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АКТУАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ  
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ КНИГИ 

На тлі надзвичайного розвитку науково-технічного прогресу і 
зростаючої популярності надсучасних засобів передачі та отримання 
інформації педагоги та психологи констатують значне зниження інтересу до 
читання взагалі і до читання дитячої книги, зокрема. 

Читання книжки є складним процесом, що вимагає розуміння, аналізу та 
синтезу отриманої інформації і створює широке поле для фантазування. 

Саме через це важко переоцінити значення читання книжки для 
духовного, розумового та художнього виховання дитини. 

П. Білоус відзначає: “ Сьогодні школа готує не письменників, не 
літературних критиків, не літературознавців, а лише кваліфікованих, 
досвідчених читачів” [2.51].  

Отже, основною задачею учителя в процесі проведення уроків читання 
можна вважати виховання та стимуляцію інтересу до самостійного читання 
книги. Звідси витікає необхідність зробити процес праці над книгою якомога 
цікавішим, доступнішим та творчим. 

Сучасна дитяча література класифікується за принципом віку читача 
(для дошкільного віку, для молодшого шкільного віку, для середнього 
шкільного віку, для старшокласників). На сьогодні в сучасній школі, 
читаючи художні твори, ми спрямовуємо стратегію роботи не на стимуляцію 
інтересу до читання, а на навчання базовим навичкам, тобто мовним 
навичкам, від яких і залежить процес читання, це включає: розпізнавання 
слів, групування їх за змістом, вилучення змісту з речення, зв’язок речень за 
змістом. 

Усі читанки побудовано відповідно до цього принципу. 
Але, коли літератор пише твір, він добирає слова не за принципом 

відповідності до розвитку навичок читання, тому бажано, щоб твір, 
рекомендований до читання, задовольняв обом задачам (і розвитку навичок 
читання, і стимул інтересу до читання). 

У середніх класах спрямованість на розвиток навичок читання 
послаблюється, крім того діти більше читають наукової літератури. Вік, коли 
дитина має залучитися до естетичної краси слова (молодший шкільний та 
середній шкільний) випадає з поступового процесу форм естетичного 
сприймання мови. 

З іншого боку, коли б ми добирали твори для опрацювання, 
орієнтуючись лише на їх художню цінність у контексті вивчення іноземної 
мови, ми ризикували б отримати випадки логічного непорозуміння тексту. 

Найбільш прийнятним є варіант добору тексту, коли речення точно 
переносять інформацію, речення є логічно сумісними, вони мають відкривати 
широке поле для всіх стадій пізнання: дедукції, індукції, аналогії. 



У більшості шкіл у початкових класах більше уваги звертається на 
здатність мови давати точне відображення події, аніж на її власне 
літературну цінність. Логічно не осмислюється ідея твору. Читання заради 
головної ідеї зводиться до читання заради головної події. 

Саме тому процес добору потрібної літератури значно був би 
поліпшений існуванням хрестоматії, що являла б собою зібрання творів, 
придатних до використання у процесі вивчення іноземної мови у молодших 
класах. 

Однією із причин, що зумовлюють відсутність у дітей бажання читати 
художню книжку, є нерозуміння прочитаного матеріалу. Так, Гранік Г. та 
Соболєва О. відзначають: “ … згідно з дослідженнями психологів, одна із 
причин цього – нерозуміння дітьми того, що вони читають” [5. 81]. 

Художній текст фактично є передачею інформації від письменника, 
автора тексту, до читача. Інформація ця складається із трьох прошарків. 

Перший прошарок – фактуральний, який повідомляє читачу про місце, 
час, ситуацію, де відбувається описана подія. 

Другий прошарок – концептуальний, містить відомості про ставлення 
автора до події.  

Третій прошарок – підтекстовий, містить відомості про емоційне 
забарвлення моменту, специфічні особливості події, дає змогу самому 
читачеві створити власну думку, погляд на зображену у творі подію. 

Поступово обробивши усі три прошарки наданої інформації, дитина 
отримує цілісний образ, ідею художнього твору. 

Створюючи художній твір, митець спочатку знаходить ідею, цілісну 
картину твору, яку потім втілює за допомогою слова, як одного із засобів 
мистецтва. 

Вайман С. пише: “Висхідні дані для творчості – ідея, образ (у цілому). – 
“Ціле – раніше частин” [5. 83]. До такого висновку Вайман С. доходить, 
проаналізувавши щоденники визначних митців, таких як: Пушкін А., 
Васил’єв С., Реріх Е., Шнітке Г., Гете Г. та інших. 

Отже, створюючи художній твір, письменник бачить “ціле раніше 
частин”. 

Дитина, що читає твір спочатку змушена “упоратись” з частинами до 
того, як зрозуміє ціле. 

Одна з психологічних якостей дитини дошкільного та молодшого 
шкільного віку – переважання образного мислення, робить шлях від 
розуміння частин до побудови цілісного образу надзвичайно складним. 

Вирішення цієї проблеми полягає у допомозі дитині створити власний 
художній образ, який відповідатиме ідеї твору та полегшить сприймання та 
розуміння окремих прошарків інформації, що міститься у художньому творі. 

Практично, створення власного художнього образу для дитини 
починається із сприймання нею художнього образу, створеного викладачем. 
Процес сприймання художнього образу вимагає від дитини наявності 
розвиненої уваги, уяви, абстрактного мислення та сенсорної готовності 
(тобто певного розвитку процесів сприймання). 



Коли до перерахованих якостей додається емоційне ставлення до 
полярних проявів у житті та мистецтві – гарного і потворного, чарівного та 
звичайного, доброго і злого – у дитини виникає естетичне почуття. 

Таке складне явище, як естетичне почуття, не лише передує 
формуванню ставлення до прекрасного як вищого морального ідеалу, але й 
підкреслює активну перетворюючу роль творчості, її вплив на думки 
людини. 

У процесі сприймання та відтворення художнього образу дитина 
активно досліджує образ, його художньо-емоційну цінність, змістове 
навантаження. Активно включаючись у процес створення власного 
художнього образу, дитина суб’єктивізує всі отримані емоційно-естетичні 
враження і отримує найбільш повну інформацію про суть, ідею художнього 
твору. 

Бахтін М. висловлює таку думку: “… власне життя тексту, тобто його 
дійсна суть, розвивається на зламі двох сприймань, двох суб’єктів – автора та 
читача” [5. 85]. 

Створення дитиною власного художнього образу безумовно є творчим 
актом. 

Тірусов Е. та Нікітін Є. у статті “Проблема творчості та біосфера” 
пропонують таку технологію підвищення ефективності творчого акту: “… 
оптимізація часу, умов та внутрішніх резервів” [4.29]. 

Якщо адаптувати запропоновану технологію підвищення ефективності 
творчого процесу до акту створення дитиною власного художнього образу, 
то за час можна вважати часовий період, витрачений на плідне читання 
художнього твору; за внутрішні резерви можна вважати індивідуальні 
психічні, вікові особливості, сенсорну готовність та рівень розвитку її 
особистості; а умовами буде вміння педагога правильно організувати процес 
створення дитиною власного художнього образу, що складається із подачі 
художнього образу та стимуляції творчої активності дитини. 

Як слушно зауважує у цьому контексті Алієва Т. “… завдання педагога 
полягає у тому, щоб організувати різні форми активності, у яких діти повинні 
виявити специфічні риси опрацювання ними конкретного літературного 
матеріалу” [1. 79].  

Це і є передумовою творчого сприймання тексту, що передує створенню 
власного художнього образу. 

Про стимуляцію творчого сприймання літературного твору Алієва Т. 
висловлює таку думку: “ творче сприймання тексту стимулюється не просто 
новизною тексту або невизначеністю як такою, але й специфічним 
комплексом характеристик літературного твору, до них належать: доступна 
невизначеність, проблемність у прочитаній добре відомій ситуації, що 
виростає із ряду протиріч, представлених у формі яких-небудь очевидних для 
дитини значеннєвих невідповідностей, яскраво виражених змістових, 
ритмічних і інших аналогій з добре відомими добутками” [1. 79]. 

Маючи на увазі творчість дитини як основну умову плідної праці із 
художнім твором, варто особливу увагу приділити підбору матеріалу для 



опрацювання, який би відповідав усім умовам літературних мотивів та 
певних образів, які, як правило, забезпечують відповідність умовам 
стимуляції творчого сприймання тексту. 

Такими літературними мотивами та образами є наявність втечі та 
переслідування, ховання та знищення, перетворення героїв художнього 
твору. 

Стосовно активізації процесу творчого сприймання художніх образів 
дитиною варто зазначити, що героями, образи яких діти сприймають 
найбільш активно та індивідуально, є невідомі персонажі, які поєднують у 
собі якості добре відомих, або однозначно негативні герої, які є причиною 
порушення звичайного ходу подій у творі. 

Активно творчо дітьми сприймаються в першу чергу ті образи, із 
приводу яких вони губляться в здогадах або в яких вони відразу впізнають 
порушників спокійного чи звичного життєвого укладу . 

Так із запропонованих дітям художніх образів Білосніжки, Зайчика, 
Чахлика-невмирущого та невідомого персонажа Чеберяйчика найбільшу 
творчу активність викликають саме Чахлик-невмирущий та Чеберяйчик. 
Саме ці два образи дають можливості багатоваріантності під час їх 
створення. 

Саме вибір дітьми художніх образів, що створюють широке поле для 
різних варіантів трактування, фантазування, ще раз доводить важливість 
використання дитячої книги у процесі художнього розвитку дитини та 
неможливість компенсації роботи з книгою ніякими видами роботи із 
новітніми технічними засобами навчання. 

Під час створення художнього образу, як дітьми, так і педагогами, 
неможливо ігнорувати інтеграцію усіх видів мистецтв, зациклюючись лише 
на мистецтві слова.  

Створення цілісного художнього образу полягає у наявності змістових, 
рухових, звукових та образних його характеристик. Отже, інтеграція 
елементів усіх видів мистецтва і є засобом створення повного, цілісного 
художнього образу. 

За Юсовим Б.П. “інтеграція передбачає розкриття внутрішньої 
спорідненості, різноманітності художніх проявів, перекладів і перенесення 
перетворення однієї художньої форми в іншу художню модальність – 
кольору в звук, звука в простір, простору в вірш” [6. 60].  

Про взаємодію різних видів мистецтва у процесі створення художнього 
образу Шевченко Г. висловлює таку думку: “Взаємодія мистецтв, як 
філософська категорія, передбачає відображення процесів впливу об’єктів 
один на одного, їх взаємну обумовленість та породження одним об’єктом 
іншого” [6. 59]. 

Так, відповідність художнього образу, створеного як учителем, так і 
учнем, досягається змістом того, що він промовляє, що робить, звуками 
голосу, інтонацією, зовнішнім виглядом, одягом та виразом обличчя, 
специфічними рухами тощо. 

Створюючи власний художній образ, дитина спочатку наслідує 



педагога, при цьому наслідування є тим більш глибоким та вибірковим, чим 
більш розвиненою є особистість дитини. 

Так, у процесі декламування дітьми знайомого віршика від імені різних 
персонажів, одна дитина емоційно переказує його, інша супроводжує 
переказування зміною тембру власного голосу, рухами та відповідним 
виразом обличчя, що є характерними для даної істоти. 

Створення художніх образів за допомогою інтеграції різних видів 
мистецтва безумовно сприяє загальному художньому розвитку особистості, 
шляхом візуалізації зв’язків та конкретизації взаємодії різних видів 
мистецтва між собою. 

Март’янова Г. відзначає: “… досліджуючи проблему цілісного 
художнього розвитку особистості, педагоги-дослідники все частіше 
розглядають кожен вид мистецтва (поезія, література, музика, живопис), як 
одиничність цілого органічного мислення об’єкта в основі якого взаємодіють 
різні види творчої діяльності” [6.59]. 

Такої ж думки дотримуються такі педагоги, як: Сухова Г., СавенковаЛ., 
Строганова Т., Шевченко Г., Щолоков О.. 

Художній розвиток особистості є не лише передумовою формування 
вмінь та навичок розуміти справжню художньо-естетичну цінність 
мистецького твору, але й творчо активно сприймати його та життя людини, 
отримуючи насолоду від самого акту власної творчості. 

Художній розвиток особистості не можна вважати повним, якщо 
виключити із засобів педагогічного впливу читання дитячої книжки.  

Вивчення насиченості дитячого книжкового ринку, естетичного та 
педагогічного потенціалу книжкових видань становить актуальну проблему 
для сучасної педагогічної теорії і практики.  
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