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збільшилися родинні конфлікти. Наприклад, ми бачимо фото, де жінка сидить за 

комп’ютером (ми можемо зрозуміти, що вона працює), а на підлозі лежать склеєні 

скотчем діти із заклеєними ротами. Так як тепер усі вимушені працювати із дому, а 

діти постійно знаходяться вдома, жінки можуть не знайти порозуміння із родиною і 

такий «мем» вказує саме на ті радикальні міри, на які ладні йти жінки, щоб діти не 

заважали їм працювати. Також можемо спостерігати «меми» пов’язані із 

відношеннями жінок із чоловіками. Закрадається таке враження, що раніше ці люди 

не помічали один одного, або ж, не були готові стільки часу проводити в одному 

приміщенні. 

Підбиваючи підсумки цієї статті хочу сказали, що карантин дійсно став 

ресурсом сбіру жіночих історій, і це ми можемо побачити на прикладі такої 

соціальної мережі, як Instagram. Ми бачимо, що жінки об’єднуються у певні групи 

за інтересами, проводячи, чи беручи участь в онлайн марафонах. Вони навчаються 

чомусь новому, та закликають інших навчатись, показуючи їм приклад, або 

проводячи онлайн уроки. І хоча жінки стикаються із труднощами порозуміння у 

родині, вони підтримують одна одну створюючи інтернет жарти «меми», які дають 

зрозуміти «ти не одна, така проблема є у багатьох». Вони ладні надати свою 

допомогу. Та найголовніше – вони справляються із цією ситуацією. 

Усі ми, стали заручниками обставин, і таким чином ми бачимо, що за карантин 

ми дійсно пристосувались до іншого способу нашого існування. Звикли носити 

маски та обробляти руки антисептиком, та стали більше розповідати про своє життя 

в інтернеті, адже не можемо розповісти це при особистому контакті. Ми самі 

створюємо свої карантинні історії. 
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Сьогодні вчені встановили ,що дівчатка скоріш розвиваються ,аніж  хлопці в 

мовному сенсі. Це помітно ,насамперед ,у немовлячому віці, коли дівчинка в 4 місяці 

починає  лепетати  на «своєї мові», то хлопчик починає це робити в  6 місяців.  

Процес засвоєння мови у дівчаток  починається раніше в середньому на два 

місяці. Активно говорити дівчатка починають в рік і вісім місяців, хлопчики на два 

місяці пізніше, зазвичай після року і десяти місяців, такі відмінності пояснюються 

накопиченням великої кількості дієслів в активному словнику у дівчаток. Саме з цим 

пов'язане і деякий випередження в появі коротких двухсловний висловлювань 

дівчаток в порівнянні з хлопчиками. 

Найчастіше ,у хлопчиків виявляють затримку мови. Такій діагноз лікарі 

ставлять дітям ,котрі у віці півтора років ознакою утрудненого розвитку мови 

затримки може бути відсутність спроб повторення слів за іншими людьми 

(батьками, бабусями, дідусями, з телевізора  і т.ін.). У віці двох років - бракує дитині 

в лексиконі самостійних слів. У два з половиною - три роки - нездатність дитини 

з'єднувати слова в найпростіші словосполучення, фрази. У три роки - повна 

відсутність самостійної мови, тобто дитина може розмовляти, але використовувати 

завчені фрази, які почув від батьків, з мультфільмів і т.ін.  Це через гаджети ,котрі  

сприяють  розвиток затримки мовлення у дітей. 

За даними ЮНЕСКО  93% сучасних дітей 3-5 років дивляться на екран 28 

годин на тиждень, тобто близько 4-х годин в день, що набагато перевершує час 

спілкування з дорослими. Малюк не чує голоси реальних людей  в достатньої 

кількості. Через те  мова у трирічного малюка дуже бідна. 

Що стосується вимови дитиною звуків мови, то це залежить від готовності 

фонематичного слуху до сприйняття окремих фонем мови. Вивчаючи дослідження 

Т.П. Хрізман про сприйняття немовних звуків різностатевими дітьми, можна 

відзначити, що, починаючи з п'яти років, хлопчики сприймають лівим вухом краще 
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немовні звуки (шум вітру, крики тварин), ніж дівчата. При засвоєнні рідної мови у 

хлопчиків в два рази частіше спостерігаються характерні розлади в розвитку мови, 

наприклад, темпові затримки мовного розвитку, які характерні як при 

девіантномразвітіі мови, так і в нормі. Відмінності спостерігаються і в розумінні 

мови у хлопчиків і дівчаток: дівчинки краще сприймають емоційну промову; 

хлопчики коротку, стриману. Для дівчаток важливі почуття і емоції, саме їх вони 

намагаються помітити в мові дорослих. З хлопчиками розмовляти набагато 

ефективніше конкретно і коротко. Видавати інформацію за схемою «Причина-

вчинок-наслідок». 

З огляду на мовні особливості хлопчиків і дівчаток, необхідно підкреслити, що 

дієвим в роботі з розвитку мовлення буде застосування принципу взаємодоповнення 

вільних мовних висловлювань дітей: підвищення коефіцієнта використання 

емоційних опор і ознак у хлопчиків; логічних ознак - у дівчаток. 

 

  


