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ДИТИНСТВО ТА РОЗВИТОК ДИТИНИ З ТОЧКИ ЗОРУ РІЗНИХ
НАУКОВИХ ПІДХОДІВ І ТЕОРІЙ
Лупаренко С. Є.
доктор педагогічних наук, професор
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна
У тезах розкриваються погляди на дитинство та особливості розвитку
дитини з точки зору різних наукових підходів і теорій: біогенетичного (теорія
рекапітуляції,
психоаналітична
теорія),
соціогенетичного
та
персоногенетичного підходів, теорій когнітивного напряму.
Ключові
слова:
дитина,
дитинство,
біогнететичний
підхід,
соціогенетичний підхід, персоногенетичний підхід, теорії когнітивного напряму.
The article presents the views on childhood and specific features of children's
development according to the ideas of various scientific theories and approaches,
namely: biogenetic approach (recapitulation theory, psychoanalytic theory),
sociogenetic approach, personogenetic approach, theory of cognitive direction.
Key words: child, childhood, biogenetic approach, sociogenetic approach,
personogenetic approach, theory of cognitive direction.
Питання дитинства та розвитку дитини завжди цікавили науковців, тому
вони ставали об’єктом вивчення різних наук, кожна з яких по-різному тлумачить
категорії «дитина», «дитинство» і робить акцент на окремих особливостях
розвитку дитини.
Необхідно підкреслити, що в науці склалися різні підходи і теорії, що
досліджують образ дитини та її розвиток, як-то: біогенетичний підхід,
соціогенетичний підхід, персоногенетичний підхід, а також теорії когнітивного
напряму [1; 8].
Зокрема, біогенетичний підхід, який орієнтується на певні антропогенетичні
властивості дитини (задатки, темперамент, вік, стать, спонукання, властивості
мозку), включає теорію рекапітуляції (С. Холл) [12], психоаналітичну теорію
(З. Фрейд ) [10].
Згідно з теорією рекапітуляції дитина протягом дитинства проходить увесь
хід розвитку людства від первісної дикості до сучасної культури, а саме: від
народження до 5 років – період дикості (дитина виявляє прагнення копатися в
землі, кладе собі до рота все, що знайде); від 4 до 12 років – період полювання і
захоплення здобичі (страх дитина перед чужими, дії потайки, жорстокість, у неї
переважають ігри в піжмурки, хованки); від 9 до 14 років – період пастухування
(діти виявляють ніжність до тварин, прагнення мати власного домашнього
улюбленця, а також будують підземелля, курені); від 12 до 16 років – період
землеробства (дитина виявляє захоплення садівництвом); від 14 років – торговопромисловий період (на перший план у дитини виходять грошові інтереси).
У свою чергу, психоаналітичний підхід вважає, що дитина народжується з
певним запасом енергії («лібідо»), і на кожній стадії розвитку дитини «лібідо»
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зосереджується в певній частині тіла, подразнення й активізація якої веде до
задоволення значущих для дитини потреб. Джерелом психічного розвитку дитини
представники цієї теорії вважають потяг й інстинкти.
Соціогенетичний підхід до дитини (А. Бандура, Е. Еріксон, Б. Скіннер) [2;
11; 14] зосереджує свою увагу на вивченні процесів соціалізації дитини, набутті
нею соціальних установок, ціннісних орієнтацій, засвоєнні соціальних норм і
ролей. За Е. Еріксоном, розвиток дитини обумовлений результатами подолання
кризи (конфлікту), що виникає у вузлових точках процесу розвитку. Так, завдання
першої стадії дитячого розвитку (від народження до 1 року) – установити довіру
дитини до зовнішнього світу, що є основою формування позитивного
самовідчуття й оволодіння новими видами діяльності (конфлікт дитини із
зовнішнім світом); завдання другої стадії (від 1 до 3 років) – дати дитині відчути
себе самостійною, упевненою у власних можливостях (конфлікт дитини із самою
собою); третя стадія (від 3 до 6 років) відзначається конфліктом між ініціативою
та почуттям провини в дитини, що виявляється у розвитку в неї впевненості у собі
та своїх можливостях, появі почуття провини за скоєні нею дії – усе це при
нормальній, адекватній реакції та підтримці дорослих є основою дослідницької
діяльності дитини; четверта стадія (від 6 до 12 років) відзначається конфліктом
між психологічною готовністю до засвоєння дій, що виконуються дорослими, і
фізичною можливістю дитини виконувати їх самостійно; завданням п’ятої стадії
(від 13 до 18 років) є навчитися вірно ідентифікувати себе з дорослими (конфлікт
між почуттям ідентичності, що формується, і рольовою невизначеністю); шоста
стадія (період ранньої дорослості) визначається конфліктом між близькістю
(здатністю особистості віддати частину себе іншій людині, не побоюючись при
цьому втратити власну ідентичність) та ізоляцією; завдання сьомої стадії полягає
в розвитку індивідом власної цілеспрямованості, яка робить життя продуктивним
(конфлікт між соціальними проблемами і можливістю індивіда розв’язувати їх);
восьмий етап передбачає ретроспективну оцінку людиною свого життя,
можливості самореалізації та, унаслідок цього, задоволеність (або
незадоволеність) ним.
Теорії когнітивного напряму (теорії Дж. Брунера, Л. Колберга, Ж. Піаже) [3;
7] ґрунтуються на положенні про те, що розвиток складається з еволюціонування
психічних структур або способів обробки інформації, які частково запрограмовані
й залежать від ступеня зрілості індивіда, а також від соціальних умов, завдяки
яким відбувається когнітивний розвиток дитини.
Представники персоногенетичного (антропологічного) підходу (О. Іонова,
А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Штайнер) [4; 6; 9; 13] особливу увагу приділяють
активності, самосвідомості й самореалізації, творчості особистості, формуванню
людського «Я», вихованню індивідуальних здібностей та характеру. На їхню
думку, розвиток дитини має спонтанний характер і визначається вродженим
прагненням до самоактуалізації. Згідно з цими ідеями (О. Іонова, Р. Штайнер)
людина являє собою триєдність тіла, душі й духу, тобто формується образ
людини як урегульована взаємодія тілесних та душевно-духовних функцій і видів
діяльності, у якій пріоритетну роль має найвищий принцип людини – її духовні
індивідуальні сили. У триєдності тіла, душі та духу людська душа охоплює два
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полюси – сферу фізичного і сферу духовного. Із фізичного світу походять
інстинкти і потяги. Тіло людини, підкорюючись певним законам, завжди
розвивається до однієї, висунутої з самого початку, мети – до зрілого організму. У
духовній сфері людська душа знаходиться в реальному духовному світі, де власне
«Я» людини перебуває як духовна істота, яка осягається душею в усвідомленні
власного «Я» та його осмисленні. Людська душа, знаходячись між сферами
духовного та фізичного, є тією ареною, на якій зустрічаються обидві сили й де
людина постає як істота «тут і зараз» [5, с. 45].
Отже, різні наукові підходи і теорії у розумінні дитинства та дитини
спираються на певні особливості та рушійні сили її розвитку (генетичні, психічні,
соціальні). Найпоширенішим зараз є антропологічний підхід, який передбачає
розуміння дитини як цілісної (тілесно-душевно-духовної) істоти та визначає
важливість кожного із вищезазначених факторів для повноцінного розвитку
особистості.
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