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ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО СПРИЙМАННЯ СЛОВА 
МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ  ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 
Процес сприймання мови учнями 1-4 класів становить єдність чуттєвого і 

раціонального відображення дійсності, в якій значну, а часом і вирішальну роль 

відіграє емоційний фактор. У молодших школярів чуттєве пізнання 

виражається складною триєдністю відчуттів, сприймань та уявлень: спочатку 

відчуття як сигнал до розкриття шуканого, потім, значно повніше, сприймання 

і, нарешті, чуттєво-наочне уявлення. Психологічний розвиток молодших 

школярів дуже інтенсивний: змінюються і вдосконалюються психічні процеси 

уваги, уяви, пам'яті, мислення, мовлення, розвивається довільна регуляція 

поведінки, закладаються основи особистості. Слово – найперший матеріал, 

комбінуючи та видозмінюючи який, малює формує власну естетичну оцінку 

навколишнього  [4, 21] .                                                       

На жаль, у традиційній методиці недооцінюється робота з розвитку 

образного мислення, уяви молодших учнів, хоч вони особливо чутливі до 

створення фантастичних образів різними засобами: у малюванні, ліпленні, 

складанні казок, віршів, розповідей, придумуванні ігор тощо. Ця підвищена 

сприйнятливість є їхньою віковою особливістю. Для цього віку дітей 

характерне наочно-образне мислення. Однак образне мислення не тотожне 

наочному. Дослідники стверджують, що образ – це завжди узагальнення, а не 

наочна ілюстрація, не фотознімок із реальності. Тому образ не стільки потрібен 

для оформлення ідей і почуттів, скільки є психологічним "знаряддям", завдяки 

якому людина "відкриває" ці ідеї, думки й переживання"  [2, 6].                             

Образ – це суб'єктивний феномен, який виникає в результаті 

предметно-практичної, сенсорно-перцептивної, мислительної діяльності, 

що становить цілісне інтегральне відображення дійсності, в якому 



водночас представлені основні перцептивні категорії (простір, рух, колір, 

форма, фактура тощо), це чуттєва форма психічного явища, яка містить в 

ідеальному плані просторову організацію та часову динаміку, це 

суб'єктивна картина світу чи його фрагментів, що включає самого 

суб'єкта, інших людей, просторове оточення і часову послідовність подій. 

Образне мовлення створюється за допомогою виразників образності і виступає 

як мовлення, в якому передбачається вживання  слів і словосполучень у 

незвичайному метафоричному значенні, що дає можливість художньо 

відтворювати дійсність [3, 21]. 

У сприйманні дитиною вербального матеріалу тісно переплітаються 

пам'ять, мислення, уява, мовлення, емоції, моральний досвід, практичні уміння, 

отже, у цьому процесі бере участь уся особистість. Суттєво, що дитина, яка 

яскраво фантазує, в одному виді діяльності, легко переносить цю якість на 

словесну творчість. Літературознавець Л.Я. Гінзбург визначає сутність 

контексту через природу самого слова: “Контекст – ключ до прочитання 

слова; він звужує слово, висуваючи, динамізуючи одні його ознаки за 

рахунок інших, і водночас розширює слово, накладаючи на нього 

асоціативні нашарування”  [1, 47]. 

З метою  з'ясувати на сучасному етапі стан образного сприймання слова 

дітьми молодших класів, ми запропонували учням третіх класів (43 

респонденти Рубанської ЗОШ I-III ст. Вінницької області) ряд завдань, які 

потребували від них включення фантазії, уяви та образного мислення. 

Відповіді дітей засвідчили про їхнє  невміння використовувати великий 

потенціал свого яскравого дитячого образного мислення. Типовими 

відповідями дітей на запитання, які слова є «холодними» були: сніг, бурульки, 

лід, що склало 72,4% опитуваних. Аналогічна ситуація зберігається і в інших 

випадках. «Солодкими» словами діти  (73%) вважають цукерки, солодку вату, 

печиво. 84% віднесли до «колючих» слів назви таких рослин: кактус, троянда, 

шипшина, акація, а понад 89% школярів асоціюють «м’які»  слова з подушкою, 

м’ячем, одіялом. Таке мислення навряд чи можна назвати образним. Ті 



відповіді які нам вдалося зібрати нагадують не образи, а наочність. Вибираючи 

«гарячі» слова діти згадували ті предмети, які були гарячими на дотик.  Це 

підтверджується тим, що  на це діти відповіли так: сонце – 60%, кип’яток – 

30%, вогонь – 54%. 

        Не кращий рівень образного сприймання діти показали, виконуючі й 

інші завдання. Якщо у дитини й виникає певний образ слова, то він лише в 

деяких випадках дійсно оригінальний, яскравий, емоційно забарвлений. Для 

молодших школярів важко побачити предмет з різних сторін, знайти 

найяскравішу, виразну деталь.  

Таким чином, сприймання – природний процес, але потребує 

педагогічного керівництва. Процес сприймання є завжди індивідуальним. 

Учителеві слід помічати й використовувати індивідуальні особливості процесу 

сприймання, оскільки вони сигналізують про деякі приховані таланти, 

лінгвістичні здібності, яскраві схильності до імпровізації або, навпаки, про 

відставання дитини у засвоєнні вербального матеріалу.  

Отже,  ми можемо стверджувати, що стан образного сприймання слова в 

сучасній початковій школі є не тільки незадовільним – він більш ніж 

загрозливий.  Таке становище повинно спонукати вчителів початкових класів 

переглянути та докорінно змінити своє ставлення до образності вербального 

матеріалу. Потрібно наповнити навчально-виховний процес у школі такими 

завданнями, які б розвивали у дітей творчість, уяву та образне мислення. 
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