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ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ДИТИНСТВА У ЛЮДИНОЗНАВЧИХ  
НАУКАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 

Народжуючись, дитина розвивається за “власною програмою”, причому 
існують як загальні, так і специфічні закономірності її становлення як 
особистості на різних вікових етапах. Звідси випливає проблема періодизації 
дитинства. Поділ життєвого шляху дитини на періоди дає можливість більш 
повно і конкретно пояснити закономірності дитячого розвитку, визначити 
специфіку окремих вікових етапів. Зміст окремих періодів, їх часові межі 
визначалися різними авторами по-різному, виходячи із уявлень авторів про 
найбільш важливі, істотні сторони розвитку. 

Терміни “періодизація”, “вік”, “віковий період”, “розвиток” і відповідні 
їм поняття взаємопов’язані між собою. Визначимо їх змістове навантаження. 
Періодизація – розчленування процесу розвитку на періоди, які 
відрізняються один від одного певними ознаками. Вік – конкретний, відносно 
обмежений у часі рівень розвитку. Як писав Л.Виготський, “це цілісне, 
динамічне утворення, структура, що визначає роль і питому вагу кожної 
окремої лінії розвитку” [4, 21]. Вік, як похідна від категорії часу, 
характеризується трьома параметрами: тривалістю життя певної людської 
істоти (метрикою), спрямованістю (вектором) і місцем у часі (має свої межі) 
[8]. Він виступає формою розвитку дитини. Сам по собі вік визначає межі 
періоду дитинства, але разом з тим “час життя дитини є і часом накопичення 
нею власного досвіду, а також засвоєння досвіду дорослих” [8, 51]. 

Віковий період (за Л.Виготським) визначає цикл дитячого розвитку. 
Має свою структуру і динаміку, свої визначені межі. Хронологічні межі – 
абстрактне поняття, бо, як правило, вони “плавають”, тобто можуть 
зсуватися в той чи інший бік, коли мова йде про конкретних дітей. Адже 
кожна дитина проходить один і той самий шлях розвитку і ту ж послідовність 
його фаз. Але одна дитина може довше затриматися у одній із фаз розвитку, 
інша – пройти її швидше. Тривалість фаз у різних дітей теж різна: в одних 
вони тривають довше, в інших – минають “різко і швидко, стрибком”. 

Кожному віковому періоду притаманні так звані “вікові особливості” 
дитини, які можна умовно розділити на дві групи: 1) тимчасові особливості 
дітей, тобто ті, які притаманні тільки певному вікові і не зберігаються на 
наступних вікових ступенях розвитку (лякливість, повна довіра дітей до 
всього тощо); 2) постійні особливості, тобто ті, які не зникають з переходом 
до нового вікового періоду, а лише зазнають певних змін (закріплюються або 
послаблюються). На думку П.Каптерева, помилково такі вікові особливості 
вважати недоліками (дитяча рухливість, схильність до крику, сміху, 
неготовність до зосередження уваги та ін.). Вони відіграють дуже важливу 
роль у розвитку людини. Тільки проходячи стадії вікових дитячих 
особливостей, людина формується як особистість. Це випливає з того, що 



роки дитинства є самоцінним періодом людського життя. “Епоха дитинства, 
– це особлива реальність, яку необхідно вивчати, з якою не можна не 
рахуватися” [5, 10]. Дитинство має особливість бути спрямованим у 
майбутнє. Це означає, що, проходячи послідовно вікові періоди, дитина 
розвивається. Тому можна говорити, що послідовна зміна періодів 
передбачувана і необоротна, бо не можна молодшого школяра повернути до 
рівня розвитку дошкільника. 

Кожен віковий період характеризується кількісними та якісними 
змінами. Психологія в основу періодизації поклала зміни в психіці дитини 
(як якісні, так і кількісні). Вони дають змогу виділити у межах кожного 
періоду стадії, які “послідовно змінюють одна одну”. Тому, як зазначає 
Г.Костюк, прийнято вважати, що “онтогенез людської психіки має 
періодичний і стадіальний характер” [9, 95]. У свою чергу стадії поділяються 
на фази, ще менші часові відрізки онтогенезу людини. Так, періоду раннього 
дитинства притаманна стадія немовляти, у межах якої виділяють фазу 
новонародженості. 

Дитинство – явище історичне, а тому і його зміст, і його тривалість 
змінювалися зі зміною історичних епох. Дитинство у первісному суспільстві 
було коротким, у середньовіччі тривалість його була вже більша, а в 
сучасному світі – воно значно розтягнулося у часі, несе інше змістове 
навантаження, опанувало складні види діяльності. 

В історії педагогіки вважається, що першу спробу вікової періодизації 
онтогенезу людини здійснив Арістотель. За період поділу він взяв 7 років. 
Відповідно визначив зміст та обсяг освіти і виховання для кожної вікової 
групи. Перша вікова група об’єднувала дітей віком від 0 до 7 років. У цей 
період виховання дитини має відбуватися у сім’ї. Друга вікова група – від 7 
до 14 років (до початку статевої зрілості). Обов’язковим для цього періоду 
було навчання у державних школах, прототипах сучасної початкової школи. 
До третьої вікової групи відносилися діти від початку статевої зрілості до 21 
року. Основне завдання цього віку – здобути в школах середню освіту. 

Слід відмітити, що спроби вікової періодизації мали місце ще до 
Арістотеля, зокрема, в афінській та спартанській системах, у Платона. Сам 
Арістотель відзначає, що багато із стародавніх мислителів вік ділили на 
семиліття [2, т.4]. 

Кожній культурі і народу притаманна символіка числа, яке брали за 
основу періодизації. Греко-римська традиція, а пізніше і середньовічна 
Європа священним числом вважали 7. Зауважимо, що семирічна вікова 
періодизація витікала з античних космологічних уявлень (7 планет), оскільки 
вважали, що доля людини пов’язана з долею планет. А звідси і проміжки між 
періодами у 7 (7 – 14 - 21) років. До дитинства належав період з моменту 
народження і до 7 років. Людину цього віку називали дитиною. Другий 
період – отроцтво – тривав до 14 років. Цікаво відзначити, що датчани та 
шведи виділяли 5-річний цикл, деякі германські племена перевагу віддавали 
числу 6. 



У середньовічній Франції вікова термінологія, яка здається чисто 
вербальною, розрізняє дитинство (enfance), отроцтво (puerilite), молодість 
(jeunesse), юність (adolescence), старість (vieillesse). Кожне з цих слів 
позначає певний період життя, але змістове навантаження, яке вони несуть 
сьогодні, було відсутнє в їх колишньому вживанні [7]. 

Періоди життя – улюблена тема середньовіччя. Зразком найбільш 
популярної та емоційно насиченої теми готичного мистецтва є астральна 
аналогія, що покладена в основу періодизації, яка відповідає 12 знакам 
зодіака. Календар етапів життя людини яскраво відображений у поемі XIІІ 
століття (J.Morawski): 

“Ось перед вами місяць січень, 
У нього два обличчя. 
Він дивиться у минуле й майбутнє. 
Так і дитина у перші шість років 
Нічого не варта, так як вона нічого не може. 
Але про неї треба добре піклуватися, 
Добре годувати її. 
Діти, забуті у дитинстві, 
Погано ростуть, пізно стають повноцінними” [1, 225]. 
У середньовіччі словом “дитя” називали людину 15 і навіть 24 років. 

Ф.Арієс зазначає: “Довгий період дитинства, який відображений у мові 
повсякденного життя, був наслідком повної неуважності до явищ 
біологічного порядку: ніхто не вважав статеве дозрівання за межу закінчення 
дитинства. Ідея дитинства була пов’язана з ідеєю залежності… . Дитинство 
не закінчувалося до тих пір, доки не закінчувалася ця залежність” [1, 231]. 

У ХVII ст. чітку, для свого часу, вікову періодизацію розробив 
Я.Коменський і на її основі вибудував систему шкіл. Для всього роду 
людського, вважав він, весь світ – школа: від колиски і до могили. Кожен вік 
призначений для навчання. Одні і ті ж межі відведені людському життю і 
людській школі. За основу поділу людського життя на періоди він взяв число 
6: дитинство – від 0 до 6 років; отроцтво – від 6 до 12 років; юність – від 12 
до 18 років; змужнілість – від 18 до 24 років. “Як кожна частина дня і року 
ділиться на маленькі частини і відповідні їм роботи, так і все життя: 
молодість і дитинство прирівнюються до ранку і весни, підлітковий вік і 
юність – з першою половиною дня і літом; зрілість – з полуднем і осінню; 
старість – з вечором і зимою” [6, т.2, 404-405]. Запропонована ним система 
шкіл розрахована на чотири ступені освіти: домашнє виховання, початкова 
школа, загальнодоступна середня школа (гімназії), вищі навчальні заклади. 
На основі такого підходу ним уперше висловлена ідея неперервності освіти. 

XVIII ст. ознаменувалося прогресивними поглядами Ж.Руссо на 
дитинство. В його педагогічному трактаті “Еміль, або про виховання” (1762) 
викладені концептуальні підходи до змісту виховання відповідно до 
запропонованих ним вікових періодів. Поводьтеся з вашим вихованцем 
відповідно до його віку, радив він. При вихованні людини пропонував 
враховувати 4 вікових періоди: І-й період життя – період першого дитинства 



(від 0 до 2-х років) – найбільш сприятливий для фізичного виховання; ІІ-й 
період життя – фактично дитинство (з моменту освоєння дитиною мови до 12 
років) – він вважав “сном розуму”; для нього характерний розвиток органів 
чуття. Цей період завершує дитинство; ІІІ-й період життя (з 12-13 до 15 
років) Руссо теж називав “дитинством”, оскільки іншого терміну у той час не 
існувало. Він відповідає сучасному підлітковому періоду. Це період 
“формування інтелекту”, тому у цей час головна увага звертається на 
розумове виховання. ІV період – юність (з 15 до 25 років). Для нього 
характерним є моральне і статеве виховання. 

Роберт Оуен людину розглядав як пасивний продукт середовища, а не 
як активного творця історії. Звідси і його підходи до вікової періодизації та 
змісту освіти. Ним запропонована періодизація життя людини на основі 
поділу суспільства на класи за віком, так звані “вікові класи”. Такий підхід, 
на його думку, є “природним і раціональним” для виховання і навчання дітей. 
Завдяки такому поділу “кожним класом будуть засвоєнні знання, які 
максимально відповідають даному вікові” [10, 238]. Він прийшов до 
висновку, що періоди у 5 років (0-5-10-15-20-25-30) є найбільш доцільними і 
адекватними суті розвитку людини. Його періодизація передбачала 
виховання та підготовку людини до виробничої діяльності, посильної 
кожному віковому періоду. 

А.Дістервег свою періодизацію побудував, виходячи із домінуючого 
значення розвитку психічних функцій. Ним виділено три вікові стадії – стадії 
панування відчуттів, панування пам’яті, панування розуму. 

П.Юркевич теж залишив свій слід у розвитку теорії періодизації життя 
людини. Сензитивними періодами для навчання і виховання він вважав: 
дитинство – від 0 до 7 років; отроцтво – від 7 до 15 років; юність – від 15 до 
25 років. 

Народна педагогіка людину бачила у нерозривному зв’язку з природою, 
через те і вік її порівнювала з 4 порами року: дитинство – весна, молодість – 
літо, зрілість – осінь, старість – зима. Зауважимо, що українці не вдавалися 
до дрібного поділу життя людини на періоди. Головні періоди в житті 
пов’язували з народженням, одруженням і смертю. Найбільш дрібно 
поділений та насичений обрядами є період раннього дитинства. 

Українське народне дитинознавство нараховує велику кількість 
різноманітних характеристик (вікових ознак) дитини від 1 до 5 років. 
М.Стельмахович, відомий знавець народних звичаїв і традицій, наводить такі 
вікові ознаки дитини. На першому році життя дитину називають 
“брехунець”, “бігунець”, “джигунець”, “нишклий”, “шибеник”, “зіпун”, 
“хвостик”, “хвастунець”.  

На другому році життя дитина вже вміє ходити, розмовляти, розумовий 
розвиток її набирає сили. Таких дітей називають “стрижак”, “стригунець”, 
“друга каша”, “друге літо”. У цей час діти здатні до імітації. Все почуте і 
побачене вони стараються повторити. 

Для третього року життя характерні такі назви дитини: “пічкур”, 
“третяк”, “гулячок”, “третє літо”, “третя каша”.  



Чотирьохрічних дітей називають: “четвертак”, “четвертачок”, “четверта 
каша”, “четверте літо”, “джигунець”, “гульвіса”, “метунець”, “жевчик”, 
“шмиглик”, “жирун” (пустун).  

“П’ятиліток”, “п’ятак”, “підпасик”, “підпасочок”, “беззубок” – такі 
характеристики даються п’ятирічним дітям [12]. 

Як бачимо, народознавство в основу вікової періодизації кладе 
характеристики зміни поведінки дитини та її психолого-педагогічні 
особливості. 

За останні 200 років ученими розроблено велику кількість схем поділу 
життя людини на періоди. Російський статистик і демограф А.Рославський-
Петровський у ХІХ ст. виділив категорії малолітніх (до 5 років), дітей (до 15 
років), молодих (16-30 р.), змужнілих (30-45 р.), пожилих (45-60 р.), старців 
(61-75 р.), довгожителів (75-100 р. і старші). Німецький фізіолог М.Руйнер 
(1854-1932) пропонував 7-річну схему. Н.Гундобін на початку ХХ ст. 
розробляє вікову періодизацію онтогенезу, побудовану на анатомо-
фізіологічних даних. Популярною була і схема німецького вченого 
С.Штраца, в основу якої був покладений інтенсивний ріст тіла та дозрівання 
статевих залоз [3]. 

Психолого-педагогічною думкою ХХ ст. також було зроблено чимало 
спроб періодизації онтогенезу людини (Б.Ананьєв, П.Блонський, Д.Бромлей 
(D.Bromley), Ш.Бюлер (Ch.Buhler), А.Валлон (A.Wallon), Л.Виготський, 
А.Гезелл (A.Gesell), Д.Ельконін, Е.Еріксон (E.Erikson), І.Кон, К.Левін 
(K.Lewin), Ж.Піаже (G.Piaget), Д.Фельдштейн, Е.Шпрангер (E.Spranger), 
К.Штратц, ін.), в основу яких покладені різні критерії. Візьмемо для 
прикладу декілька з них. 

Ш.Бюлер (1924) періоди життя людини пов’язувала із процесами 
самовизначення особистості.  

Е.Еріксон (1968) виділяє такі стадії онтогенезу людини: грудний вік – 0-
1 р., повзунковий – 1-3 р., дошкільний – 3-6 р., предпубертатний – 6-12 р., 
юність – 13-18 р.. Недоліком його періодизації багато вчених вважають те, 
що кожен з періодів дитинства він розглядає відокремлено один від одного, 
не визначає рушійних сил психосоціального розвитку. 

Л.Виготський в основу своєї моделі періодизації поклав теорію 
кризових і стабільних періодів та вікових новоутворень. Вона суттєво 
відрізнялася від спроб, зроблених його попередниками. Нове, внесене 
Л.Виготським, полягало в наступному: введення у схему вікової періодизації 
критичних періодів; виключення із схеми періодів ембріонального розвитку 
дитини (хоча на сучасному етапі ця проблема набуває актуальності) та 
юності, який охоплював вік після 17-18 років; включення віку статевого 
дозрівання у число стабільних, а не критичних періодів. Л.Виготський 
виділяв: кризу новонародженості, немовлятський вік (2 місяці – 1 рік), криза 
одного року, раннє дитинство (1 – 3 роки), криза 3-х років, дошкільний вік (3 
– 7 років), криза 7 років, шкільний вік (8 – 12 років), криза 13 років, 
пубертантний вік (14 – 18 років), криза 17 років. Заслуга Л.С.Виготського 



полягала й у тому, що він розділив схеми періодизації дитячого розвитку за 
теоретичними основами на три групи [4]. 

Принципи підходу до періодизації дитинства, розроблені Л.Виготським, 
були конкретизовані Д.Ельконіним. За основу ним були взяті три критерії: 
соціальна ситуація розвитку; домінантний вид діяльності; центральне вікове 
новоутворення. 

За уявленнями Д.Ельконіна, дитина – цілісна особистість. Їй властиве 
активне пізнання навколишнього світу (світу предметів і людських відносин). 
Тому, згідно з теорією Д.Ельконіна, дитина через різні види діяльності 
освоює дві системи відношень: “дитина–річ” і “дитина–дорослий”. Провідні 
види діяльності, які найбільш впливають на розвиток дитини, він поділив на 
дві групи. До першої відніс види діяльності, які орієнтують дитину на норми 
стосунків між людьми: безпосереднє емоційне спілкування, рольова гра для 
дошкільника, інтимно-особистісне спілкування для підлітка. Ця група 
об’єднує діяльності одного типу, хоча і різні за змістом. Спільним для них є 
те, що вони регулюють відносини у системі “дитина–дорослий”. До другої 
групи входять види діяльності, за допомогою яких засвоюються суспільно 
вироблені способи дій з предметами. Це предметно-маніпулятивна діяльність 
дитини раннього віку, навчальна діяльність молодшого школяра, навчально-
професійна діяльність старшокласника. Ця група діяльностей має справу з 
системою відношень “дитина–предмет”. 

Обидві групи діяльностей складають єдиний процес розвитку 
особистості, хоча кожен віковий етап характеризується розвитком однієї з 
них. Так, перша група діяльностей розвиває мотиваційно-споживацьку сферу, 
друга – інтелектуально-пізнавальну. Кожен конкретний віковий етап надає 
перевагу розвитку одній із названих груп. У немовляти найбільш ефективно 
розвивається мотиваційна сфера, яка випереджає інтелектуальну. У період 
раннього дитинства набирає темпу розвиток інтелекту, залишаючи позаду 
мотиваційну сферу.  

Отже, можна сказати, що кожен віковий період характеризується 
соціальною ситуацією розвитку, ведучим видом діяльності, віковими 
новоутвореннями. Кризи (переломні моменти у розвитку дитини) при цьому 
виступають віковими межами кожного з періодів. 

Модель періодизації Д.Ельконіна – найбільш поширена у психології. 
У педагогічній науці розроблена своя вікова періодизація, в основу якої 

покладена психологічна. Педагогічна періодизація лежить в основі структури 
освітніх закладів, які поділяються відповідно на дитячі ясла, дитячий садок, 
школу. Перші спроби пов’язати періодизацію розвитку психіки дитини із 
системою навчання та виховання зробили Л.Виготський та П.Блонський. Так, 
Л.Виготський висунув гіпотезу існування “взаємозв’язку між рівнем 
розвитку психічних процесів у дитини та соціальними інститутами, що 
оформляють різні типи діяльності дітей, про вплив цих інститутів на 
психічний розвиток дитини” [11, 132].  

Яскравим прикладом педагогічної періодизації є схема, запропонована 
Рене Заззо (R.Zazzo, 1960). У ній етапи дитинства збігаються зі ступенями 



системи виховання і навчання дітей, тобто в основу розробленої ним 
періодизації закладені зовнішні детермінанти психічного розвитку дитини. 
Стадія раннього дитинства (до 3-х років) змінюється стадією дошкільного 
віку (3 – 6 р.), основний зміст яких складає виховання в сім’ї і дошкільних 
закладах. На стадії початкової освіти (6 – 12 р.) дитина одержує основні 
інтелектуальні навички, а на стадії навчання в середній школі (12 – 16 р.) – 
загальну освіту; далі – стадія вищої та університетської освіти. Оскільки 
розвиток і виховання взаємопов’язані, а структура освіти створена на базі 
практичного досвіду, то межі періодів, встановлених за педагогічним 
принципом, майже збігаються з переломними моментами в дитячому 
розвитку [3]. 

Слушна є думка Д.Фельдштейна. Він зазначає, що “періодизації, де 
границями відповідних вікових періодів виступають строки виховання в 
дошкільних установах, початок навчання в школі, перехід із початкової в 
неповну середню, а потім і середню школу, близькі до істини, тому що 
грунтуються на багатому життєвому досвіді” [13, 98]. Прикладом такої 
періодизації є періодизація, запропонована В.О.Сухомлинським. 

Таким чином, періодизація дитячого розвитку відзначається 
численними теоретичними підходами, що лягли в основу поділу на періоди. 
Л.Виготський виділив три групи, які об’єднують різні схеми періодизацій. 

Велика кількість зроблених спроб періодизації онтогенезу людини 
“зумовлена об’єктивними труднощами існування часових відрізків життя, що 
мають різний зміст” [11, 126]. Адже, кожна вікова стадія характеризується 
набором вікових особливостей дитини. Ці особливості обумовлюють вікові 
процеси, тобто кожній стадії притаманні новоутворення. Крім того, 
періодизація повинна враховувати те, що людина розвивається у двох 
векторах: як індивід, тобто біологічна істота (динамічні особливості 
поведінки, енергетика) і як особистість (змістовні особливості поведінки). 
Отже, кожен віковий період ставить перед педагогом безліч завдань, 
домінантних мотивів і потреб при різноманітності індивідуальностей дітей. 

Слід зауважити, що більшість науковців з галузі психологія розвитку 
поділяють життя людини на три великих етапи: дитинство, юність, зрілість. 
Етапи у свою чергу поділяються на періоди. Так, дитинство об’єднує три 
періоди: дитячий вік, раннє дитинство та шкільний вік. У педагогічній 
періодизації кожен з періодів у свою чергу ще поділяється на менші відрізки. 
Шкільний вік, наприклад, включає молодший, середній та старший шкільний 
вік. 

Кожен етап чи період життєвого циклу людини має свою специфіку з 
точки зору завдань, які притаманні конкретному етапові розвитку 
особистості. Зазначимо, що вікова термінологія не однозначна, а 
хронологічні межі вікових періодів розмиті. Процес розвитку охоплює весь 
життєвий шлях людини, але найінтенсивніше він проявляється у період 
дитинства. 

Кожна стадія розвитку особистості характеризується новоутвореннями 
та зміною основного виду діяльності. Новоутворення – не “застиглі” форми 



розвитку, вони включаються до складу наступної стадії розвитку особистості 
і набувають при цьому більш високого рівня. Деякі з них відживають себе, а 
на їх місці формуються інші. Як новоутворення, так і провідний вид 
діяльності послідовно і періодично змінюють один одного.  

Отже, вікова періодизація в людинознавчих науках базується на різних 
підходах. Зокрема, у психології вона задається психічним розвитком 
особистості, новоутвореннями, які притаманні кожному віковому періодові 
та соціальною ситуацією розвитку; у педагогіці – системою виховання і 
навчання. 

Тому, можна констатувати наступне:  
З точки зору сучасної науки очевидно, що при розробці періодизації 

індивідуального розвитку дитини повинен використовуватися комплексний 
підхід, який полягає у врахуванні біологічних (морфологічних, 
фізіологічних), психологічних та соціальних аспектів розвитку дитини. Це 
дасть можливість створити вдосконалену модель педагогічного процесу, 
який спроможний виховати гармонійно розвинену особистість.  

Традиційно дитяча психологія вважала, що дитинство закінчується на 
межі 7 років. Але, як свідчать останні дослідження у цій галузі, сучасне 
дитинство продовжується і після вступу дитини у школу, тобто молодший 
шкільний вік теж відноситься до періоду дитинства. Більш того, навіть 
підлітковий вік деякі психологи вважають “дитинством, що затягнулося”.  
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