання полягає в гармонійному 



розвитку сил і здібностей людської натури. Важливим для нашого 
дослідження є думка, висловлена Песталоцці в “Лебединій пісні”, що повне 
досягнення гармонії між усіма притаманними дитині духовними і фізичними 
задатками дуже ускладнено через розходження сил і задатків, присутніх у 
окремих людей, але в процесі здійснення елементарного навчання слід 
прагнути наблизитися до бажаної гармонії. 

Таким чином, в теорії розвиваючого навчання Песталоцці гармонійність 
людини розглядається в двох аспектах: гармонійність між емоційно-чуттєвим 
і розумовим та гармонійність між фізичним і духовним. На жаль, теоретичні 
здобутки Песталоцці на практиці не були втілені в систему 
психодіагностичних та психорозвивальних методів гармонійного розвитку 
особистості. 

Однією з всесвітньо відомих психолого-педагогічних систем, які 
зробили реальні кроки на шляху гармонійного розвитку вихованців є 
італійська система М.Монтесорі. 

Педагогічні ідеї в системі М.Монтесорі базуються на гармонійному 
розвитку і вихованні почуттів, на зв’язку сенсорного виховання з розумовим, 
на поєднанні виховання навичок і волі, навчання і виховання з 
самонавчанням і самовихованням. М.Монтесорі вказувала, що дітям потрібна 
свобода, але свобода не може існувати без самодисципліни і розвитку 
навичок, які б робили дитину незалежною від батьків. Як зазначає 
Є.Локшина, такі заклади виховують у дітей любов до праці, до порядку, 
самостійність і самодисципліну. Всі ці риси характеру допомагають 
входженню індивіда в суспільство, успішному його знаходженні в ньому. 
Колектив, у свою чергу, стає запорукою успішного індивідуального розвитку 
кожної дитини, розкриває її природній потенціал. А саме це М.Монтесорі 
вважала головною метою виховання [8]. 

Порівняльний аналіз змісту і методів виховання показує, що в сучасних 
суспільно-економічних умовах, а також виходячи із національних 
особливостей кожної окремої країни, концепція М.Монтесорі переживає 
зміни. Відсутній простий механізм переносу її теорії, тому ідеї Монтесорі 
використовуються творчо. Незмінними залишаються, по суті, основні 
фундаментальні положення, на яких будують свою роботу педагоги. Таким є 
тезис про важливість періоду дитинства в житті людини, адже в цей час 
відбувається інтенсивний інтелектуальний і фізичний розвиток дитини, 
закладається фундамент особистості. 

Аналізуючи психолого-педагогічні програми гармонійного розвитку 
молоді, не можна обминути систему вальдорфської педагогіки Р.Штайнера. 

На думку дослідників, освітньо-виховна діяльність вальдорфської 
школи ґрунтується на принципі глибокого індивідуального знання 
особистості учня, його темпераменту, характеру. Через те істотною ознакою 
вальдорфської педагогіки є установка на цілісне виховання дитини, що 
досягається постійним формуванням у неї мислення, почуттів, сили волі. 
Така установка відповідає психологічній структурі особистості, її динамічній 
характеристиці як єдності інтелекту, сили волі й емоцій. 



Взагалі у вальдорфській школі надається виключного значення 
естетичному вихованню учнів. З огляду на це важливу роль відіграють уроки 
ритміки як окремий предмет. Ці заняття – незамінний засіб гармонізації 
розвитку дитини, оскільки задіяними виявляються емоції, почуття, інтелект 
та фізична природа дитини. [7, С.42]. 

Згідно з вимогами до професійної компетентності, учитель 
вальдорфської школи повинен уміти малювати кольоровою крейдою та 
акварелями, а також грати на сопілці та інших музикальних інструментах. 
Грою на сопілці вчитель може розпочати урок, створити гармонійну 
атмосферу сприйняття звуків, а потім вже ознайомити з необхідним 
навчальним матеріалом. Виховання інтелекту передбачається розвивати на 
основі чуттєвого і вольового досвіду. 

Таким чином, у досвіді вальдорфської школи певною мірою реалізована 
установка на виховання не лише інтелекту, а й емоцій та організованості, 
сили волі, фізичних показників, що сприяє гармонійному розвитку 
особистості учня [1, С.123].. 

О.М. Іонова у розділі “Штайнер-педагогіка як система всебічного 
гармонійного розвитку особистості” узагальнює сутність основної 
педагогічної ідеї вальдорфської школи: “розвиток вільної особистості через 
всебічне гармонійне виховання у відповідності із законами людської 
природи” [7, с.107]. Зазначимо, що термін “всебічний розвиток”, на нашу 
думку, не є синонімом “гармонійного розвитку” і, зважаючи на складність і 
багатовимірність особистості, не може бути обраним за мету психолого-
педагогічного впливу на учня. 

С.У.Гончаренко вважає також, що “всебічний розвиток особистості не 
слід розглядати як професійний принцип організації навчання й виховання, 
як сукупність правил,  що регулюють діяльність і спілкування.  Більш 
коректним є осмислення всебічного розвитку особистості як процесу 
саморозвитку індивіда, який оволодіває головною справою життя й 
використовує весь спектр можливостей прилучення до загальнолюдської 
культури” [4, С.59]. 

У вітчизняній практиці ідеї гармонійного виховання особистості 
втілювали у життя видатні педагоги А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, 
К.Д.Ушинський. У системі цінностей педагогіки А.С.Макаренка можна 
визначити дві групи провідних орієнтирів [5, С.97-100]. Перша основна, в 
центрі якої людина, її гармонійний розвиток, її духовність, свобода, 
відповідальність, обов’язок як сенс життя. Друга, похідна від першої групи, - 
це ті цінності, які необхідні для розвитку людини: гуманне суспільство, 
активна діяльність (праця, гра, навчання), краса, ідея гармонії людини і 
співтовариства (суспільства). Ці цінності являють собою модель системи 
аксеологічних орієнтирів у реальному житті навчально-виховних закладів 
А.С.Макаренка. 

Л.І. Гриценко зазначає, що те, що вирізняє специфічність цінностей 
А.С.Макаренка, міститься в розумінні ним подвійної природно-культурної 



сутності людини. Педагог подолав однобічність теорій, що пояснюють 
розвиток людини природними потягами (З.Фрейд), генетично закладеними 
властивостями (О.М.Толстой, К.М.Вентцель, гуманістична психологія), з 
одного боку, і однобічність соціоцентричних концепцій, які розглядають 
специфіку психіки людини як істоти суспільної (О.Ф.Лазурський, 
Л.С.Виготський), - з іншого. 

Для того, щоб людина, яку ми створюємо в школі, стала вінцем 
моральної, інтелектуальної, естетичної досконалості, необхідна узгодженість 
дій усіх скульпторів, які мають доступ до “мармурової глиби”, необхідна 
гармонія створення Людини. Хто ж повинен стати чуйним, мудрим, 
досвідченим, обережним і сміливим диригентом цієї гармонії? Педагог” [13, 
С.123]. 

Визначну роль у гармонізації особистісного розвитку надавав ролі 
вчителя також К.Д Ушинський. Вихователь, писав Ушинський, повинен 
прагнути пізнати людину такою, якою вона є в дійсності. «Тоді тільки буде 
він спроможний черпати в самій природі людини засоби виховного впливу, а 
засоби ці величезні!» [14, С.435]. Виховний вплив, вважав Ушинський, є 
вплив розвиненого характеру на характер, який формується, а характер – це 
душевний лад особистості. Тому вплив особистості вихователя на молоду 
душу є тією виховною силою, яку не можна замінити ні підручниками, ні 
моральними сентенціями, ні системою покарань і заохочень. 

Серед сучасних інноваційних технологій, в яких впроваджуються ідеї 
гармонійного розвитку особистості слід назвати педагогічну технологію 
“занурення” у “Школі Радості” М.П.Щетініна. Ідея гармонійного розвитку 
учнів у цій школі грунтується на психологічних засадах. Ще на початку ХХ 
століття П.П.Блонський у роботі “Трудова школа” запропонував половину 
навчального часу віддавати на вивчення наук, чверть – на мистецтво, чверть 
– на спорт. Оскільки таке чергування уроків дозволяє учням зберегти високу 
активність і працездатність протягом усього навчального дня, це дало змогу 
відмовитись від обов’язкових домашніх завдань, звільнену половину дня 
використовувати для додаткових занять за інтересами учнів [3]. Такий 
розподіл життєвого часу учнів М.П.Щетінін впровадив шляхом “занурення у 
предмет” як “спосіб пізнання”. Під “зануренням” Щетінін розумів 
довготривале заняття (від 3 до 9 днів) одним словесно-знаковим предметом, 
під час якого уроки “основного” предмета перемежаються уроками образно-
емоційної сфери, а самі “занурення” повторюються через певний період часу. 

За словами Щетініна ,“занурення – це активна сумісна праця вчителя і 
учнів (всіх і кожного), наповнена конкретним, реальним змістом і смислом. В 
ній не тільки глибше і краще засвоюються знання, але й формується 
здатність до саморегуляції діяльності, її самооцінки, співпраці, ділового 
спілкування. В результаті виробляються єдині позиції, кріпне колективний 
розум, розвивається почуття обов’язку, відповідальності, формуються кращі 
риси характеру, соціально значуща спрямованість особистості. Діти пізнають 
один одного, вчителя, а він – своїх учнів, їх інтереси, здібності, 



працездатність кожного, причини утруднень, конфліктів. Все це допомагає 
педагогу вносити обґрунтовані корективи в свою методику, проектуючи 
подальший розвиток кожного школяра. В класах, де проводиться занурення, 
більш здоровий психологічний клімат”. 

М.П. Щетінін запропонував ідею про те, що погіршання здоров’я дітей з 
кожним роком багато в чому обумовлюється нерівномірним навантаженням 
ліво- і правопівкульних центрів головного мозку. “Наша школа 
спеціалізується на розвитку вербально-знакового мислення, а це означає, що 
всі предмети, якщо користуватися термінологією вчення про асиметрію 
головного мозку, - “лівопівкульні”, тобто формують алгебраїчне мислення. А 
той тип мислення, який зумовлений роботою правої півкулі головного мозку, 
в системі шкільних програм – в загальній їх пропорції в навчальному плані – 
представлений занадто мало”. Тому Щетінін розробив навчальну програму, в 
якій чергуються предмети. 

За теоретичну основу діяльності школи було взято також учення про 
домінантну діяльність відомого психолога А.І.Ухтомського, для 
систематизації знань – ідеї укрупнення дидактичних одиниць П.М.Ерднієва, 
для організації колективної навчальної діяльності – елементи методик 
В.Ф.Шаталова, Ш.А.Амонашвілі. 

Прогресивним підходом слід вважати започаткування і підтримку 
постійних контактів педагогів школи з провідними науковцями. Постійні 
консультації і науково-методичну допомогу школі здійснювали вчені 
І.А.Зязюн, В.Ф.Моргун. 

Ідея гармонійного поєднання інтелектуального та духовного розвитку 
учнів покладена також в основу гуманно-особистісної педагогіки в центрі 
“Школа життя”. В основі експерименту лежать ідеї авторської концепції 
Ш.А.Амонашвілі по створенню “Школи життя” як процесу руху по 
“скелястих сходинках” до духовності дітей, до виховання моральності. 
Розум, осягаючи знання через серце і духовність, здатний спрямувати 
людину на творіння добра для людей, суспільства, країни, людства. 

Згідно з поглядами Ш.А.Амонашвілі, “Школа життя” сприймає дитину 
як чудо, як явище, покликане здійснювати свою Місію в житті [2]. Тому 
особистісний навчальний процес у “Школі життя” будується на цілісності 
природи дитини. Природа дитини рухається по шляху надбання своєї 
особливості і неповторності в особі кожної дитини, і цей рух відбувається 
через сили, через стихійні “страсті”: до розвитку, до дорослості, до свободи. 
Дитина як частина Космосу, як мікрокосмос несе в собі величезну енергію, 
Дух, завдяки якому вона зможе жити і виконувати свою Місію. 

В основу навчального процесу в “Школі життя” покладено принцип: 
розвивати і виховувати в дитині все за допомогою самого життя. 

Таким чином, у “Школі життя” Ш.А.Амонашвілі переважає ідея 
гармонійного поєднання інтелектуального, творчого та духовного розвитку 
учнів, тоді як фізичний та емоційно-вольовий розвиток дитини залишається 
на другому плані. 



Психолого-педагогічні підходи до гармонійного та дисгармонійного 
розвитку особистості можна аналізувати у різних аспектах – змістовно-
смисловому, духовному, функціональному, структурному тощо, але кожного 
разу – в цілісному контексті. 

В останні роки сучасний український психолог Б.Й.Цуканов зробив ряд 
фундаментальних психологічних досліджень проблеми часу у психіці 
індивіда [15]. Вчений виявив принципово нові дані про темперамент людини 
(холеричний, сангвінічний, меланхолічний, флегматичний), встановив той 
факт, що тип темпераменту людини як природжена властивість індивіда 
внутрішньо, біологічно, індивідуально-типологічно визначає цілий ряд 
жорстких констант психологічної характеристики особистості та її 
діяльності. З ними слід неодмінно рахуватись усім учасникам навчально-
виховного процесу, а з певного часу - і самій зростаючій особистості. 

Вчений переконаний, що нехтування особистістю своєї 
психофізіологічної природи призводить до її дисгармонійного розвитку і 
навіть до розвитку певних хвороб. 

Видатний психолог сьогодення В.В.Рибалка вважає, що гармонійний 
розвиток особистості базується на домірних співвідношеннях між певними 
підструктурами у загальній структурі особистості. В контексті розробленої 
ним концепції тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної 
структури особистості, була створена комп’ютеризована методика 
комплексного психодіагностичного обстеження (15 тестів та опитувальників) 
усіх підструктур соціально-психолого-індивідуального виміру особистості 
[11]. Ці підструктури розташовані у такому ієрархічному порядку: здатність 
до спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект, 
психофізіологія. В ході проведених досліджень учений встановив, що у 
більшості випадків (приблизно у 60-70%) немає повної єдності та 
узгодженості саме у психодинамічному аспекті між вказаними 
підструктурами особистості. 

У зв’язку з цим, значна частина відповідних внутрішньоособистісних 
дисгармоній (з явно патогенними наслідками) психічного розвитку і 
функціонування може бути пов’язана саме з неадекватним використанням, а 
фактично – нехтуванням у процесі соціалізації психофізіологічних, зокрема, 
індивідуально-типологічних можливостей особистості. 

Найбільш вражаючий приклад таких дисгармоній мають деякі 
представники крайніх типів темпераменту – холерики і флегматики, – які 
демонструють різко амбівалентні особистісні якості. Тобто флегматики 
можуть виглядати ззовні, в тестовій характеристиці особистості за своїми 
комунікаційними, характерологічними, рефлексивними якостями як 
холерики, і навпаки. В таких випадках у представників усіх типів 
темпераменту ми маємо справу з так званою психолого-типологічною або 
фізіолого-типологічною неконгруентністю (за К.Роджерсом [12]), яка може 
детермінувати патопсихологічні та патопсихосоматичні процеси у розвитку й 
функціонуванні особистості. 



Фізіолого-типологічна неконгруентність тісно пов’язана з психолого-
типологічною і виявляється у відхиленнях від нормальної тривалості сну, від 
норми рухового навантаження в обох напрямках – як перевищення, так і 
зниження відносно нормального (середнього) для даного типу рівня. 

Вчений разом зі своїми однодумцями розробили спеціальну технологію 
роботи з підлітками, для яких властиві гострі проблеми, пов’язані з типовою 
неконгруентністю. Така технологія побудована на засадах особистісного 
підходу, на відповідному концептуальному розумінні особистості, 
комплексної її психодіагностики, концептуальній інтерпретації, 
консультуванні, психокорекції, творчому розвитку проблемної особистості у 
напрямку збільшення її конгруентності. 

Ці заходи спрямовані на повернення такої особистості до оптимального, 
належного співвідношення між її соціально та індивідуально визначеними 
якостями з урахуванням її індивідуально-типологічного статусу, власних 
виправданих психологічних амортизаторів, суб’єктних можливостей підлітка 
до самоперетворення та пом’якшення соціальної ситуації розвитку 
життєдіяльності. 

В.В.Рибалка глибоко дослідив психолого-типологічну та фізіолого-
типологічну неконгруентність особистості і вважає, що дана проблема 
виходить за межі лише наукової психології і має бути також ретельно 
розглянута педагогами і медиками. 

Узагальнюючи аналіз психолого-педагогічного досвіду реалізації 
програм гармонійного розвитку особистості учнів, зокрема, теорії 
природовідповідності – розвиваючого елементарного навчання – видатного 
швейцарського педагога Й.Г.Песталоцці, педагогічної системи М.Монтесорі, 
вальдорфської педагогіки Р.Штайнера, психолого-педагогічних підходів 
А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, К.Д.Ушинського, “Школи радості” 
М.П.Щетініна, гуманно-особистісної педагогіки “Школи життя” 
Ш.А.Амонашвілі, психологічних досліджень Б.Й.Цуканова та В.В.Рибалки, 
зазначимо, що в розглянутих психолого-педагогічних системах акцент 
робився на певних окремих аспектах гармонійного розвитку дитини. Разом з 
цим процес гармонійного розвитку особистості школяра вимагає визначення 
ступеня гармонійності розвитку дитини, розробки і застосування сучасних 
засобів психодіагностики та психологічної корекції, що буде розглянуто у 
подальших дослідженнях. 

 
Використана література: 
1. Абашкіна Н.В. Організація навчально-виховного процесу у 

вальдорфській школі (Німеччина). Початкова школа. Науково-методичний 
журнал. - К.: Преса України, №1, 1993 –63с. 

2. Амонашвили Ш.А. Размішления о гуманной педагогике 
Педагогическая симфония. В школу с шести лет. /Педагогический поиск 
/Сост.И.Н.Баженова.- 3-е изд., с испр. и доп.- М.: Педагогика, 1990.-560с.: 
с.9-58. 

3. Блонський П.П. Трудовая школа, 1979, - С.111-112 



4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.:Либідь, 
1997 – 376 с. 

5. Гриценко Л.І. Цінності педагогічної спадщини А.С.Макаренка в 
контексті зарубіжних концепцій виховання /Цінності освіти і виховання: 
Наук.-метод. Зб. / За заг. Ред. О.В.Сухомлинської, ред. П.Р.Ігнатенка, Р.П. 
Скульського, упор.О.М.Павліченка. - К., 1997. – 224с. 

6. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-метод. 
посібник.- К.: МАУП, 2000. – 312с. 

7. Іонова О.М. Вальдорфська педагогіка: теоретико-методологічні 
аспекти. – Харків “Бізнес Інформ”, 1997.-300с. 

8. Локшина Є. Использование идей М.Монтессори современными 
дошкольными учреждениями за рубежом. Нова освіта України. – К.: 
Науково-практичний центр, 1992, №3 – С.44 

9. Мисечко О.Є. Природовідповідність як ціннісний орієнтир теорії 
розвиваючого навчання Й.Г.Песталоцці / Цінності освіти і виховання: Наук.-
метод. зб. /За заг. Ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – 224с. С.116-120. 

10. Песталоцци И.Г. Избр. Пед. Соч.: В 2-х т. – Т.1- 336с. 
11. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні 

старшокласників: Монографія / За ред. Г.О.Балла –К.: ІПППО АПН України, 
1998.-160с. 

12. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с 
англ.- М.: Прогрес, Универс, 1994.- С.107-108. 

13. Сухомлинський В.О. Сто советов учителю.- К.: Рад. школа, 1984.-
254с. 

14. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба пед. 
антропології. //Твори: В 6 т. – К., 1952-1955. 

15. Цуканов Б.Й. Час у психіці людини: Монографія. – Одеса: 
Астропринт, 2000. – 220с. 
 


