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  Спочатку  розглянемо питання мовного розвитку дитини дошкільного віку і його 

значення для подальшого розвитку її здібностей та особистості. У цивілізованих країнах 

вважається цілком природним, що кожен випускник школи вміє писати та читати. Але 

дослідження свідчать, що саме у високо розвинених країнах виникає проблема нової форми 

неписемності, яку ще називають функціональним анальфабетизмом або постанальфабетизмом. 

Мова йде про людей, які протягом навчання у школі так і не навчилися писати та читати, або 

після закінчення школи поступово втрачають здатність до писемної культури. До цього треба 

додати ще й тих, хто може читати, але не має до того бажання. За даними міжнародних 

досліджень кількість нечитаючих у країнах - членах організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕС) в загальній кількості складає біля третини загального населення. Більше того, 

широкі кола населення розвинених країн не тільки втрачають здатність до писемності, але й 

поступово втрачають здатність до мови взагалі! Сьогодні (у  країнах ОЕС) кожна третя, або 

четверта дитина дошкільного віку страждає на затримку розвитку мови або його порушення, 

незалежно від рівня освіти батьків або належності до певного соціального прошарку. Діти 

науковців страждають на цей недуг так само, як і діти працівників сфер обслуговування. Ця 

цифра за останні 10 років збільшилася більше ніж на 20%! Окрім того, з’ясувалося, що 

порушення у розвитку мовлення може мати вплив на подальший загальний розвиток дитини, 

його моторної та сенсорної фізіології, формування пам’яті. За спостереженнями Майнца 

Манфреда Хайнеманна (Німеччина) серед таких дітей, навіть після відповідної корекційної 

роботи у дошкільному віці, через 3-4 роки (у 3-4 класах) 44% мали відставання у розвитку, 36% 

- проблеми з правописом, обмеження моторних функцій та короткочасної пам’яті.  

 Зрозуміло, що це - хвороба цивілізації. Причиною її є відсутність в батьків часу для саме 

мовного спілкування зі своїми дітьми. За дослідженнями Борбонуса (Німеччина), в середньому, 

мати має 12 хвилин на добу для розмови з дитиною,  а біля 3,5 годин на день займає “німий 

ефір” між батьками та дітьми, коли вони або разом дивляться телевізор, або коли одна з сторін 

сидить біля екрану телевізора, чи комп’ютера. Все більша кількість дітей “ощасливлюється” 

наявністю власної сучасної електронної апаратури. Діти 3-5 років дивляться телевізор в 

середньому по 2 години, а деякі до 5-6 годин на день. Це доповнюється відіофільмами, грою з 

комп’ютером та електронними іграшками. Все це призводить до того, що мовне спілкування у 

сім’ї зводиться до звичайних функціональних виразів: “Не затримуйся!”, “Поспіши!”, “Не 

чіпай!” та односкладних відповідей молодших: “так” чи “ні”. Таким чином, відповідальність за 

розвиток дитини все більше передається  електронній техниці.  

 Більшість сучасних батьків, які самі виховувалися в іншому інформаційному просторі, не 

бачать у послугах електронних нянь загрози здоровому розвитку своїх дітей. Більш того, вони 

вважають, що у сучасному суспільстві  потрібно як якомога раніше залучати до виховання 

дитини сучасні інформаційні технології. Дійсно, чи зможе мати так красиво розповісти казку, як 

це робиться у фільмах  Діснея? А так лагідно заспівати, як платівка? Чи може батько знати 

стільки, скільки розповість певний фільм, або інтернет? Що поганого у комп’ютерній грі, якщо 

вона базується, наприклад,  на конструюванні? Цікаво, що використання електроніки для 

виховання та навчання дітей залишається  популярним не тільки серед батьків, але й серед 

освітян. І все це не дивлячись на те, що  протягом останніх десяти років велика кількість 

наукових досліджень свідчить про шкідливість впливу електронних няньочок дітей першого та 

другого семиріччя на їхній подальший розвиток, бо не можна дивитись на мову людини тільки 

як на засіб  передавати інформацію від “передавача” до “приймача”.   

 Так, ще у 1996 році одна з провідних науковців Англії Селія Вард опублікувала результат 

своїх десятирічних досліджень про використання засобів масової інформації для виховання 



дітей. Вона встановила що, якщо батьки спиралися на них, як на нянь, то у 20% з досліджуваних 

дітей у віці 9 місяців спостерігалася затримка розвитку. Якщо діти продовжували дивитися 

телевізор та слухати приймачі та платівки, то у більшості цих дітей у трирічному віці 

спостерігалася затримка розвитку у один рік (в них була мова дворічної дитини, відхилення у 

моторному та сенсорному розвитку). В подальшому у таких дітей спостерігалося загальне 

відставання  розвитку. Але, якщо батьки вилучали електронну техніку на користь 

безпосереднього спілкування з дитиною, коли вона була 9-місячного віку, то через 4 місяці 

спостерігалась відповідність нормальному рівню розвитку всіх функцій дитини!   

 У 1990 році деякі американські вчені підтримали проведення  експерименту, коли дітей 

до одного року намагалися навчати говорити виключно за допомогою засобів масової 

інформації.  Наслідки були страшні. Це свідчить про те, що мова, яка відтворюється 

електронною акустичною системою, не має такого впливу на дитину, як мова дорослої людини, 

що спрямована безпосередньо на дитину. Зауважимо, що перш ніж маленькому вдасться 

сформувати одне єдине речення, йому необхідно навчитися володіти більш ніж сотнею м’язів, 

які задіяно у мові, та координувати їх роботу. З вуст мами мова діє з таким заохоченням і 

оновленням для дитини, що вона сама може виправляти дефекти  своєї мови.  

 А що відбувається, коли дитина дивиться телевізор? М’язова система людини працює як 

єдине ціле. Якщо уважно дивитися на певний предмет, то неважко помітити, що  і всі інші м’язи 

тіла теж напружуються у нерухомості, як і м’язи очей. Неможливо, наприклад дивитися у 

підзорну трубу і при тому нервово шарпати ногою. Тому дитина, що нерухомо сидить перед 

телевізором, не тільки не рухається фізично, не наслідує у своїй діяльності оточенню, не 

відпрацьовує кординацію свого тіла, не тільки позбавлена дії з розумінням того, що вона 

робить, але й напруження неприродної дитині нерухомості після того переходить у стан 

неприродного збудження. Діти після перегляду телевізора, деякий час не можуть чимось певним 

занятися, схильні до агресії, можуть перебувати у поганому настрої, або вести себе нахабно та 

зухвало. Це пов’язано навіть не зі змістом фільму, а з напруженням нерухомості біля екрану. 

 Далі, оскільки зображення  на екрані рухається, очі дитини знаходяться у спокої. До речі, 

цей факт   використовують у офтальмологічних клініках, де призначають пацієнтам після 

оперції на очах дивитися по декілька годин телевізор, бо це єдина можливість забезпечити 

м’язам очей спокій. Але які наслідки може це мати для дитини із здоровою системою м’язів 

очей, коли вони позбавлені навантаження ?  Більш того, зображення на екрані не може сприяти 

формуванню просторового та кольорового зору, бо певні типові кольори проецируються у 

вигляді окремих точок  на екран, де за рахунок перспективи створюється ілюзія просторового 

зображення, тобто має місце зоровий процес, який не стимулює развиток очей, бо не забезпечує 

їм діяльності, яка відповідала б дійсності. 

  Окрім того, зорові  враження повинні пройти опрацювання у мозку, що сприяє розвитку 

мислення дитини. Але це опрацювання здійснюється знову ж таки  не так, як при активному 

зоровому процесі, коли очі спостерігають за  реальністю, знаходяться у постійному русі і 

сприймають тонкі кольорові відтінки та просторові об’єкти. До того ж, потік інформації з 

екрану телевізора, далеко перевищує  можливість дитини сприйняти його та самостійно 

опрацювати. Дитина вихоплює то одне, то інше, часто не може пов’язати зображення, яке 

швидко змінюється з текстом супроводження.  Мозок працює уривками, асоціативно. Дитина не 

може активно перевірити співвідношення цих думок з реальністю. Відповідно, все це впливає на 

формування тонких нервових зв’язків у мозоку. Мозок формується більше як інструмент 

пасивної та асоціативної розумової діяльності і буде мало придатний для активного творчого 

мислення. В  подальшому житті людина, яка росла у таких умовах, постійно чекає, що важлива 

інформація прийде з зовні і майже нездатна створювати власні ідеї та судження. Більше того, 

вона навіть не має бажання до того. Зате в такої людини буде розвинуто критичне 

спостереження, тобто схильність до осуджуючого оцінювання обставин. Дійсно, така людина 

завжди відштовхується тільки від існуючого і продуктивно-творче мислення йому чуже. Творче 



мислення розвивається тільки на основі власної активності, уваги, живої зацікавленості 

реальним світом. 

 Дослідження (Гьобель, Гльокнер - Швейцарія) свідчать - дітей, які регулярно споживають 

продукцію засобів масової інформації, відрізняє те, що вони: 

 - міркують швидкими та готовими асоціаціями; 

 - ставлять поверхові запитання, при тому відповідь їх не дуже       цікавить; 

 - відповіді на запитання дорослих дають поверхові та стереотипні; 

 - цікавість до певних предметів неглибока; 

 - у спілкуванні з людьми не відчувають дистанції, і при тому не вміють    вступати з 

іншими у реальні особистістні контакти; 

 - нездатні відповідати спокійним поглядом, замість того таращать очі   або   

відповідають гримасами; 

 - прояви почуттів прості і мають тенденцію до безцеремонності. 

 Ці лікарі - дослідники вважають, що в ідеалі  телевізор та комп’ютер  повинні грати 

певну роль в житті людини тільки по закінченні формування її вольового та почуттєвого 

розвитку, тобто з 13-15 років. 

 Аналіз літератури з питання впливу телебачення та комп’ютерної техніки на дітей до 12 -

13 років  виділяє наступні аспекти їхніх особистістних якостей: 

 - мова, як засіб самовираження, залишається примітивною; 

 - здатність виділяти головний зміст з прочитаного тексту знижується; 

 - при усному спілкуванні дуже важко  побудити   

 дитину до створення власних уявлень, частіше в неї виникають  стандартні  зорові 

образи та асоціації; 

 - дитина майже не читає, їй подобається розглядати малюнки (комікси  і т.п.); 

 - активна переробка того, що дитина бачить, чує або читає не  відбувається; звідси 

затримується розвиток здатності до зосередження,   

 уважного спостереження, творчого пошуку, цілеспрямованної  діяльності; 

 - стимулюється схильність до алкоголю, токсіко- і наркоманії, оскільки  

 дитина привчається отримувати враження та задоволення нічого не  роблячи, або 

прикладаючи мінімальні стандартні зусилля (у  комп’ютерній грі); 

 - розвиток волі порушується, бо  дитина сидячи перед екраном не має  змоги діяти 

активно-наслідувано, як повинно відбуватися у певному  віці, тому після такого сидіння йде 

агресивна та неупорядкована    розрядка накопиченої і невитраченної активності. 

  

 Окремо треба підкреслити те, що потік як зорової, так і звукової інформації, що несе  

телебачення, формує в дитини “базу даних”, підсвідомі установки, що визначатимуть усе її 

подальше життя. Агресивність, негативне ставлення до оточуючого світу, розчарування у житті 

- безпосередні наслідки отриманих у дитинстві установок.   Але перш за все - це установка на 

пасивне сприйняття світу - байдужість та бездіяльність. Тобто формується особистість з 

низькою трудовою активністю і творчим потенціалом   “телеінваліда”, як кажуть закордонні 

психологі та соціологи. За їхніми дослідженнями більшість майже з 20 мільйонів безробітних  

Європи - “телеінваліди”. Юнаки та дівчата, що благополучно живуть і працюють, у дитинстві 

дивилися телевізор не більше ніж годину на тиждень, а деякі зростали зовсім без телевізора. 

Більш-менш задовільно пристосувалися до життя ті, хто у дитинстві спілкувався з телевізором 

не більше ніж півгодини на день. За оцінками експертів, 10 годин телесеансів на тиждень 

знижують творчий потенціал на чверть. Дві години спілкування з телевізором на день 

призводять до втрати половини творчого потенціалу. На 90% можна позбавитися соціальної 

активності, якщо у дошкільному віці дивитися телевізор більше 3 годин на день.  

 Психологи радять, щоб дитина до 4 років (основний період дозрівання структур мозку-

80%) не дивилася телевізор взагалі. Після 6 років (90% визрівання мозку) спілкування з 



телевізором не повинно перебільшувати 1 години на тиждень; після 10 років - 2-3 години на 

тиждень. Після 16 років обмеження можна знімати - дитина стала дорослою. 

  Окремо треба сказати  про спілкування з комп’ютером дітей до 13-15 років. До нього  

можно віднести майже все, що ми казали про телевізор.  

 На зауваження прихильників щодо залучення комп’ютера для ранього розвитку дітей  

зауважимо, що так звана творчість дитини при роботі з  комп’ютером  обмежується певною 

схемою, границі якої задано зовні.  Діяльність дитини зводиться до перебору певних з зовні 

заданих варіантів, тому творча фантазія, тобто розвиток інтелектуальності, що йде від самої 

дитини не стимулюється, а навпаки, пригнічується.      

 Комп’ютерні ігри, безумовно, стимулюють  готовність реагувати. Але при тому 

відпрацьовуються автоматичні реакції, не пов’язані з розумовою діяльністю. Це призводить до 

підвищеного збудження нервової системи дитини, нестриманості її реакцій і у життєвих 

обставинах. Окрім того, такі ігри провокують радість маніпулювання та задоволення від 

саморозваг, що отримано просто натиском на кнопку. Останнє може потім привести до потреби  

легких шляхів отримання задоволення (див. вище). 

 Вік від 4 до 15 років - вік формування соціальності, коли людина вчиться  відчувати 

інших, спілкуватися з іншими людьми. Якщо дитина або підліток входить у ілюзорний світ, 

спілкується з машиною, реакцію якої можна передбачити завжди, це відхід від реалії життя. 

Дуже часто підліткам спілкування з комп’ютером, який не образить і не образиться, замінює 

спілкування спочатку з однолітками, а пізніше взагалі з іншими людьми. Саме тому на Заході 

психологи піднімають проблему комп’ютероманії серед підлітків. 

 Після 15 років, коли закінчено формуваня підгрунтя образного, творчого мислення, 

вольової та моральної сфери людини, і прийшов час для розвитку  логічного мислення, 

розумового усвідомлення законів світу і зв’язків між ними.   Настає час використання 

комп’ютера, який вже не буде іграшкою чи  приятелем, а стаю допоміжним інструментом у 

роботі, який створено людиною.  

 Зауважимо, що у розвинених країнах Західної Європи та Америці більшість сімей має 

комп’ютери, з якими діти знайомляться змалку. Але чомусь всі ці країни  запрошують 

програмістів саме з України та інших стран СНГ і цінують їх як творчо активних працівників. 

Може це саме тому, що наші сьогоднішні провідні програмісти підійшли до комп’ютерів у 

старших класах, а дехто взагалі після закінчення школи? Нажаль, подібних соціальних 

досліджень в Україні поки що не проводилося.   
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