Дiзнайтеся в доктора Сари Герсон про результати, якi її команда в унiверситетi Кардiффу отримала в новому дослiдженнi, зокрема:
• Iгри з ляльками можуть допомагати дiтям репетирувати соцiальну взаємодiю та
дозволяють їм розвивати емпатiю та соцiальнi навички, що є основоположними для
їхнiх майбутнiх успiхiв.
• Батьки, ми можемо бути впевненi, що в самостiйних iграх iз ляльками дiти практикують
навички, якi використовують в iграх з друзями та в iнших майбутнiх соцiальних
взаємодiях.
• Цi результати вперше дають доказовi данi про роботу мозку, що доводять: навiть
iгри з ляльками наодинцi несуть користь для соцiальних навичок.
• Зокрема, це наступнi соцiальнi навички: умiння зрозумiти, чому людина веде себе
певним чином, передбачення її потреб i використання цiєї iнформацiї для планування
дiй, збiльшення здатностi до спiвпрацi й кооперацiї. Пiд час командної роботи створюється краще розумiння iнших та їхнiх емоцiй, а це дозволяє вирiшувати конфлiкти.
Розумiння iнших людей та їхнiх думок i ставлень допомагає нам розпiзнавати,
кому варто довiряти, i ставити запитання, якщо потрiбна допомога або хочеться
знати бiльше. Усi цi навички сукупно допомагають дiтям (i дорослим) розвиватися i
навчатися у спiлкуваннi.
Соцiальне розумiння та емпатiя є необхiдними навичками для побудови кращого майбутнього, i виступають ключовими складовими майбутнього становлення дiтей як турботливих
громадян, лiдерiв, учителiв i батькiв наступного поколiння.

Переваги iгор з ляльками згiдно даних
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Як батькам, нам доводиться постiйно перемикатися з однiєї справи на iншу. Нещодавнiй
карантин вiдновив увагу до того факту, що на виконання батькiвських обов’язкiв може
бути потрiбно бiльше годин, нiж є у добi. Думаю, ви легко уявите наступний сценарiй: ви
сидите з комп’ютером за обiднiм столом, намагаєтеся вiдповiсти на накопиченi емейли,
одним оком стежачи за дитиною, а iншим — за кухонним таймером для приготування
страви на плiтi. Ви чуєте, що дитина грається на пiдлозi поруч iз вами. Одна з ляльок
питає: «Як ти себе почуваєш?» Iнша вiдповiдає: «Я скучила за друзями». Ви полегшено
зiтхаєте, мовляв, дитина зайнята, але замiсть того, щоб повернутися до роботи, ви починаєте
шукати в Iнтернетi, чи почуте спiлкування є ознакою того, що дитину непокоїть вiдсутнiсть
спiлкування з друзями.
Батьки зараз приголомшенi, як нiколи. Їм доводиться жонглювати роботою, виконанням
урокiв з дiтьми, потенцiйними фiнансовими складнощами. Намагаючись усе врiвноважити,
вони часто запитують у соцiальних мережах i батькiвських групах: чи у моєї дитини є
всi iграшки, що допоможуть їй вчитися? Чи можна лишати дитину бавитися наодинцi?
Що вiдбувається у головi дитини, коли вона грає? Чи дитина не втратить найважливiшi
можливостi соцiального розвитку?
Група дослiдження дитячого розвитку в унiверситетi Кардiффу нещодавно зiбрала докази того, що навiть коли дiти бавляться з ляльками на самотi, їхнi мiзки виявляють таку ж активнiсть, як i у взаємодiях з iншими людьми. Iгри з ляльками можуть
допомогти дiтям порепетирувати соцiальнi ситуацiї та розвинути емпатiю i соцiальнi
навички, важливi для майбутнього успiху в нашому соцiалiзованому свiтi. Ми сподiваємося, що це має заспокоїти батькiв, якi переймаються через соцiальний та освiтнiй
розвиток своєї дитини.
У нашому дослiдженнi ми подивились, що вiдбувається з мозком 4-8-рiчних дiтей,
коли вони граються з ляльками або планшетами, самi або з товаришами. Використовуючи
технологiю fNIRS (детальнiше про неї розповiмо нижче), ми проаналiзували тi частини
мозку, що використовуються, коли люди думають про iнших i спiлкуються з ними. Ми
побачили, що цi дiлянки так само активнi, коли дiти граються з ляльками самостiйно, а
також порiвняли з iграми з товаришем (в ляльки або на планшетi). Нижче ми пiдсумували,
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чому цей новий результат є настiльки цiкавим та захоплюючим (якщо коротко: гра в
ляльки може допомогти дiтям стати успiшними дорослими).
Чому це добра новина для нас як для батькiв? Коли ваша дитина бавиться в ляльки,
то вона може попрактикувати спiлкування з другом навiть якщо грає наодинцi. Така гра
дозволяє дитинi подумати про те, як можуть почуватися їхнi друзi (можливо, сумують,
що вони не бачаться) i як на це реагувати (утiшити друга). Як батьки, ми переймаємося
соцiальною пiдготовленiстю своїх дiтей до майбутнього, а покращення емпатiї стає у
поточному свiтi актуальним, як нiколи. I далi буде важливо, щоб дiти практикували
соцiальнi навички i намагалися примiряти на себе точки зору iнших людей.
Перш нiж заглибитися у деталi дослiдження, ми маємо зрозумiти, чому гра в ляльки
може допомогти дiтям отримати соцiальнi й емоцiйнi навички, i зокрема чому погляд на те,
що вiдбувається в мiзках дiтей пiд час iгор є особливо корисним iнструментом.
Якi види гри допомагають дiтям навчатися?
Якщо спитати батькiв, якi iграшки, на їхню думку, допомагають дiтям навчатися, то вони,
ймовiрно, вкажуть iгри та iграшки iз набором завдань i рiшень. Багато хто думає, що
iграшки науково-технiчного спрямування є найбiльш навчально-корисними, а тi, що не
мають у собi елементiв науки або математики, це «просто розваги» i не несуть користi.
Деякi люди ще почали додавати мистецькi елементи до науково-технiчних, щоб збагатити
елементами творчостi iгри, якi вважають корисними. А iгри в ляльки, з iншого боку, часто
розглядаються як такi, що не мають навчальної користi. Наше дослiдження заперечило
таке уявлення i показало, що iгри в ляльки є цiнною допомогою в навчаннi дитини.
Пiд час iгор з ляльками, дiти часто розiгрують сцени мiж персонажами, якi на поверхнi
здаватимуться простими, проте можуть створювати для дитини можливiсть розвитку соцiальних та емоцiйних навичок. Такi ляльки як Барбi пропонують широкий набiр рiзноманiтних
персонажiв i додаткових аксесуарiв професiйних ролей та одягу (суддя, футболiстка, лялька на колiсному крiслi), що можуть допомогти дiтям iдентифiкуватися з цим персонажем
та уявляти цiлий набiр рiзних сценарiїв.
Нам, батькам, здається очевидною роль товаришiв у освоєннi та розумiннi дитиною
стосункiв iз iншими (це ще називають «соцiальне розумiння») i в розпiзнаваннi емоцiй
iнших людей (так звана емпатiя). Можливо, саме тому на багатьох батькiвських форумах i
в новинах обговорюються страхи батькiв щодо впливу соцiальної iзоляцiї на розвиток дiтей.
Проте, що як певнi види iгор можуть допомогти дiтям практикувати цi навички? Попереднi
дослiдження виявили, що дiти, якi бiльше грають в iмiтацiйнi iгри з ляльками, мають краще
соцiальне розумiння i навички емпатiї, нiж дiти, якi не займаються iмiтацiйними iграми
настiльки ж багато. Це означає, що iмiтацiйнi iгри можуть бути корисними для покращення
цих навичок. Як же ми можемо визначити, що вiдбувається у їхнiх головах пiд час гри, i
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чи це має свої переваги? Один iз пiдходiв до безпосереднього пов’язування iмiтацiйних
iгор iз дитячими думками полягає у дослiдженнi функцiї мозку пiд час iгор.
Що ми можемо дiзнатися iз дослiдження мозку?
Дотепер ми мало знали про мозкову активнiсть пiд час iгор, оскiльки iнструменти, що
використовувалися для вимiрювання мозкової активностi, ранiше вимагали, щоб дослiджуваний сидiв нерухомо у замкненому просторi. На щастя, нова технологiя пiд назвою fNIRS
(функцiональна ближня iнфрачервона спектроскопiя) дозволяє оцiнити активнiсть мозку,
коли дiти можуть рухатися вiльно. За допомогою fNIRS, iншi лабораторiї показали, що
окрема дiлянка мозку (pSTS, задня верхня скронева борозна) бiльш активна, коли дiти
дивляться на iграшку з iншою людиною, нiж коли дивляться на неї самi. Було показано,
що той самий регiон мозку є важливим для соцiального розумiння та емпатiї в рiзних культурах i країнах (у Африцi, Америцi, Європi, Азiї та Австралiї), демонструючи однаковiсть
обробки мозком соцiальних процесiв на рiзних континентах. Це показує нам унiверсальну
важливiсть цiєї дiлянки мозку для соцiальної взаємодiї. Наше нове дослiдження показує,
що вiдбувається, коли дiти просто бавляться з iграшками.
Що ми зробили?
Ми запросили дiтей у дослiдницький центр пограти в iгри, так само, як би вони це робили
вдома (вiльнi iгри без iнструкцiй), i одночасно вимiрювали активнiсть їхнього мозку за
допомогою технологiї fNIRS. Iгри всiх дiтей подiлялися на сегменти по рiзних видах.
Половину часу вони бавилися з ляльками, а iншу половину часу — на планшетi. У грi
з ляльками використовувався великий вибiр ляльок Барбi та аксесуарiв (будиночок,
швидка, кiнь, i так далi). Дiтям потiм показали на планшетi двi рiзнi гри. I в ляльки, i
з планшетом дiти перiодично грали з товаришем (експериментатором), а перiодично –
самостiйно. На дiтях протягом усiєї сесiї була шапочка fNIRS (за розмiром i посадкою
схожа на плавальну шапочку), тож ми могли вимiрювати активнiсть мозку пiд час кожної з
iгор.
Що ми виявили?
• Дослiдження показало, що iгри в ляльки активують регiон мозку (pSTS), асоцiйований
з обробкою соцiальної iнформацiї, наприклад емпатiї. Це показує, що iгри в ляльки
дозволяють дiтям репетирувати, використовувати i проявляти цi навички, навiть
коли вони грають на самотi.1
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Емпатiя та обробка соцiальної iнформацiї є ключовими детермiнантами майбутнього емоцiйного, освiтнього та соцiального успiху дiтей.
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• Дослiдження показало також, що самостiйна гра в ляльки дозволяє дiтям розвивати
емпатiю та навички розумiння соцiальних ситуацiй бiльше нiж самостiйна гра з
планшетом. Активацiя дiлянки обробки соцiальної iнформацiї в мозку (pSTS)2 вища
пiд час самостiйних iгор з лялькою, нiж пiд час самостiйних iгор з планшетом.
• Результати не вiдрiзнялися у хлопчикiв i дiвчат рiзних вiкових груп (вiд 4 до 8
рокiв).
Що це означає?
Цi новi результати важливi з декiлькох причин, проте найбiльш захоплює те, що тепер
вiдомо, що ця дiлянка обробки соцiальної iнформацiї в мозку (pSTS) проявляє активнiсть,
коли дiти самi граються з ляльками, так само, як вони природньо грають удома. Це
показує, що без пiдказок або iнструкцiй дiти природньо грають iз ляльками так, щоб
практикувати соцiальну взаємодiю та покращувати емпатiю та розумiння iнших людей.
Тому нам як батькам можна бути впевненими, що самостiйнi iгри з ляльками дозволяють дiтям практикувати навички, якi вони використовують пiд час iгор iз товаришами
i у майбутнiй соцiальнiй взаємодiї.
Цi результати ґрунтуються на iдеях, представлених провiдними дослiдниками розвитку
майже сто рокiв тому. Психолог П’яже зазначав активну роль дитини у своєму розвитку.
Вiн вважав, що iмiтацiйнi iгри допомагають дiтям розiбратися у поточних враженнях,
iнтегруючи їх iз минулими. Наприклад, у сценi, описанiй на початку статтi, дитина могла
намагатися зрозумiти власнi емоцiї, як вона скучила за iграми з товаришами. Поєднуючи
це поточне вiдчуття iз минулим спiлкуванням iз товаришами, коли вони могли гратися
одне з одним, дитина думає про те, як оволодiти даною ситуацiєю шляхом гри. П’яже
стверджував, що усi iмiтацiйнi iгри є соцiальними, навiть коли у них грають наодинцi.
Нашi результати вперше показали нейрофiзiологiчний доказ на пiдкрiплення iдеї, що
iмiтацiйнi iгри мають соцiальнi переваги, коли дiти грають самостiйно.
Чому соцiальне розумiння та емпатiя є важливими?
I емпатiя, i соцiальне розумiння (наприклад, прийняття точки зору iншої людини) вважаються основними лiдерськими навичками, що пiдкреслюється i в бiзнес-школах, i в
медичних iнститутах, i пiд час прийому на роботу. Емпатiя, таким чином, є важливою
основою здоров’я, добробуту i успiху в дитинствi й далi.
Якщо ми здатнi зрозумiти, чому людина веде себе певним чином, то можемо передбачити
її потреби i використати цю iнформацiю для планування наших дiй. Це допомагає нам
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Ключовi результати пов’язанi з дiлянкою мозку pSTS: задньою верхньою скроневою борозною. Основна
функцiя pSTS — це обробка соцiальної iнформацiї та емпатiя.
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бiльше спiвпрацювати та краще кооперуватися. У команднiй роботi краще розумiння
iнших людей та їхнiх емоцiй дозволяє нам розв’язувати конфлiкти. Дiзнавшись, що знають
i думають iншi люди, нам буде легше розпiзнавати, кому довiряти, i ставити запитання,
якщо нам необхiдна допомога або потрiбно дiзнатися бiльше. Усi цi навички загалом
допомагають дiтям (i дорослим) розвиватися i вчитися у стосунках.
Висновок
Пiсля перiоду карантину i переходу до «нової нормальностi», стає вкрай важливо, щоб
дiти уважно ставилися до думок i почуттiв iнших людей. Соцiальне розумiння та емпатiя є
основоположними навичками для побудови кращого майбутнього, виступаючи ключовими складниками розвитку дiтей в турботливих громадян, лiдерiв, учителiв i батькiв
для свого поколiння. Батьки можуть бути упевненi у результатах наукових дослiджень:
iгри з ляльками, навiть на самотi, дозволяють дiтям репетирувати основнi необхiднi в життi
навички, що допоможуть їм бути добрими друзями, успiшними учнями i професiоналами, i
просто цiлiсно розвинутими дорослими людьми.
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