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-Лдпазэдн'; поглядам Л. С.Выгсцгаг», пра пераходзв s аднаго ўзрос- 
їа  ў  другі ў  чаяавска зйяяяюцца .не тсяькі поіхаяагічныя ^ункцнГ,.

. ane і їх оуаднсст",.; } структура. * * .
Па назіріннях, еярздні ўзрсст наотеўнікаў, як*і -аоаба'іва в с ст - ' 

ре адчулапііь патребу ў пзяяяЄйччі кчапфікагчї, дасягае 32-38 га- 
доў, г, з.ч. праз F .-I5  гадоў пасся заканчэнкя ВНУ, .а бояьш за 90% 
слухьчсў. Інстіз'їутау утасканаядпня •— гзха гадзі за ўзресце зваг 
ЭС.-’адо-?. Адгзтуль зьшікае дадакгы-и внвад аб тим, шт.о пры окда- 
данні і рзаиізьцї-’ І прагр&м пздрых^ь /к! наотаўнікаў .у оістзяо да- 
аейяаз пздагагічнач -аяуі’ацыі' трэба ^аічЕаць і ўзр"ставы бактар.

У нсі-<-аяагічнь;< цаскед*ванкях'адзначаецца,’.'й тс ваўзросце 50- 
3? гадоў мксленнз,' памяць і ўвага чаігавека развізавццв інтдксіўйа, 
а вз ўзросцв 34-40 гедоў казіраецца некатораа квантытатыўнаэ !х  
аолабяэнне 1 ў  той жа час невялік!. ў.здым sa ўзроўві такяці і 'ныо- 
кення, .Пасля 35 гадоў, :як правіла, здсяьнасць да хуїКага і ' яйгка- 
га пераклвічаяня увагі з аднаго віда дзевкасцї на другі паступева 
знійюецйа. -'Дарослыя ў гэ'ты перыяд іякнуцца яа магчыкаоці н<з карые*- 
їацца кекаьічнай пакяццв, а раабірацца ў сутнаоці . справа,-рабіцЬ' - 
яагічныя' візвады і меркаванні.
т Йеабходн-сць узроотавай пврыядызацыі падрйхтоўкі наотаўніка^ 

гіаоля з-канчэння В¥У прадугяедавае, на наш погляд, пзуную'якаснуэ 
і - конькасную дыфер.эндь’яцаю яэ змеету (сззовасаблі.в2"о “ цыкяічнаоць” ) : 

newuae дасяедаванне нракіычнага патэнцыялу каву- t
дзесяцігоддзв козай ійфармацыі, назсзашанаг у ВНУ (ву-

(да 30 год) ■'’ эбйа 'метадычная накі раванаоць адукацыі); ,
„другое ’ актуальная навуковая арыектацыя ! да$ей~
• дзеояцігоддзе ■ га е ;павц.шэнне ўзроўню тэарэткчаах зедаў

<30-40 гадоў) наотаўн.І^а "("другая" навукова-педагагіч-
•. . ная адукацыя);

трздяе і- — пагянбяенае вывучзнне .спецыяльяых пытак-
чацв^ртае няў педаґагічнай тэоры! і практыь! (наву-
дзесяцЬоддзі; кээа-метадычная. распрацоўка педагагічнага
(пае яяЧГ' ’■адоў> вопыту-настаунЛкй).
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