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ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ АНТОНІМІВ  
У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Розвивати мовлення учнів – це в першу чергу збагачувати їх словник, 
активний і пасивний, формувати граматичний лад висловлювання, культуру 
мовлення. Важливу роль у виконанні цих завдань належить початковій 
школі. Збагачення словника учнів у цей  період шкільного навчання повинно 
бути першоосновою, на якій будується подальше вивчення мови. 

Здійснювана перебудова початкового курсу української мови розглядає 
“розвиток мовлення як основоположний принцип, що пронизує і об’єднує всі 
без винятку сторони мовленнєвої діяльності дітей” [6, 10]. 

Розвинути мову в дитини – це значить домогтися, щоб вона була 
змістовною, чіткою, ясною, правильною в граматичному відношенні, 
відповідала нормам літературної мови. Сформувати повноцінні мовні вміння 
молодших школярів неможливо без постійної уваги до досконалості їх 
словника, кількісного і якісного збагачення лексичного запасу.  

Виконанню поставлених завдань у значній мірі сприяє ознайомлення 
молодших школярів з основами лексикології, які передбачені програмою для 
чотирирічної початкової школи. Введення у програму розділу “Слово” 
включає вивчення таких лексикологічних понять: пряме і переносне значення 
слова, багатозначність, синоніми, антоніми, омоніми. 

Проблема розвитку мовлення учнів та засвоєння лексичних одиниць 
знаходить розробку у працях таких відомих вітчизняних і зарубіжних учених, 
як Л.І.Айдарової, В.В.Зайцевої, М.І.Дорошенка, Г.О.Люблінської, 
М.Р.Львова, В.Я.Мельничайко, В.Г.Рудаєва, Л.М.Саркісової, 
М.С.Вашуленко, О.Н.Хорошковської Л.О.Варзацької та ін. 

Вивчення лексичних явищ у практиці чотирирічної початкової школи 
вимагає активізації пошуку засобів, які сприяли б їх свідомому засвоєнню, 
виробленню умінь використовувати в усному і писемному мовленні. 

Неточне знання значення слова приводить до неусвідомленого засвоєння 
лексичних явищ, до помилок у слововживанні, неправильному сполученні 
слів за значенням. 

Підвищити рівень мовної культури учнів, усунути помилки у 
слововживанні можливо, на нашу думку, якщо вивчення кожного лексичного 
явища буде проводитись у певній системі, побудованій на вихідному понятті 
семантики – значенні слова, так як активний словник учнів збагачують тільки 
такі види робіт, які пропонують вияснення семантики, лексичного значення 
слова.  

У системі лексичних вправ найважливіше місце належить словниково-
стилістичним вправам. Сюди  належать вправи на уточнення слів шляхом 
встановлення зв’язку їх з відповідними поняттями (показ малюнків, 
пояснення, аналіз, читання текстів, які допомагають краще зрозуміти слово), 



робота з синонімами, антонімами, багатозначністю слів, аналіз засобів 
виразності мови. 

Одним із напрямків словникової роботи в школі є засвоєння антонімії. 
Програма з української мови для початкових класів передбачає вивчення 
антонімів – слів, які мають протилежні значення (легкий – важкий, низький – 
високий, початок – кінець, білий - чорний). Антоніми  являють собою 
особливі лексичні єдності, які часто використовуються у мовленні сумісно. 
Засвоєння учнями явища антонімії не самоціль, а активний засіб розвитку їх 
мислення і мовлення. 

Учні початкової школи, беручи участь у процесі пізнання, постійно 
зустрічаються з явищем антонімії як у житті,  так і при читанні творів 
художньої літератури, на сторінках яких часто використовується такий 
яскравий засіб виразності, як  контрасть (гора високая, а другая низькая). 

В діалозі дітей нерідко можна почути сумісне використання антонімів 
при виявленні сутності чи оцінки тієї чи іншої події, дії, вчинку. Наприклад: 
“Сьогодні тепло чи холодно”, “Мамо, ти повернешся рано чи пізно?”, “Від 
школи йти направо чи наліво?”. 

Як бачимо, одним із активних засобів розвитку мислення і мовлення 
молодших школярів є практичне засвоєння явища антонімії. Це і зумовило 
вибір теми нашого дослідження: 

– проблема нашого дослідження полягає у виясненні оптимальних 
можливостей і умов формування в учнів початкових класів лексичного 
поняття антонімів. 

– об’єктом дослідження є процес розвитку мовлення молодших 
школярів на уроках української мови. 

– предмет – методика формування лексичного поняття антоніми як засіб 
розвитку мовлення. 

Мета дослідження полягає у виявленні психолого-педагогічних 
особливостей засвоєння поняття антонімії. 

Методика формування лексичного поняття антонімії спирається на 
сучасні дослідження психології, яка обґрунтовує механізми засвоєння 
значення слова і використання його у мовленні, а також на основі положення 
педагогіки, що дозволяють виявити принципи і методи організації навчання. 

Дані експериментального навчання, проведені А.А.Айдаровою, свідчать, 
що одним із прийомів швидкої реалізації розвивальної функції навчання 
рідної мови є семантичний аспект. Загальний напрямок, в якому може йти 
розвиток дітей, пов’язаний з аналізом семантики слова. 

Вивчення лексичних понять обумовлено їх лінгвістичною і 
психологічною природою. Як і кожне мовне поняття, лінгвістичне, будучи 
формою мислення, узагальнює певні явища, що об’єднані за спільністю 
ознак. Основною суттєвою ознакою, що виявляє кожне лексичне значення, є 
значення слова. Слово – це узагальнення, а узагальнення – це акт думки. 
Сприйняття значення слова, його форми і змісту – це акт мови. Значення 
являє собою невід’ємну частину слова. 



Проблеми мовного відчуття займають важливе місце в психології 
дитячого мовлення. Л.І.Айдарова вважає, що одним із напрямків розвитку 
чуття мови є “рух від зовнішньої семантики до внутрішньої, тобто від 
сприйняття прямого, основним чином предметного значення слова до його 
можливостей багатозначності і семантичної багатоплановості” [1]. На думку 
Г.О.Люблінської, причина слабкої диференціації прямого і переносного 
значення лежить у конкретності мислення. За кожним словом дитина уявляє 
собі тільки той конкретний предмет, з яким вона колись зустрічалась, але не 
групу предметів. З часом у дітей з’являються тенденції до свідомого 
порушення  установлених істин. 

Практикою доведено, що розуміння лексичних понять стає доступним 
7–8 річним дітям у процесі спеціально проведеної роботи. 

Активний словник неоднорідний. При відборі його легше і скоріше 
всього буде повторюватись те слово, яке частіше вживалось у мовленні. 
Слова, які мало використовувались даною людиною, будуть менш активними 
і можуть перейти в пасивний словник. Цими співвідношеннями виявляється 
динаміка переходу слів з пасивного словника в активний. Інтенсифікації 
цього процесу сприяє робота із словниками та іншими допоміжними 
матеріалами. 

Отже, формування в учнів функціональних структур, відповідних 
засвоюваним словам, є необхідною умовою створення активного 
словникового запасу. Ці структури можуть формуватися стихійно, в 
результаті довгої мовленнєвої практики, однак процес їх створення може 
бути значно прискорений шляхом виявлення їх лінгвістичної природи і 
ціленаправленого засвоєння. Створення в учнів усіх тих умовно-
рефлекторних зв’язків, які асоціюються з даним словом, одне із завдань 
методики навчання лексики в школі. 

Хоч збагачення словникового запасу ґрунтується на психічних процесах, 
пов’язаних з пам’яттю, засвоєнням лексичних понять, в тому числі антонімії, 
неможливе без виконання ряду розумових операцій. Згідно теорії поетапного 
формування розумових дій (П.Я. Гальперін), суттєва нова дія, що 
здійснюється в розумовому плані, проходить певні етапи: ознайомлення із 
завданнями; дії з предметом або його замінником, під час якого пізнаються і 
виділяються принципові і характерні якості виучуваного об'єкта; 
перенесення дій у план голосного мовлення без опори на предмети або їх 
матеріальні зображення; перенесення голосно-мовленнєвої дії у внутрішній 
план, перетворення зовнішнього мовлення у внутрішнє.  

Така послідовність формування знань і вмінь повністю допустима і для 
процесу формування у молодших школярів лексичного поняття антонімії. 

Основним призначенням і кінцевою метою оволодіння лексичними 
поняттями є формування у школярів свідомого становлення до цих мовних 
категорій. 

В останні роки більшість психологів і дидактів прийшли до висновку, 
що вміння – це здатність виконати складну комплексну дію або готовність до 
виконання складних комплексних дій на основі засвоєних знань, навичок і 



практичного досвіду; навчання – це компонент складного вміння, основною 
ознакою якого є частковий автоматизм рухів [5]. 

Цікавими є висновки Г.О. Люблінської, яка, вивчаючи процес 
формування умінь у молодих школярів, вважає вмінням таку розумову дію, в 
основі якої лежить аналіз умов і шляхів вирішення деяких завдань, способів 
дії і навичок, їх використання в потрібній для вирішення завдання 
послідовності. Уміння не автоматизуються, хоч на високому рівні їх розвитку 
людина швидко знаходить вирішення поставленого завдання, виконує всі 
необхідні розумові дії [4]. 

Дії, спрямовані на вироблення таких важливих умінь, як використання 
слова у властивих йому лексичних значеннях, вибір потрібного слова в 
залежності від мовленнєвої ситуації, не можуть ні за яких умов, 
автоматизуватися, тобто стати навичкою. 

В психологічній літературі мовленнєва діяльність розглядається як 
діяльність, що складається з ряду послідовних мовленнєвих дій, які 
здійснюються за допомогою операцій. В кожній дії виділяється 4 ряди: 
орієнтування, планування, реалізація і контроль. 

Перша фаза передбачає орієнтування в умовах мовленнєвої ситуації, 
тобто виявлення ситуації спілкування типу мовлення, мети і стилю 
висловлювання. На другій фазі здійснюється планування, створення 
програми висловлювання. Така програма формується у внутрішньому 
мовленні, яке виконує важливі підготовці функції (наприклад, виявлення 
характерних стилістичних рис тексту, вибір мовних одиниць, виявлення їх 
відповідності смислового навантаження і змісту, завдання спілкування, 
розташування їх у потрібній послідовності). Оскільки на цьому етапі 
мовлення ще не виражене в словах, трансформація у зовнішню форму і 
складає третю фазу породження мовлення. Фаза контролю реалізується в 
процесі співвіднесення мети висловлювання з його завданням, (контролю) 
послідовності і правильності виконання операцій, виправлення припущених 
помилок. 

Формування лексичних умінь проходить досить складний шлях від 
наслідування образу через виконання вправ репродуктивного і 
конструктивного характеру до дослідження найвищого рівня оволодіння 
мовленнєвими вміннями, перехід цих умінь у творчу діяльність, під якою 
слід розуміти вільне використання кожним учнем у різних комбінаціях 
лексичного багатства і виразних засобів рідної мови. 

Лексичні вміння, з антонімії, формування яких передбачено в завданнях 
дипломної роботи, доцільно розділити на три групи. 

Призначенням умінь першої групи є ознайомлення учнів з лексичним 
поняттям антонімії як лінгвістичною категорією рідної мови. До них 
належать такі вміння: диференціювати слово і предмет, названий ним; 
пояснити значення загальновживаних слів; виявляти основні ознаки 
рекомендованих програмою лексичних явищ; вміння користуватися 
тлумачним словником. Вміння цієї групи створюють орієнтовну основу 
мовної діяльності.  



Вміння другої групи є більш складним. Вони забезпечують виконавчі та 
плануючий етапи мовленнєвої діяльності. Учні повинні вміти виділяти 
лексичний засіб антонімії у тексті і доводити доцільність або недоцільність 
його використання; конструювати словосполучення і речення з певними 
антонімами, що відповідають меті висловлювання; знаходити в тексті 
невдале слововживання, виправляти текст шляхом заміни слів, змінювати 
словосполучення з цим словом, додати нове слово. 

До третьої групи вмінь належать вміння, що передбачають 
цілеспрямоване вживання антонімів в усному і писемному мовленні. В їх 
формуванні виявляється заключний, контрольний етап мовленнєвої 
діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає основу для таких 
висновків: 

– молодші школярі володіють достатньо розвиненими 
внутрімовленнєвими процесами і розумовими діями необхідними для 
успішного засвоєння рекомендованого програмою поняття антонімії; 

– основне призначення засвоєння лексичного поняття антоніми полягає 
в активному використанні їх учнями в побудові мовленнєвих висловлювань; 

– основу методики формування поняття антоніми складає розвиток 
лексичних умінь, які диференційовані згідно теорії мовленнєвої діяльності, а 
також етапів вивчення антонімів у початкових класах; 

– вимоги до формування змісту і організації експериментального 
вивчення антонімії відбивають загальнодидактичні і спеціальні принципи 
навчання, виділені в педагогічній і методичній літературі. 

Методика формування поняття антоніми в учнів початкових класів 
потребує дальшого дослідження. 
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