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1. Погляди Л.С. Виготського на періодизацію психічного розвитку. 

Розвиток психіки - діалектичний, суперечливий, стрибкоподібний процес, що 

складається з кількох ступенів і відбувається у вигляді спіралі. Наявність 

неоднорідних етапів розвитку дозволяє розглядати його періодизацію, тобто 

надає можливість поділити процес становлення особистості на періоди, 

кожен з яких підготовлюється попереднім й зумовлює наступний, роблячи 

свій неповторний внесок у розвиток. 

Сьогодні у фізіології, психології та педагогіці розроблено досить 

значну кількість періодизацій розвитку дитини. Л. С. Виготський вирізняв 

три типи періодизацій психічного розвитку: 

 за зовнішнім критерієм (Г. Холл, В. Штерн – теорія рекапітуляції); 

 за однією ознакою дитячого розвитку (З. Фрейд - за розгортанням  

лібідоносної енергії; П. Блонський - за станом зубів; Н. Поліцин - за зміною 

суспільної спрямованості особистості); 

 за системою суттєвих особливостей дитячого розвитку (Л. С.  

Виготський - на основі комплексних особистісних новоутворень; Ш. Бюлер - 

за структурою життєвого шляху; Е. Еріксон - за розгортанням закладених у 

зародковому періоді програм - епігенезом; Л. I. Божович - за соціальною 

ситуацією розвитку і новоутвореннями). 

2. Проблема здійснення вікової періодизації психічного розвитку. 

Одиниці поділу онтогенезу. Однією з найбільш вживаних категорій вікової 

психології є вік. Це поняття тлумачиться як тривалість життя людини, але 

може вживатись і для позначення конкретного відрізку життя, як синонім 

вікового періоду. 

В психології розрізняють хронологічний вік - кількість прожитих 

людиною років від її народження, та психологічний вік - рівень розвитку 

психіки і світосприймання. 

Психологічний вік - конкретний, обмежений в часі етап психічного 

розвитку індивіда, що характеризується сукупністю закономірних типових 

психологічних змін та якостей. 

 



Оскільки психічний розвиток є дискретним, то постає питання 

розподілу онтогенезу людини на певні вікові відрізки - створення вікової 

періодизації психічного розвитку. 

Піфагор (VI ст. до н.е.) виділяв чотири періоди життя людини: весну 

як становлення особистості - від народження до 20 років, літо (молодість) - 

від 20 до 40 років, осінь (розквіт сил) - 4060 років та зиму (старіння) - від 60 

років до смерті. 

Це питання є дуже давнім за своїм походженням, так як перші спроби 

укладання періодизації життя людини за психологічними ознаками були 

здійснені ще в періоді античності, коли психологія розвивалась у складі 

філософії. Впродовж становлення психології продовжувалось розв'язання цієї 

проблеми, проте соціальні зміни та динаміка наукових парадигм 

породжували появу нових критеріїв для розподілу онтогенетичного розвитку 

психіки людини. 

На сучасному етапі наука в цьому питанні має справу з двома 

аспектами проблеми здійснення вікової періодизації психічного розвитку: 

 різні критерії здійснення - різні науковці брали і тепер беруть до уваги  

альтернативні критерії (наприклад, показники фізичного зростання, соціальні 

зміни тощо; практикується й використання декількох критеріїв одночасно), 

 вплив національних та етнічних особливостей країни на визначення  

вікових періодів - приміром, у США фігурує вік тінейджерів (з 13 по 19 

років), в українській періодизації він охоплює частину підліткового та 

юнацького періодів; молодший шкільний вік починається з 6-річного періоду 

дитинства згідно вітчизняної вікової періодизації, в американській психології 

це лише частина періоду середнього дитинства. 

Слід зважати, що вікова періодизація психічного розвитку має умовний 

характер, так як психічне життя конкретного індивіда, підкоряючись 

загальним законам, все-таки розгортається своєрідно, що особливо яскраво 

демонструється змінами психіки людини впродовж її дорослості - у 40 років 

одні особистості вже займаються вихованням внуків, а інші лише 

народжують першу дитину, що виявляє індивідуальну неповторність їх 

психіки. Тому в сучасній віковій психології все більш розповсюдженою є 

думка про складність, а то й неможливість визначення точних меж періодів 

психічного розвитку дорослих. 

Науково обґрунтоване визначення періодів і фаз психічного розвитку 

потрібне передусім для раціональної побудови оптимальної системи 

навчання і виховання молодого покоління (Г.С. Костюк). 

При здійсненні вікової періодизації психічного розвитку людини 

користуються такими одиницями поділу онтогенезу: 

 



а) епоха, впродовж якої відбувається радикальна перебудова всіх 

систем організму, в тому числі психіки, таких одиниць в людському 

онтогенезі фігурує всього три - дитинство, дорослішання і дорослість, 

б) період, для якого характерні істотні зміни всієї психіки, саме ця 

одиниця є ключовою при вивченні вікової психології людини, 

в) фаза, якій властива зміна певної сфери психіки. Дана одиниця не є 

такою постійною і послідовною, як згадані вище, оскільки використовується 

науковцями для акцентування якихось суттєвих психічних змін парціального 

характеру. Так, у періоді немовляти вченими було виокремлено фазу 

новонародженості, тривалість якої сягає близько одного-двох місяців життя 

дитини після народження, однак важливість цієї фази зумовлюється тими 

потужними психічними змінами і надбаннями, які розгортаються у 

автономному житті малюка. 

Епоха психічного розвитку включає в себе певні періоди, а ті, в свою 

чергу, містять фази розвитку психіки 

 
Рис. 1. Співвідношення одиниць поділу онтогенезу людини 

   

3. Підходи до періодизації розвитку людини. Вікова психологія на 

сучасному етапі репрезентована різноманітними напрямами, концепціями, 

теоріями, які на різних засадах досліджують особливості психічного 

розвитку людини на всіх етапах її життя. 

А. Г. Асмолов, аналізуючи можливі теоретичні підходи, що пояснюють 

розвиток людини, виокремлює три основних, в які укладаються багато 

окремих теорій і концепцій. 

По-перше, це біогенетичний підхід, в центрі уваги якого "знаходяться 

проблеми розвитку людини як індивіда, що має певні антропологічні 

властивості (задатки, темперамент, біологічний вік, стать, тип будови тіла, 

нейродинамічні властивості мозку, органічні потяги та ін.), який проходить 

різні стадії дозрівання в міру реалізації філогенетичної програми в 

онтогенезі". 

По-друге, це соціогенетичний підхід, представники якого роблять 

акцент на вивченні процесів "соціалізації людини, засвоєння нею соціальних 

норм і ролей, набуття соціальних настановлень і ціннісних орієнтацій…". До 



цього напряму, очевидно, можна віднести теорії научіння (Б. Скіннер, А. 

Бандура), згідно з якими набуття людиною різноманітних форм поведінки 

відбувається шляхом научіння. 

Представники персоногенетичного підходу кладуть в основу 

"проблеми активності, самосвідомості й творчості особистості, формування 

людського "Я", боротьби мотивів, виховання індивідуального характеру й 

здібностей, самореалізації особистісного вибору, безперестанного пошуку 

смислу життя в ході життєвого шляху індивідуальності". 

До названих А. Г. Асмоловим підходів слід додати теорії когнітивного 

напряму. Вони займають проміжне положення між біогенетичним і 

соціогенетичним підходами, оскільки провідними детермінантами розвитку 

вважають і генетичну програму, і умови, в яких ця програма реалізується. 

Тому рівень розвитку (рівень досягнень) обумовлюється не тільки 

розгорненням генотипу, але й соціальними умовами, завдяки яким 

відбувається когнітивний розвиток дитини. 

Слід відмітити умовність такого розподілу, оскільки багато з існуючих 

теорій неможливо віднести ні до жодного з вказаних підходів. 

Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини 

Представники біогенетичного напряму основну увагу акцентують на 

уроджених особливостях, спадковості в психічному розвитку дитини. 

Соціальним факторам, соціальному середовищу вони відводять роль лише 

"регулятора", "проявника" спадковості. Розвиток дитини в межах цього 

напряму розглядається у відриві від виховання, яке вважається зовнішнім 

фактором, здібним або загальмувати, або прискорити процес виявлення 

природних, спадково-обумовлених психічних якостей. Втручання у 

природний процес розвитку дитини, згідно з переконаннями прибічників 

біогенетичного напряму, є свавіллям. Біогенетизм став психологічним 

обґрунтуванням теорії "вільного виховання", прихильники якої наполягали 

на особливому значенні активності дитини в її саморозвитку. 

Витоки теорії "вільного виховання" слід шукати в спорах філософів 

відносно чинників, що визначають розвиток психіки, які вони вели ще до 

виникнення психології як самостійної науки. Так, вбачаючи в людині вінець 

природи, французькі мислителі епохи Просвітництва вважали, що в кожному 

індивідові закладені невичерпні можливості для вдосконалення і розвитку. 

Оскільки людина є дитям природи, необхідно існуючий соціальний порядок 

привести у відповідність до потреб і прав, якими вона природою наділена. 

Принциповим прихильником теорії природної людини був французький 

письменник і філософ Жан-Жак Руссо (1712 – 1778), який стверджував, що 

людина від природи добра, але її дивовижно зіпсувала цивілізація. Виходячи 

з цієї теорії, Ж.-Ж. Руссо доводив необхідність природовідповідного 

виховання (на засадах гармонії з природою), яке має спонукати дитину до 

самостійного набуття особистого досвіду й знань, на ньому заснованих. 



Вихователь, як вважав філософ, повинен супроводжувати дитину під час усіх 

її випробувань, сприяти її природному росту, розвитку активності й 

ініціативи, але ніколи не нав'язувати їй своєї волі. Дитині необхідне 

середовище, в якому вона змогла б одержати самостійність і свободу та 

реалізувати закладені в ній від природи добрі начала. 

В рамках біогенетичного підходу основними теоріями є біогенетичний 

закон Е.Геккеля, теорія рекапітуляції Г.-С.Холла та теорія 

психосексуального розвитку З.Фройда 

Біогенетичний закон (від грец. bios — життя і genesis —

 походження) сформулював у 1866 році німецький біолог Ернст Геккель 

(спільно з Ф. Мюллером). Він висловив теоретичне припущення про те, що 

сукупність послідовних форм, яких жива істота набуває в процесі своєї 

індивідуальної еволюції від яйцеклітини до розвинутого стану (онтогенез), 

являє собою коротке й швидке відтворення того ряду форм, які проходять 

предки даного виду з древніших часів до теперішнього часу (філогенез). 

Е. Геккель сформулював біогенетичний закон по відношенню до 

ембріогенезу: онтогенез є коротке й швидке повторення (рекапітуляція) 

філогенезу. Проте цей закон був перенесений на процес онтогенетичного 

розвитку дитини. Стенлі Холл в процесі своїх досліджень дійшов висновку, 

що дитина у своєму розвитку коротко повторює розвиток людського роду від 

первісної дикості до сучасної культури: минає періоди дикунства, 

полювання, догляду за тваринами, землеробства, промисловості й торгівлі. У 

створеній ним теорії рекапітуляції (від лат. recapitulatio – повторення) Холл 

стверджував, що послідовність і зміст етапів розвитку задані генетично, і 

тому ні ухилитися, ні обминути якоїсь стадії свого розвитку дитина не може. 

Учень Холла Гетчинсон на основі теорії рекапітуляції створив 

періодизацію психічного розвитку, критерієм в якій був спосіб добування їжі. 

При тому дійсні факти, які спостерігалися під час дослідження дітей певного 

віку, пов'язувалися з ідеєю Холла і пояснювалися зміною способу добування 

їжі, який є (за думкою Гетчинсона) провідним не тільки для біологічного, але 

й для психічного розвитку. Він виділив 5 основних фаз в психічному 

розвитку дітей, межі яких не були жорсткими, так що кінець однієї не 

співпадав з початком наступної: 

1) від народження до 5 років —  стадія риття й копання. На цій стадії 

діти полюбляють грати в піску, робити пасочки та маніпулювати з відерцем й 

совком; 

2) від 5 до 11 років —  стадія мисливства та захоплювання. На цій 

стадії діти починають боятися чужих, у них з'являється агресивність, 

жорстокість, бажання відгородитися від дорослих, особливо сторонніх, і 

прагнення робити багато речей потайки; 

3) від 8 до 12 років — пастуша стадія. В цей період діти прагнуть мати 

свій власний куток, причому вони будують свої схованки звичайно у дворах 



або у полі, у лісі, але не в домівці. Вони також полюбляють свійських тварин 

і намагаються їх завести, щоб було про кого піклуватися і кого захищати. У 

дітей, особливо у дівчат, в цей час з'являється прагнення пестощів й 

ніжності; 

4) від 11 до 15 років — землеробська стадія, яка пов'язана з інтересом 

до погоди, явищ природи, а також з любов'ю до садівництва, а у дівчаток й до 

квітництва. В цей час у дітей з'являється спостережливість й обачність; 

5) від 14 до 20 років —  стадія промисловості й торгівлі, або стадія 

сучасної людини. В цей час діти починають усвідомлювати роль грошей, а 

також значення арифметики та інших точних наук. Крім того, у дітей виникає 

прагнення обмінюватися різними предметами. 

Гетчинсон вважав, що з 8 років, тобто з пастушої стадії, настає ера 

цивілізованої людини і саме з цього віку дітей можна систематично навчати, 

що неможливо на попередніх етапах. Притому він виходив з ідеї Холла про 

те, що навчання повинно надбудовуватися над певним етапом психічного 

розвитку, тому що дозрівання організму підготовляє основу для навчання. 

І Холл і Гетчинсон були впевнені, що проходження кожної стадії 

обов'язкове для нормального розвитку, а фіксація на якійсь із них веде до 

появи відхилень і аномалій у психіці. Оскільки діти реально не можуть 

перенестися в ті ж ситуації, які пережило людство, то перехід від однієї стадії 

до другої, як вважав Холл, здійснюється в грі [30, С. 108–110]. 

Очевидна біологізація психічного розвитку дітей в даній концепції була 

піддана критиці в творах спеціалістів з дитячої психології наступного 

періоду, зокрема, Л. С. Виготського і Д. Б. Ельконіна. 

Біогенетичним теоріям протистоять соціогенетичні теорії, відповідно 

до яких розвиток дитини розглядається як результат впливу навколишнього 

середовища й засвоєння досвіду оточуючого світу. Представники цього 

напряму стверджують, що в будь-якої людини можна сформувати психічну 

функцію певного рівня за допомогою навчання й виховання. Витоки 

подібного підходу —  в ідеях англійського філософа сімнадцятого століття 

Джона Локка (1632–1704), якому належить авторство теорії "чистої 

дошки". З погляду Локка, новонароджена дитина — "tabula rasa" (лат. — 

"чиста дошка", вискоблена дощечка, на якій ще нічого не написано), на якій 

згодом середовище, зокрема, суспільство виводять свої письмена. Тобто 

дитина здобуває всі психічні властивості суто через досвід. 

До соціогенетичного напряму мають відношення теорії 

научіння (Б. Скіннер, А. Бандура, Н. Міллер, Дж. Доллард, Р. Сірс), із якими 

студентам пропонується ознайомитися самостійно ( 9, С. 122–161; 18, С. 331–

409). 

Дискусії психологів із приводу основних джерел розвитку особистості 

(спадковість чи оточення) призвели до формування теорії конвергенції цих 

факторів. Основоположник її німецький психолог Вільям Штерн (1871–1938) 



доводив, що психічний розвиток не є простим виявом вроджених 

властивостей і не простим сприйняттям зовнішніх впливів, а результатом 

конвергенції внутрішніх задатків із зовнішніми умовами життя. Разом з тим, 

Штерн був прихильником концепції рекапітуляції і вважав, що розвиток 

психіки дитини повторює історію людства й культури. В основу 

запропонованої ним схеми періодизації дитячого розвитку була покладена 

біогенетична концепція. Концепція конвергенції (взаємодії) двох факторів 

розвитку дитини донедавна була найпоширенішою у віковій психології.  

Зміст персоногенетичного підходу найбільш повно репрезентований у 

роботах А. Маслоу й К. Роджерса. Вони відкидають детермінізм 

внутрішнього або середовищного програмування. На їх думку, психічний 

розвиток — результат власного вибору, здійсненого людиною. Сам процес 

вибору має спонтанний характер, оскільки його рушійною силою є прагнення 

до самоактуалізації (за А. Маслоу) або прагнення до актуалізації (за К. 

Роджерсом). Ці прагнення мають уроджений характер. Смисл 

самоактуалізації або актуалізації полягає у розвитку людиною власного 

потенціалу, власних здібностей, що веде до розвитку "повноцінно 

функціонуючої людини". 

За Маслоу, прагнення до самоактуалізації — уроджене прагнення 

людини до максимально повного виявлення та розвитку своїх потенційних 

можливостей, здібностей і талантів. 

За Роджерсом, прагнення до актуалізації — уроджена тенденція 

особистості "розвивати усі свої здібності, щоб зберегти та розвивати 

особистість" (Роджерс), тобто зберегти, розвинути та підсилити себе, 

максимально виявити кращі якості своєї особистості. Ця актуалізуюча 

тенденція вибіркова, вона спрямована на ті аспекти середовища, які обіцяють 

конструктивний рух особистості до завершеності та цілісності. 

Особливість когнітивних теорій, як зазначає Г. Крайг, полягає в тому, 

що для більшості психологів-когнітивістів розвиток складається з 

еволюціонування ментальних (психічних) структур або засобів обробки 

інформації, частково генетично запрограмованих і залежних від ступеня 

зрілості індивіда. Тому ці психологи вивчають стадіальні, або якісні, зміни у 

поведінці, які відбуваються по мірі росту й дозрівання індивіда. Як правило, 

вони досліджують якісні зміни шляхом спостереження за процесом 

вирішення завдань (в широкому розумінні слова) у перехідних точках 

розвитку. До цих теорій відносяться теорії Ж. Піаже, Л. Кольберга та ін. 

 

Глосарій лекції 

Онтогенез - це процес розвитку індивідуального організму; в 

психології він означає формування основних структур психіки індивіда 

протягом індивідуального життя людини. 



Філогенез - процес розвитку всього живого (від рослин до тварин, а від 

них - до людини). 

Хронологічний вік - кількість прожитих людиною років від її 

народження, та психологічний вік - рівень розвитку психіки і 

світосприймання. 

Психологічний вік - конкретний, обмежений в часі етап психічного 

розвитку індивіда, що характеризується сукупністю закономірних типових 

психологічних змін та якостей. 

 

В лекції використано матеріал з сайту  
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