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УДК 373.2:81'233
Олена Шуляківська, Олена Коваленко

(Київ, Україна)

ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ 
СФЕРИ ДИТИНИ ВІКОМ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 1 РОКУ

Дана стаття висвітлює один із методів вивчення проявів розвитку мовленнєвої 
діяльності дитини віком від народження до 1 року з урахуванням обґрунтованих та 
експериментально досліджених педагогічних умов впливу на формування емоційно- 
мовленнєвої сфери немовля.

Ключові слова: мовлення, немовля, розвиток, педагогічні умови, взаємодія, раннє 
дитинство.

This article is about the one o f the methods to study child speech development features in age 
from birth to 1 year old in considering on reasonable and experimentally investigated pedagogical 
conditions that influence on the baby ’s emotional and speech development.

Key words: speech, baby, development, pedagogical conditions, cooperation, early childhood.

На сьогоднішній день вивчення питання розвитку мовлення дитини немовлячого періоду 
є досить актуальним, оскільки саме період від народження до 1 року є підготовчим етапом 
становлення самостійної мовленнєвої діяльності дитини [1, с. 5-6]. Саме в цей період 
закладається основа подальшого розвитку мовлення, формуються психологічне та фізичне 
здоров'я, тому дуже важливо на цьому етапі створити найбільш сприятливі умови та 
середовище для гармонійного розвитку дитини. В більшій мірі це завдання покладене на 
плечі батьків, адже саме вони в ранньому віці дитини перебувають в тісному зв’язку на 
емоційному та психологічному рівні, а також контактують з дитиною щоденно. Саме тому 
розвиток емоційно-мовленнєвої сфери немовляти малодосліджений в сучасній дитячій 
психології та педагогіці. Чинні освітні програми також досить стисло описують особливості 
емоційно-мовленнєвого розвитку дитини віком від народження до 1 року. Оскільки автор 
дослідження -  мати новонародженої дитини, а отже видалась необмежена можливість 
спостерігати за проявами розвитку мовлення та емоцій дитини щоденно протягом першого 
року життя.

Проблематика розвитку мовлення та емоцій дитини раннього віку є предметом 
дослідження як педагогів, так і психологів. До класиків, які розкрили питання розвитку та 
формування мовлення, періодизацію його проявів, психологічні умови становлення 
мовлення в онтогенезі та емоційної взаємодії з дорослим, можна віднести таких науковців: 
Н. Аксаріна, Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Зеньковський, М. Кольцова, І. Кононова, 
М. Красногорський, О. Леонтьєв, М. Лісіна, Г. Ляміна, С. Мещерякова, Г. Розенгарт-Пупко, 
С. Рубінштейн, Є. Тихеєва, Ф. Фрадкіна та ін. Серед досліджень сьогодення можна виділити 
наукові праці сучасників: Н. Авдєєва, В. Бельтюков, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Груша,
З. Гуріна, Т.Гурковська, Т. Дегтяренко, П. Згуровський, О. Кононко, К. Крутій, Н. Манько, 
Т. Піроженко, О. Саприкіна, Ю. Рібцун, Л. Федорович та ін., в тому числі проблематика 
раннього віку розкрита науковцями Київського університету імені Бориса Грінченка: 
Г. Бєлєнька, О. Кочерга, О. Коваленко, М. Машовець, Ю. Савченко, І. Товкач та ін.

Метою нашого дослідження було виявити, обґрунтувати та експериментально 
перевірити педагогічні умови розвитку мовлення дитини віком від народження до 1 року. 
Для досягнення поставленої мети перед нами стояло вирішення ряду завдань: вивчення 
особливостей емоційно-мовленнєвого розвитку дитини віком від народження до 1 року у 
психолого-педагогічних дослідженнях та аналіз чинних освітніх програм для дошкільних 
навчальних закладів на предмет висвітлення в них тематики дослідження; проведення 
експериментального дослідження проявів та етапів розвитку мовлення дитини віком від 
народження до 1 року.
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Одним із методів вивчення проявів емоційно-мовленнєвого розвитку немовля -  це 
ведення щоденникових записів на основі щоденних систематичних спостережень та записів 
(фото та відео фіксація, запис на диктофон) проявів емоцій та мовлення дитини протягом 
першого року життя. Щоденник представлено у вигляді таблиці, розділеної на стовпчики: вік 
дитини, прояви емоційно-мовленнєвого розвитку та висновки. Результати детальних 
спостережень занотовувалися щотижня протягом першого року із зазначенням не лише 
проявів емоцій та розвитку мовлення, а й впливу дорослих, що сприяв вияву тих чи інших 
емоцій та голосових реакцій дитини. Систематичні спостереження за діяльністю дитини є 
одним із провідних методів діагностування рівня її розвитку.

Поглиблений та поетапний опис розвитку мовлення дитини першого року життя, 
наведений у щоденнику дасть можливість в подальшому детально вивчити характер, форму 
та варіативність голосових реакцій, формування перших звуків та слів, становлення перших 
емоцій дитини, які трансформуються від рефлекторних до усвідомлених та контрольованих. 
Зокрема, дозволяє прослідкувати терміни їх появи та зникнення, а також чинники, які 
впливають на формування мовлення та емоційної сфери.

Наше дослідження має низку переваг, оскільки перш за все є ґрунтовним самостійним та 
незалежним дослідженням емоційно-мовленнєвого розвитку дитини віком від народження до 
1 року. З іншого боку лонгітюдне дослідження та систематичні записи дають можливість 
детального вивчення питання емоційно-мовленнєвого розвитку дитини, а також можуть бути 
використані для проведення суміжних досліджень у цьому напрямку як педагогами, 
психологами, так і іншими спеціалістами (логопеди, дефектологи, медики) для запобігання 
первинних порушень на ранніх стадіях. Результати дослідження можуть слугувати основою 
для подальшого вивчення особливостей та проявів розвитку мовлення дитини на наступних 
етапах раннього віку (тобто від 1 року і далі). Результати наших досліджень можуть 
слугувати теоретичною базою для написання наукових статей та публікацій.

Як зазначалося раніше, одним із результатів, якого нам вдалося досягти в ході 
дослідження -  це виявлення ефективних засобів впливу (педагогічних умов) з боку дорослих 
на розвиток мовлення, вивчення та обґрунтування особливостей емоційно-мовленнєвого 
розвитку дитини віком від народження до 1 року, а також основних причин його 
гальмування.

На основі проведеного експериментального дослідження, вирішено запропонувати ряд 
порад, в якості сприятливих педагогічних умов впливу на розвиток емоційно-мовленнєвого 
розвитку дитини віком від народження до 1 року.

Дослідники (Т. Азаренко, В. Воскобович, А. Грищенко, Т. Гурковська, Л. Данілова,
О. Долинна, Н. Зайцев, М. Лазарєв, М. Машовець, С. Мещерякова та ін.) стверджують, що 
розвиток дитини починається задовго до її народження, тобто в пренатальному періоді. 
Сучасна пренатальна педагогіка покликана пропагувати пренатальні знання молодим 
батькам щодо умов та особливостей формування дитини до народження, про засоби та 
методи всебічного впливу на покращення її розвитку [2]. Курси для вагітних з підготовки 
жінки або обох батьків до процесу пологів, психологічні тренінги, майстер-класи 
поводження з новонародженим, а також різноманіття публікацій, статей, необмежений 
доступ до інтернет-ресурсів, допомагають майбутнім батькам здобути важливі як теоретичні 
знання, так і практичні навички, формують становлення відчуття батьківства, його цінність, а 
також допомагають у подоланні труднощів.

Починаючи з 25 тижня вагітності дитина не лише чує та впізнає голоси рідних людей 
[3, с. 34], а проявляє перші емоції та відчуття до оточуючого середовища -  хороше почуття, 
приємні враження (улюблена музика, фільми, місця, смачна їжа тощо), позитивна атмосфера 
та гарний настрій матері -  це ті сприятливі умови, які впливають на ще ненароджену дитину 
та відображаються не лише на її поведінці в лоні матері, а й на розвитку психічних процесів 
[3, с. 59-60].

З моменту появи дитини на світ, закладений ще в пренатальному віці найтісніший зв'язок 
з матір’ю, зміцнюється з кожним днем і є запорукою відчуття безпеки, любові, спокою та
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щастя дитини, а також емоційного, фізіологічного та психологічного здоров’я [4, с. 25-27]. 
Тому дуже важливо протягом першого року життя не залишати на довго дитину, частіше 
тримати на руках, обіймати та прикладати до грудей (на прохання дитини), спільний сон та 
ін. На сьогоднішній день існує безліч сучасних засобів, які полегшують можливість 
постійного перебування разом батьків та дитини, при цьому виконуючи свої справи. Це і 
дитячі стільчики для годування з різноманітними властивостями та функціями (годування, 
ігри, заняття, сон тощо), слінги, ергономічні рюкзаки (для носіння дитини під час хатніх 
справ, подорожей, поїздок чи прогулянок). Є безліч різноманітних гойдалок, крісел-качалок 
та інших подібних засобів, які допоможуть матусі виконувати свої справи та бути в полі зору 
дитини, ще й забавляти її гойданням та іншими функціями (музика, звуки природи, казки, 
вібрація тощо).

Спільні ігри та пізнання нового разом з дитиною -  є дуже важливим моментом як з точки 
зору виховання, так і налагоджування емоційного контакту між дитиною і дорослим. Варто 
показувати нові предмети, називати їх, розповідати про їх якості та властивості, разом 
пізнавати світ на дотик, смак та запах. Навіть, виконуючи домашні обов’язки, наприклад 
приготування їжі, може стати чудовим навчанням та спільним проведенням часу, а також 
мимовільне збагачення пасивного словника, розвиток розуміння мовлення дорослого тощо. 
Варто зазначити, що спільна діяльність дорослого і дитини є в свою чергу провідною 
формою організації діагностування рівня її розвитку [5].

Участь тата у вихованні та догляді за дитиною є не менш важливим, ніж участь матері, 
що в свою чергу сприяє розвитку у нього відчуття батьківства та зміцнення тісного 
емоційного зв’язку з дитиною. Окремі «традиції», та навіть спільні «секрети», спільні справи 
та час, проведений разом з татом, на кшталт «татового дня» - все це має важливе значення та 
результат [6].

Позитивне спілкування з посмішкою та настрій дорослих при щоденному догляді та 
іграх з дитиною, лагідні та пестливі звернення, веселі ігри та пісні забезпечують позитивну 
емоційну атмосферу, налагоджують контакт між дорослим та дитиною. Оскільки протягом 
першого року життя пріоритетним є емоційне спілкування між дитиною та дорослим 
[7, с. 45], тому варто максимально забезпечити це спілкування позитивними та добрими 
емоціями.

Мамине наспівування, тихий шепіт, колискова та ніжні обійми, тепло та комфорт 
допомагають швидше дитині заспокоюватись та засинати.

Розвиваючі вірші, пестушки, забавлянки, дитячі пісні та читання книжок -  один із 
ефективних мовленнєвих інструментів впливу на розвиток мовлення, емоційної сфери та 
інших психологічних процесів. Піснями та віршами можна супроводжувати будь - яку 
спільну діяльність з дитиною, ігри тощо. Завдяки читанню книг, віршів та наспівуванню 
розвивається емоційна сфера дитини, збагачується пасивний словник, відбувається розвиток 
ритму, слуху та ін. [3, с. 22-25].

Бажано активно розмовляти з дитиною від народження, все розповідати та пояснювати, 
проте таке спілкування не повинне бути безперервним та постійним -  суцільний потік слів 
може перетворитися на фонове звучання і не сприйматися дитиною. Звернення до дитини 
має бути змістовним, інтонаційно забарвленим та включати різні жанри. Мовлення дорослих 
не повинно бути надмірно пестливим, чітким, а слова - не видозмінені. Ефективним може 
бути й використання жестів та знаків від народження при спілкування з дитиною [8, с. 52 -61;
9].

Одним із ефективних засобів активізації самостійного мовлення дитини з боку дорослого 
-  це репліки-доручення або прохання («Дай татові м’ячик»), репліки-запитання («Де 
машина?», «Хочеш пити?»), а також діалог (інтерпретований до вікових можливостей 
дитини) [10]. Такі мовленнєві засоби не лише стимулюють до самостійного мовлення 
дитини, а й активізують її розумову діяльність, збагачують пасивний словник, а також 
сприяють розвитку розуміння мовлення дорослого.
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Беззаперечним є ефект розвитку дрібної моторики на становлення мовленнєвої 
діяльності. Легкі масажні рухи, погладжування, ніжні розминання та вправи з пальчиками та 
кистями рук, ступнями ніг, ігри з долоньками із віршованими забавлянками сприяють 
зміцненню м’язів рук та ніг. Це активізує центри мовлення головного мозку, дитина раніше 
починає вправлятися руками та пальчиками, а отже і раніше починає говорити [11, с. 90-91].

Створення розвивального середовища від народження є необхідним та ефективним 
засобом впливу на всебічний розвиток дитини. Це іграшки (розвивальні та для розваг), 
ігровий та фізкультурний інвентар, музичні інструменти, дитяча бібліотека з різноманіттям 
книжок і як для читання дорослими, так і для дитини (картонні, маленькі дорожні книжечки 
чи великі за зростом дитини, м’які текстильні та поліетиленові (для використання у воді), 
розвиваючі книжки, книжки-панорами, книжки-пазли, книги-схованки та багато ін.), дитячий 
транспорт тощо. Важливо мати окреме місце для зберігання іграшок, щоб дитина змалечку 
засвоювала правила чистоти та порядку. Так як сьогодні наш простір наповнений 
різноманітними інформаційними технологіями, а тому велика кількість розвивальних ігор, 
розваг, музичних інструментів, елементів творчості тощо створені для портативних 
комп’ютерів, планшетів, телефонів.

Нові, яскраві та позитивні враження для дитини, або навіть зміна звичного середовища 
(поїздки, прогулянки в нові місця, екскурсії тощо) можуть бути елементами розвивального 
середовища, яке в свою чергу сприяє новому стрибку у розвитку, зокрема мовлення дитини. 
Тому важливо наповнювати життя дитини новими та приємними емоціями та враженнями.

Сучасні діти переживають епоху акселерації [10, с. 224], тому не варто недооцінювати їх 
можливості. Зона найближчого розвитку дитини значно ширша, ніж здається на перший 
погляд. Не завжди показники віку «0+», «1+», «3+» на іграшках чи іграх відповідають 
дійсності, адже всі діти різні, мають різний потенціал, а тому пріоритетним є звичайно 
індивідуальний підхід.

Таким чином, щоденникові записи, як один з результатів дослідження проявів розвитку 
емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від народження до 1 року, в свою чергу дає 
відповідь на низку запитань стосовно особливостей розвитку мовлення немовля, а також 
факторів впливу як педагогічних умов [5], так і інших чинників, які прискорюють або навіть 
сповільнюють чи пригальмовують розвиток емоційно-мовленнєвої сфери. Щоденник дає 
змогу детально дослідити не лише періодизацію формування мовленнєвої діяльності, а й 
прослідкувати формування основних підготовчих процесів самостійного мовлення дитини 
віком від народження до року, зокрема розвитку та підготовки артикуляційного апарату, 
формування фонематичного слуху та звуковимови, прояви збагачення пасивного словника, 
що в свою чергу обумовлює розуміння мови дорослих тощо.
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Назокат Ядгарова, Адамбай Машарипов, Дилора Махмудова
(Ургенч, Узбекистан)

ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ПЕДАГОГИК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ А^АМИЯТИ

Х,озирги кунда таълим муассасаларида укув жараёнини педагогик технологиялар ва 
ахборот технологиялар асосида ташкил этиш замонавий таълимнинг талабларидан биридир. 
Таълимда интерактив методлар ва педагогик технологияларининг кулланилиши эса уз 
навбатида дунё андозасига мос, ракобатбардош кадрлар тайёрлашда энг муким омиллардан 
бири булиб хизмат килади.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури «Таълим тугрисида»ги ^онунининг коидаларига 
мувофик колда тайёрланган булиб, миллий тажрибанинг таклили ва таълим тизимининг 
жакон микёсидаги ютуклари асосида тайёрланган камда юксак умумий ва касб-кунар 
маданиятга, ижодий ва ижтимоий фаолликка, ижтимоий-сиёсий каётда мустакил равишда 
мулжални тугри ола билиш макоратига эга булган, истикболли вазифаларини илгари суриш 
ва кал этишга кодир кадрларнинг янги авлодини шакллантиришга йуналтирилгандир.

Бу борада касб-кунар коллежларига замонавий педагогик технологияларни, укитишнинг 
интерактив методлари асосида укув жараёнини ташкиллаштириш, дарс ишланмаларини 
тайёрлаш натижасида укув жараёнига куйилган максадларни юкори савияда амалга ошириш, 
таълим жараёнида укувчи фаоллигини ошириб, таълимдан кузланган натижага эришишни 
осонлаштиради, шунингдек, комил шахсни шакллантириш учун асосий омил саналган 
педагогик жараённи такомиллаштиради ва сифатли ташкил этишини таъминлайди. Укув 
жараёнида интерактив таълим, замонавий техник воситалардан фойдаланишни яхши йулга 
куйиш бугунги кунда долзарб муаммолардан бири булиб, касб-кунар коллежларида 
ноанъанавий укитиш методларини укув жараёнига тизимли ва изчил куллаш кар бир 
укитувчи фаолиятидаги муким талаблардан биридир.

Педагогик технология таълим жараёнини ташкил этиш, тайёрлаш илмий методик 
жикатдан таъминлаш, амалга ошириш, таълим натижаларининг сифатини баколашдан 
иборат булган яхлит тизимда уз ифодасини топади. Шу сабабдан миллий таълим -  тарбия 
тизимини такомиллаштириш учун янги типдаги укув режа, укув дастурлари ва таълим 
стандартлари яратилди, лекин уни тула амалга ошириш учун таълим мазмунига янги 
педагогик натижалар, технологияларни олиб кириш, уларни жорий этишнинг кулай шарт- 
шароитларини яратиш лозим.

Педагогик технология бу педагогика сохасидаги назарий ва амалий изланишларни 
бирлаштириш доирасидаги фаолиятни акс эттиради. Педагогик технология бу укитувчи 
педагогик макоратининг юксак чуккиси булиб, таълим-тарбияни кар кандай мураккаб 
вазиятда кам аник кулланиладиган усул, воситаларнинг мажмуидир.
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