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Ваганова Н. А. Синергійний характер проявів уяви в процесах сприймання
дошкільниками складних об’єктів. У статті аналізуються прояви уяви в процесах
сприймання дошкільниками відносно складних об’єктів. Відомо, що види сприймання
умовно поділяються на дві групи: прості та складні. До першої групи входять сприймання
властивостей предметів (форми, кольору, величини), сприймання цілісних предметів,
простору, часу, руху, в сприйманні яких активну участь беруть відчуття. До другої групи
відносяться складні об’єкти, складні за змістом образи, а саме: ілюстрації, тексти, природа,
музика, відношення людей, у сприйманні яких беруть участь мислення, пам’ять, уява. Для
кожного виду сприймання існують набір перцептивних дій і еталонів, які дитина засвоює в
образах і вербальній формі, спираючись на свій попередній досвід. Поступово розвиток
процесу сприймання у дітей удосконалюється, збагачується новими перцептивними діями,
еталонами, словниковим запасом, комплексною організацією пізнавальної діяльності,
узгодженістю з іншими психічними процесами. У даній статті розглядається синергійний
характер проявів уяви в процесах сприймання і аналізується певна частина таких
синергійних проявів, а саме: коли новий образ об’єкту домінує і мало актуалізує образи уяви;
коли образи уяви виходять на перший план і витісняють якоюсь мірою образи нових
об’єктів; коли йдеться про досягнення динамічного балансу між образами уяви і образами
сприймання. Авторський підхід ґрунтується на положеннях про включення уяви у психічні
процеси сприймання нової інформації, про провідну роль творчого аналізу і інтерпретації та
актуалізацію оперативної уяви, яка в першу чергу ґрунтується на наявних образах, що є у
досвіді дитини; тобто йдеться про синергію відносно автономних процесів сприймання,
проявів пам’яті (установка) та уяви, що актуалізується в залежності від міри новизни нового
об’єкту. Ці процеси можуть бути описані в парадигмі трансформації образів при розв’язанні
нових задач, коли йдеться про перехід від праобразів до образів-орієнтирів та провідних
образів (В. О. Моляко).
Ключові слова: синергія, уява, сприймання, складні об’єкти сприймання, нова інформація,
старший дошкільний вік.
Ваганова Н. А. Синергийный характер проявлений воображения в процессах
восприятия дошкольниками сложных объектов. В статье анализируются проявления
воображения в процессах восприятия дошкольниками относительно сложных объектов.
Известно, что виды восприятия условно делятся на две группы: простые и сложные. В
первую группу входят восприятие свойств предметов (формы, цвета, величины), восприятие
целостных предметов, пространства, времени, движения, в восприятии которых активно
участвуют ощущения. К другой группе относятся сложные объекты, сложные по
содержанию образы, а именно: иллюстрации, тексты, природа, музыка, отношения людей, в
восприятии которых принимают участие мышление, память, воображение. Для каждого вида
восприятия существует набор перцептивных действий и эталонов, которые ребенок
осваивает в образах и в словесной форме, с опорой на предыдущий опыт. Постепенно
развитие процесса восприятия у детей совершенствуется; обогащается новыми
перцептивными действиями, эталонами, словарным запасом, комплексной организацией
познавательной деятельности, согласованностью с другими психическими процессами. В
данной статье рассматривается синергийный характер проявлений воображения в процессах

восприятия и анализируется определенная часть таких синергийных проявлений, а именно:
когда новый образ объекта доминирует и мало актуализирует образы воображения; когда
образы воображения выходят на первый план и вытесняют в какой-то мере образы новых
объектов; и когда достигается динамический баланс между образами воображения и
образами восприятия.Авторский подход основывается на положениях о включенности
воображения в процессы восприятия новой информации, о ведущей роли творческого
анализа и интерпретации, и актуализации оперативного воображения, которое в первую
очередь базируется на наличных образах, существующих в опыте ребенка; то есть речь идет
о синергии относительно автономных процессов восприятия, памяти (установки) и
воображения, которое актуализируется в зависимости от меры новизны нового объекта. Эти
процессы могут быть описаны в парадигме трансформации образов при решении новых
задач, перехода от праобразов к образам-ориентирам и ведущим образам (В.А. Моляко).
Ключевые слова: синергия, воображение, восприятие, сложные объекти восприятия,
новая информация, старший дошкольный возраст.

Актуальність дослідження та постановка проблеми. Не зважаючи на
безумовну актуальність уяви не тільки у творчості, але й в повсякденному
житті людини, ця проблема ще й до сьогодні досліджена надзвичайно мало,
досить сказати, що в радянській та сучасній вітчизняній психології
представлено буквально декілька монографій з цієї тематики [3, 4, 7, 8], тому
дослідження механізмів уяви є актуальним завданням вікової психології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку уяви в
дитячому віці привертає все більше уваги вітчизняних і зарубіжних психологів як
проблема формування творчих здібностей дитини. У дослідженнях Л. А. Венгера,
Л. С. Виготського, О. В. Запорожця, О. М. Д’яченко, Н. М. Палагіної показана
можливість формування уяви на ранніх стадіях онтогенезу, а що стосується
ролі уяви в ігровій та повсякденній поточній діяльності дітей, то, як
зазначають відомі вчені, її важко переоцінити [3, 5, 10].
Дослідження психологів показують, що уява дитини розвивається
поступово, з накопиченням нею певного досвіду [1, 5, 6, 7], адже всі образи
уяви засновані на тих уявленнях і враженнях, які дитина отримує в
реальному житті, але маленькій дитині дуже важко навчитися відрізняти
фантазію від реальності. Так, творець психоаналізу 3. Фрейд, наприклад,
розглядав уяву як первинну форму дитячої свідомості. Згідно з Фрейдом,
свідомість дитини в ранньому дитинстві вільна від реальності і тільки
обслуговує її бажання і фантазії, а афективна уява, так само як і творчість, є
вираженням несвідомих конфліктів, які прямо пов’язані з розвитком
природжених тенденцій. Фрейд вважав, що основна функція уяви – це
захисна функція особистості, захист «Я» та компенсація негативних
переживань, які породжуються несвідомими процесами.
Приблизно ту ж позицію продовжував і розвивав Ж. Піаже, який
вважав вихідною точкою розвитку дитини мислення, яке не спрямоване на
дійсність, тобто міражне мислення або уяву, а дитячий егоцентризм є
перехідним ступенем від пізнавальної уяви до реалістичного мислення. Лише
у старшому віці, за думкою вченого, дитина починає враховувати реальність і
пристосовуватися до неї. У дослідженнях Піаже розвиток пізнавального
мислення пов’язувався у дитини з розвитком символічної функції, а уява

розглядалась як особлива форма репрезентативного мислення, яка дозволяє
дитині передбачати зміни оточуючої дійсності [11].
І. А. Барташнікова, О. О. Барташніков, як і інші дослідники,
визначають, що найбільш чутливий, «сенситивний» період для розвитку
уяви є саме дошкільний вік [1, 2, 6]. Так, на ранніх етапах розвитку уява
дитини у 3-4 роки ще невіддільна від реальних дій з ігровим матеріалом і
визначається характером іграшок, подібністю предметів-замінників з
предметами, які вони замінюють. Поступово необхідність у зовнішніх
опорах зникає і у віці 6-7 років у дитини вже немає такої залежності її гри
від ігрового матеріалу. Уява старших дошкільників може спиратися вже і на
такі предмети, які зовсім не схожі на ті, які вони замінюють [1].
Відбувається процес інтеріоризації – перехід до ігрових дій з предметом,
якого насправді нема, до уявлення дій з ним подумки. Наявність
відтворюючої та поява творчої уяви у дітей старшого дошкільного віку
сприяє тому, що їх ігри стають багатшими за змістом, цікавіші, а побудови
образів набувають творчого та активного характеру.
Отже, у працях сучасних дослідників уява розглядається як форма
активності, що виражається у зміні і гнучкому використанні «елементів»
досвіду, а сам процес роботи уяви дошкільників полягає у створення нових
образів шляхом переробки вже наявних уявлень і понять, які вони реалізують
у своїх іграх. Так, дитина не просто копіює і відтворює у своїх іграх те що
бачить і чує від дорослих, а вносить багато змін, своїх елементів, вільно
комбінуючи свої враження із змістом вигаданих історій, казок, розповідей,
мультфільмів. Можна вважати, що творча уява старших дошкільників є
складною переробкою отриманих уявлень, доповнення одних образів
елементами інших і виступає початковою ступіню в розвитку справжньої
творчої уяви.
У своїх витоках уява пов’язана із зародженням знакової функції
свідомості, а саме, у дітей від 5 до 7 років спостерігаються дві найважливіші
функції та лінії розвитку уяви [5]. Перша пов’язана з освоєнням знаковосимволічної діяльності і визначається роллю механізмів уяви в оволодінні
дитиною довільним увагою, пам’яттю, логічним мисленням. Основні
механізми дитячої уяви такі: варіювання (прагнення змінити наявне в
досвіді); моделювання (як загальний механізм ігрового дії і спосіб
відтворення подій на новому матеріалі); схематизація (скорочення і
розчленування реальності з подальшим перенесенням дії і функцій предмета
на інші об'єкти); і деталізація (механізм, який підсилює яскравість образів
уяви і забезпечує доробку образів у відповідності з умовами дії).
Удосконалення цих механізмів уяви та їх взаємозв’язок створюють
передумови для формування знаково-символічної функції свідомості дитини
та розвитку її інтелекту.
Друга функція уяви пов’язана з орієнтовно-дослідницької
пізнавальною діяльністю, що дозволяє дитині зрозуміти сенс людської
діяльності та своїх власних дій для себе і для інших, можливість в уяві
«програти» різні варіанти дій і їх наслідків. Ця лінія розвитку уяви

безпосередньо пов’язана з вихованням дитини та з формування у неї певного
усвідомленого емоційного ставлення до навколишнього.
Виклад основного матеріалу. У даній статті ми розглянемо
синергійний характер проявів уяви в процесах сприймання і проаналізуємо
певну частину таких синергійних проявів, а саме, коли новий образ об’єкту
домінує і мало актуалізує образи уяви; коли образи уяви виходять на перший
план і витісняють якоюсь мірою образи нових об’єктів; і коли йдеться про
досягнення динамічного балансу між образами уяви і образами сприймання.
Наш підхід ґрунтується на положеннях про включення у психічні
процеси сприймання нової інформації як провідної ролі більш чи менш
творчого аналізу і інтерпретації та актуалізації оперативної уяви, яка в першу
чергу ґрунтується на наявних образах, що накопичились у досвіді дитини;
тобто йдеться про синергію відносно автономних процесів сприймання,
проявів пам’яті (установки) та уяви, що актуалізуються в залежності від міри
новизни нового об’єкту. Відомо, що синергія – це співпраця, сприяння,
допомога, співучасть, спільництво (від грец. Συνεργία: Σύν – разом, Еργον –
справа, праця, робота), яка підсумовує ефект взаємодії двох або більше
факторів, що характеризується тим, що їх дія істотно перевершує ефект
кожного окремого компонента у вигляді їх простої суми. Ці синергійні
процеси можуть бути описані в парадигмі трансформації образів при
розв’язанні нових задач, коли йдеться про перехід від праобразів до образіворієнтирів та провідних образів (В. О. Моляко) [9].
Види сприймання умовно поділяються на дві групи: прості та складні.
Так, до першої групи входять сприймання цілісних предметів та їх
властивостей (форми, кольору,величини і т.п.), сприймання простору, часу,
руху і т.д., у сприйманні яких активну участь беруть відчуття. До другої групи
відносяться «складні» об’єкти, а саме: ілюстрації, тексти, природа, музика,
відношення людей, у сприйманні яких вже активно беруть участь мислення,
пам’ять, уява. Для кожного виду сприймання існують набір перцептивних дій
і еталонів, які дитина засвоює в образах і вербальній формі, спираючись на
свій попередній досвід. Поступово розвиток процесу сприймання у дітей
удосконалюється, збагачується новими перцептивними діями, еталонами,
словниковим запасом, комплексною організацією пізнавальної діяльності та
узгодженістю з іншими психічними процесами. А у старшому дошкільному
віці з’являється вже творча уява та розвинена схильність дітей до
фантазування.
С. Е. Поляков, порівнюючи образи сприймання і образи уяви,
відзначає, що образи уяви є чимось на зразок «слідів» минулих образів
сприймання і відрізняються від них нестабільністю, фрагментарністю,
спонтанністю виникнення, але, незважаючи на безліч відмінностей, вони
змістовно і феноменологічно споріднені образам сприймання [12]. Образи
уяви як би «вбудовуються» в поточне сприймання і таким чином,
сприймання дітьми реальності – це не тільки виникаючі перцептивні образи,
скільки якісь синтетичні образи, що включають поряд з першими, образи
уявлень і спогадів (пам’яті).

Саме послідовність образів сприймання і уявлення сприйманого
об’єкта створює у дитини в кінцевому рахунку, синтетичний образ
сприймання, тому можна виділити власне перцептивний образ та
підсумковий образ сприймання. Перший – результат вродженої здатності
формувати при сприйманні зовнішнього об’єкта психічне явище, щось на
зразок миттєво виникаючої у психіці картинки, а другий – це поточний
процес появи в психіці перцептивних образів і образів уяви, розгорнутий у
часі, трансформований мисленням образ сприйманого об’єкта в те, що можна
назвати «підсумковим образом сприймання». Самі образи уяви – це отримане
раніше шляхом активної взаємодії з реальністю і перероблене на основі
попереднього особистісного досвіду, особливим чином структуроване знання
про неї, це особливі чуттєві моделі конкретної частини навколишньої
реальності в рамках загальної чуттєвої моделі навколишньої дійсності.
Тепер розглянемо властивості образів-сприймання і порівняємо їх з
властивостями образів-уявлень. Так, властивостями образів-сприймання є:
предметність – у процесі сприймання формується образ предмета, в якому всі
його властивості об’єднані і сприймаються як складова частина загального, а не
як окремі властивості; цілісність – властивості предмета в образі об’єднані так,
що предмет сприймається як цілісне утворення, яке виділяється із загального
фону і відрізняється від інших предметів; структурність, коли кожна
властивість цілісного предмета має своє місце, по-різному пов’язана з іншими
властивостями, наприклад, розміри, колір і форма одних деталей відрізняється
від інших деталей, а також виділяються головні і другорядні деталі і властивості
предмета або явища; і константність як збереження образу предмета і його
впізнавання при змінах окремих його властивостей і частин, просторового
положення.
А властивостями образів-уявлень виступають: узагальненість –
збереження в образі предмета найбільш узагальнених властивостей, таких,
які характерні для цілого класу таких же предметів; фрагментарність –
збереження в образі тільки частини властивостей або найбільш важливих
частин і деталей, з яких складається особливість предмета; вибірковість –
збереження або відтворення тільки того, що значимо для дитини відповідно
до завдань її діяльності; та схематичність – властивості предметів
запам’ятовуються менш яскравими і виразними, ніж в реально сприймаємих
предметах, і можуть запам’ятатися в образній або умовної формі, у вигляді
знаків-символів, які заміщають, а не відображають окремі властивості і
особливості предметів.
Образи-сприймання і образи-уявлення відрізняються у дітей і
дорослих. Так, образи-сприймання у дітей є більш предметними, а у
дорослих вони більш структурні, константні. Образи-уявлення у дітей більш
конкретні, яскраві, образні, а у дорослих, навпаки, схематичні та узагальнені.
Впізнавання знайомих предметів у дітей відбувається повільніше, за одним
або двома найбільш яскравими ознаками, сукцессивно, розгорнуто у часі, у
дорослих впізнавання миттєве, симультанне.

Відображення в образах властивостей предметів їх особливостей є
змістом образів. Так, за змістом образи умовно поділяються на дві групи
видів сприймання: прості та складні. До першої групи входять сприймання
цілісних предметів та їх властивостей (форми, кольору, величини і т.п.),
сприймання простору, часу, руху і т.д., в сприйманні яких активну участь
беруть відчуття. До другої групи відносяться «складні» об’єкти, а саме:
ілюстрації, тексти, природа, відношення людей, у сприйманні яких активно
беруть участь мислення, пам’ять, уява. Для кожного виду сприймання
існують набір перцептивних дій і еталонів, які дитина засвоює в образах і
вербальній формі, спираючись на свій попередній досвід.
Крім властивостей образів-сприймання і образів-уявлень, а також видів
сприймання існує така особливість образів, як їх характер, що обумовлений
індивідуальними особливостями дитини, її темпераменту, особливостями
організації процесу переробки інформації, які можуть посилювати чи
послаблювати, прискорювати або сповільнювати сприймання якоїсь
інформації. Крім того, життєвий досвід і умови виховання формують
індивідуальні особливості потреб, мотивів, вольової та емоційної сфери,
характеру, а також особливості та ступінь розвитку пізнавальних процесів і
самого сприймання. Всі ці особливості можуть істотно впливати на
сприймання: виділяти одну інформацію і відкидати іншу, по-різному її
систематизувати, узагальнювати.
Отже, як ми бачимо, сприймання це складний динамічний процес, який
розвивається в діяльності і тісно взаємопов’язаний з уявою та іншими
пізнавальними процесами і особистістю дитини в цілому, проходить окремі
стадії розвитку і забезпечує умови для її творчо-інтелектуального розвитку.
Образи сприймання – це суб’єктивні психічні моделі, що виникають у
процесі взаємодії з реальністю і які залежні від попереднього досвіду дитини,
вони не дані їй у готовому вигляді від народження, а формуються поступово,
з накопиченням перцептивних образів і розвитком пізнавальних процесів. У
процесі взаємодії з об’єктами реальності початково недиференційовані
образи сприймання піддаються трансформації, і як її результат у дитини
виникають конкретні моделі зовнішніх об’єктів, які несуть певний сенс для
неї, поступово ускладнюються і уточнюються [12]. Так, образи сприймання
перетворюються в повноцінні чуттєві моделі, які заміщають психічні функції
об’єктів зовнішньої реальності, і виступають умовними аналогами того, що
дитина сприймає і що має для неї особливе значення. Таким чином, ми
робимо загальний висновок про включення у психічні процеси сприймання
нової інформації оперативної уяви (репродуктивної або творчої), яка в першу
чергу ґрунтується на наявних образах, що накопичились у досвіді дитини,
уяви, що актуалізується в залежності від міри новизни та складності нового
об’єкту.
Висновки і подальші перспективи дослідження.
1) Основним вектором здійсненого теоретичного аналізу є саме спроба
розгляду уяви в її проявах у процесі сприймання старшими дошкільниками
об’єктів різної складності.

2) Функціонування уяви розглядається в системі образних
трансформацій творчих перцептивних процесів.
3) Образи, що складають зміст вказаних процесів, водночас
характеризують перцептивно-мисленнєву і уявну, фантазійну складові
творчості у відповідних її проявах та вимірах.
У наступній статті будуть представлені експериментальні дані
здійснюваного дослідження.
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Vaganova N. A. The synergic character of imagination’s displays in the processes of
difficult objects’ perception by preschool children. In the article the imagination’s displays in
the processes of relatively difficult objects’ perception by preschool children are analyzed. It is
known, that the kinds of perception can be conditionally divided on two groups: simple and
difficult. The first group includes perception of integral objects and their qualities (form, color,
size), perception of space, time, movement, in the perception of which the sensations take an
active part. The second group includes difficult objects, namely: illustrations, texts, nature,
music, human relations, in the perception of which thinking, memory and imagination take an
active part. For each kind of perception there is a set of perceptive actions and etalons, which a
child adopts in the images and verbal form, grounding on its previous experience. Gradually the
development of perceptive process of a child is improved, enriched by new perceptive actions,
etalons, vocabulary, complex organization of mental activity, coordination with other mental
processes. In this article we observe the synergic character of imagination’s displays in the
processes of relatively difficult objects’ perception, some part of such synergic displays, namely:
when new image of an object dominates and lightly actualizes the images of imagination; when
images of imagination move into first plane and displace in some extent the images of new
objects, and when it concerns the dynamic balance achievement between images of imagination
and images of perception. The author’s approach is based on the statements about including of
imagination to the mental processes of new information’s perception, about leading role of
creative analysis and interpretation in children, and actualization operational imagination, which
is first of all based on available images, accumulated in child’s experience. That is we mean
synergy of relatively autonomous processes of perception, memory (set) and imagination, which
are actualized depending on the degree of novelty of a new object. These processes can be
described in the paradigm of transformation of images while new tasks’ solving, when we
consider the transfer from praimages to images-guidelines and leading images (V. O. Moliako).
Keywords: synergy of processes of perception and imagination, difficult objects, new
information, preschool age.

