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Естетичне виховання учнів: теоретичний аспект 

У сучасних умовах розвитку українського суспільства, перебудови всієї 
системи освіти і культури особливого значення набуває гуманізація і 
демократизація навчання й виховання молоді, а гуманізація і демократизація 
передбачають розв’язання проблеми естетичного розвитку школярів. 

Відомо, що одним із принципів національного виховання є 
культуровідповідність виховання, яка сприяє органічному зв’язку з історією 
народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, з народним 
мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпеченню єдності та спадкоємності 
поколінь. Саме формування особистості є неперервним і винятково складним 
процесом, де діє багато факторів, на основі яких розкриваються потреби, 
інтереси, нахили, здібності, характер. З-поміж них виокремлюється 
національне виховання на сучасному етапі як один із факторів цілісного 
формування особистості. Головною метою національного виховання є 
передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 
культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, а 
через це формування особистісних рис громадянина України, до яких 
належать національна самосвідомість, розвинена духовність, моральна, 
художньо-естетична, правова, трудова, фізична, екологічна культура, розвиток 
індивідуальних здібностей і таланту. 

Вагомий внесок у сучасну теорію і практику естетичного виховання 
школярів належить відомим педагогам-новаторам: В.О. Сухомлинському, 
С.Г. Шацькому. Значна увага науковій розробці цієї проблеми надається у 
працях таких учених, як С.Г. Мельничук, О.Д. Альохін, О.О. Балян, 
Н.О. Вєтлугіна, Т.С. Комарова, Б.Т. Ліхачов, О.С. Хворостов, В.Н. Шацька, 
Т.Я. Шпікалова. 

Філософські, психологічні та мистецтвознавчі аспекти естетичного 
виховання школярів розглядаються у дослідженнях І.Д. Беха, Ю.Б. Борєвого, 
Л.С. Виготського, Е.І. Ігнатьєва, Б.Г. Лук’янова, Г.П. Шевченко, 
П.М. Якобсона. 

Чільне місце в естетичному вихованні учнів посідає художнє виховання, 
яке здійснюють за допомогою різноманітних видів мистецтва. 



Мета нашого дослідження полягає у характеристиці найбільш важливих 
питань щодо розвитку естетичного виховання в історії педагогічної думки; їх 
вивчення з позиції сучасного стану педагогічної та психологічної науки; 
представлення найбільша актуальних проблем естетичного виховання не як 
випадкових, що не пов’язані одна з одною, а як частин єдиної системи цілей, 
завдань, принципів, змісту методів виховання; обґрунтування доцільності 
рівноправного існування деяких видів мистецтв у системі художнього 
виховання молоді. 

Слово «естетика» грецького походження, це наука, що вивчає прекрасне 
із дійсності, особливості естетичного освоєння людиною світу і загальні 
принципи творчості за законами краси, в тому числі й закони розвитку 
мистецтва як особливої форми естетичного відображення дійсності. 

Естетичне виховання та освіта є необхідною умовою загального та 
естетичного розвитку особистості. Сучасна психологічна наука стверджує, що 
розвиток особистості, зокрема естетичний, базується на природних задатках, 
індивідуальних особливостях і відбувається під дією навколишньої дійсності, 
середовища, мистецтва, виховання, самовиховання. Провідним та 
спрямовуючим у цьому процесі є виховання. 

Особливе місце в структурі естетичного виховання молодших школярів 
посідає формування і розвиток у них естетичних почуттів. Як відомо, 
формування естетичних почуттів відбувається різними засобами і методами, 
сферами навколишньої реальності. Проте поза всяким сумнівом, перевага 
надається мистецтву. 

Удосконалення естетичного виховання школярів зумовлює необхідність 
розвитку в них почуття прекрасного, гармонії формування високого 
естетичного смаку, вміння розуміти і цінувати твори мистецтва, пам’ятники 
історії та архітектури, народне декоративно-прикладне мистецтво, красу і 
велич рідної природи. У цьому значну роль відіграють навчальні предмети: 
література, музика, образотворче мистецтво, специфіка яких відкриває значні 
можливості художньо-образного і емоційно-чутливого естетичного пізнання і 
відображення дійсності. 

Однак, як свідчить аналіз спеціальної літератури, педагогічна практика, 
реальний стан естетичного виховання і художньої освіти школярів, 
опрацювання кожного виду мистецтва окремо, без дотримання взаємозв’язків 
між його складниками не дозволяє досягти бажаних результатів. Необхідний 
комплексний вплив мистецтв на особистість школяра, тобто необхідна 



інтеграція різних видів мистецтв і, передовсім, інтеграція предметів 
літератури, музики й образотворчого мистецтва. 

Поза увагою українських педагогів не залишився той факт, що в останні 
роки в Україну повертається ім’я видатного українського педагога і 
психолога, професора Григорія Ващенка – яскравої постаті української 
національно свідомої інтелігенції, яку спіткала трагічна доля жити і вмерти в 
еміграції. 

Тому вважаємо за потрібне розглянути основні положення видатного 
педагога щодо естетичного виховання школярів. Аналізуючи розвиток 
української духовності від найдавніших часів до сучасних, Г. Ващенко 
розробляє «Виховний Ідеал», що відповідає психічним та природним 
властивостям української людини і подається не в готовій формі,  а має 
супроводжуватися виховною працею педагога під впливом середовища, яке 
виховує. Професор Григорій Ващенко вказує на ті засоби і методи, які 
належить застосувати, щоб у результаті виховної праці «осягнути ідеальну 
людину-українця, громадянина, у якого життєвою метою буде служіння 
моралі й Україні». 

Доречним також є аналіз завдань української школи щодо вибудови 
виховного ідеалу на засадах гармонійного розвитку людини. За твердженням 
Г. Ващенко, існує чотири основних завдання: 
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Гармонійність педагог розуміє не як розвиток усіх властивостей людини 
однакового рівня, а як «певну цілісність, при якій кожна здібність посідає в 
особі те чи інше місце у зв’язку з роллю її в нашому житті і діяльності» [3, 6]. 
Людину можна визнати гармонійно розвиненою лише за тієї умови, коли якась 

ВИХОВАННЯ 



властивість її посідає центральне місце в її психічному житті і відіграє роль 
стрижня, навколо якого органічно об’єднуються інші. 

«Українці з давніх-давен виявляють природні естетичні здібності», 
– підкреслює Г. Ващенко. Тому завданням школи є розвиток до найвищої 
міри того, чим, наділила природа наших дітей [2, 6].  

За словами Ващенка, у педагогічному і психологічному аспектах 
естетичне виховання, можна розглядати як естетичне (мистецьке) 
сприймання й естетичну творчість. 
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Естетика побуту передбачає розвивати охайність в одязі, житлі, уміння 
прикрасити приміщення і таке інше. 

Школа має прищепити дітям любов і розуміння краси природи. Людина, 
відірвана від природи, не може жити повним життям, оскільки саме краса 
природи є джерелом найчистіших наших радощів. 

Щодо творів мистецтва, то саме школа має виробити у дітей гарний 
естетичний смак. А це, крім культури естетичного сприймання, вимагає ще й 
певної культури і інтелекту. Щоб розуміти й сприймати найкращі твори 
мистецтва, Необхідно мати певні знання з історії письменства, музики, 
живопису, скульптури, архітектури, таким чином початкова школа мусить 
бути трампліном у розвитку естетичного виховання школярів. Школа має 
розвивати також творчі, мистецькі здібності дітей. При цьому розвивати не 
тільки талановитих, обдарованих дітей, що за певних умов виховання можуть 
дати нашому народові чудові твори в якій-небудь галузі мистецтва, але й 
розвивати мистецькі здібності у дітей, які не обдаровані якимись мистецькими 
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талантами. Бо саме мистецька творчість відіграє певну роль в діяльності 
кожної людини і часто є джерелом морального задоволення. Крім того, 
людина, що здібна сама творити щось в галузі певного мистецтва, може 
глибше розуміти мистецькі твори, ніж людина, що зовсім не володіє творчою 
технікою. 

Та в цілому в галузі мистецького виховання перше місце мусить 
посідати виховання смаку й розуміння свого рідного мистецтва, тим більше, 
що в цій галузі Україна має значні досягнення. 

Григорій Ващенко зазначає, що «без естетичного виховання людина не 
може бути повновартісною». Але проблема естетичного виховання дуже 
широка і складна. Спробуємо розглянути її у зв’язку з навчанням, як проблему 
виховання мистецького мислення. Та якщо двом іншим формам мислення – 
практичному (або технічному) і теоретичному – школа приділяє велику увагу, 
то вихованням мистецького мислення педагоги, за нечисленними винятками 
майже не займаються. А проте розвиток його мас велике значення в 
загальному процесі виховання. Розвиваючи в учнів мистецьке мислення, ми 
разом з тим підвищуємо рівень активності їх у процесі навчання. Мистецьке 
мислення більшою мірою пов’язане з емоціями, ніж практичне й науково-
теоретичне мислення. Тому, розвиваючи його, ми посилюємо в учнів інтерес 
до науки. 

Отже, естетичне виховання в аспекті виховання мистецького мислення 
має два завдання: виховувати художній смак та розуміння краси і розвивати 
творчі мистецькі здібності учнів. 

Як зазначає Г. Ващенко, художній смак може бути вузьким і широким, 
примітивним і висококультурним, здоровим і хворобливим. Тому саме школа 
має виховати естетичний смак і розуміння краси у всіх її формах і видах, до 
того ж смак висококультурний і здоровий. 

Свідоме сприймання краси обумовлюється розумінням основних форм 
етичних переживань: це почуття величного, піднесеного, граціозного, 
трагічного, а також різних видів смішного, зокрема комічного, іронічного і 
саркастичного. Хоча ці питання входять до курсу з теорії словесності, однак 
школа має виховати широке розуміння цих категорій краси, здатність 
виявляти їх у природі і різних формах мистецтва. Передусім, треба виховувати 
у дітей відчуття і розуміння краси природи. Люди, що відірвалися від природи 
і живуть у штучних міських умовах, здебільшого позбавлені чистих, простих 
радощів, їх смак часто буває нездоровим. Крім того, не розуміючи краси 
природи, не можна глибоко зрозуміти й відчути красу багатьох творів 



мистецтва, таких, як література, живопис, музика. І з іншого боку, під впливом 
комплексу мистецтв діти вчаться тонко відчувати настрій природи. 

Методи виховання почуття й розуміння краси природи різноманітні. Це 
насамперед безпосереднє спостереження за нею під час екскурсії, тому що 
будь-яка екскурсія в природу з метою її дослідження може містити й естетичні 
завдання. Навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне 
благородство, доброту, сердечність і на основі цього утверджувати в собі 
прекрасне. 

Щодо розуміння краси в галузі мистецтва, то тут треба прагнути, щоб 
учень поступово навчався розуміти і відчувати красу не тільки простих форм 
мистецтва, а й більш складних, піднесених його форм. Наприклад, щоб дитина 
не тільки відчувала красу народної пісні, а й музику Баха і Бетховена; не 
тільки красу народного декоративного розпису, але й живопис Рафаеля і 
Левітана. 

Разом з тим треба дбати про виховання здорового смаку, щоб учень, 
приміром, не тільки не захоплювався низькопробною бульварною 
літературою, а й відчував до неї відразу. 

Крім доцільного добору творів для розвитку естетичного судження 
учнів потрібний також їх відповідний аналіз. У сучасній школі такий аналіз 
застосовується виключно до творів літератури. На наш погляд, його слід 
застосовувати до образотворчого мистецтва та музики. Це можливо на уроках 
читання, малювання, під час екскурсій в музеї, при підготовці до художніх 
вечірок. 

Друге завдання естетичного виховання в процесі навчання – це розвиток 
творчих здібностей у галузі мистецтва. Проте виховання творчих здібностей 
не мусить обмежуватися тільки тим, що учневі дають завдання, яке він 
виконує без належного керівництва. Треба, керуючись досвідом великих 
майстрів, ввести дитину в усі моменти творчості: вибір теми, збирання 
матеріалу, його фіксація, саме творення мистецьких типів, мистецьке 
експериментування і т.ін. Необхідно також допомогти учням оволодіти 
технікою мистецтва у вузькому розумінні цього слова, що можливо на 
годинах співів, малювання, музики і літератури. 

У мистецькому вихованні, як і в усій педагогічній роботі, потрібна 
послідовність змісту, відповідність методів виховання віковим особливостям 
дітей. 



Мистецьке виховання як елемент навчання важливе не тільки саме по 
собі, а й тим, що воно активізує навчальний процес в цілому. Воно робить 
його цікавішим, внаслідок чого діти починають вчитися з більшим бажанням, 
а досить часто із захопленням. 

У процесі естетичного виховання збагачується й естетична культура 
особистості як складник загальної духовної культури. Виховання естетичної 
культури суспільства, що оновлюється, та окремої особистості є основною 
метою естетичного виховання в сучасних умовах розбудови національної 
системи освіти та виховання. 

У сучасній педагогічній літературі під «естетичною культурою 
суспільства» розуміють «сукупність усіх естетичних (природних та створених 
працею людини) цінностей, які беруть участь у взаємодії суспільства зі світом, 
у прагненні суспільства до досконалості, повному розквіті всієї системи 
суспільних відносин» [5, 18]. 

А естетична культура особистості – це якість особистості, що 
виявляється у здібності та умінні емоційно сприймати й оцінювати явища 
життя і мистецтва, прекрасні та потворні, трагічні та комічні; також 
перетворювати природу, навколишній світ, людину «за законами краси». 
Таким чином, естетична культура особистості є цілою єдністю естетичної 
свідомості та активної естетичної діяльності. Естетична культура – складник 
духовного життя суспільства та кожної людини. Розглядаючи поняття 
«естетична культура» ми розмежовуємо два найбільш важливі поняття, що 
становлять її структуру: естетична свідомість та естетична діяльність. 

Естетична свідомість – елемент суспільної свідомості та його форма, 
«яка відображає все багатство естетичного ставлення людини до світу і 
виражає її активне дійове прагнення до гармонії, досконалості, краси, ідеалу 
прекрасного» [6, 30]. 

Естетична свідомість відображає як чуттєво-емоційне, так і раціонально-
інтелектуальне ставлення особистості до дійсності та мистецтва. Тому 
структура естетичної свідомості вирізняється своєю складністю. Вона містить 
такі компоненти, як естетичне сприймання, естетичні почуття, естетичний 
смак, інтереси, естетичну потребу, естетичний ідеал, естетичні творчі 
здібності. Естетична свідомість формується у процесі різноманітних видів 
суспільної діяльності, у тому числі і, особливо, у процесі художньо-естетичної 
діяльності. Діяльність людини в цілому завжди спрямована на створення 
матеріальних та духовних цінностей, на перетворення навколишнього 
середовища. «У процесі соціальної діяльності, – стверджує Л.П. Буєва, – 



особистість не тільки засвоює і привласнює об’єкт природного та суспільного 
середовища, з’ясовуючи для себе їхній суспільний сенс та призначення, але і 
перетворює, у певному розумінні, створює своє соціальне середовище, 
реалізуючи творчі сили розуму» [1, 88]. 

Зміст діяльності включає аспекти формування мотиваційної сфери 
особистості; постановку цілей і конкретних завдань діяльності; з’ясування 
способів, засобів; створення умов для здійснення певної діяльності; отримання 
результату. Художньо-естетична діяльність – компонент суспільної 
(теоретичної і практичної) діяльності. Будь-який вид діяльності містить 
естетичний аспект, який передбачає формування естетичного мотиву 
діяльності (поряд з іншими мотивами), у постановці мети створення не тільки 
практично значущого продукту, але й естетично виразного, емоційно 
привабливого; у виборі естетично значущих засобів і методів здійснення 
діяльності; в отриманні естетично цінного результату. 

Естетико-художня діяльність – це соціальна діяльність, спрямована на 
створення виробів мистецтва чи інших естетичних цінностей (у праці, 
навчанні, грі тощо). Естетико-художній діяльності властиві естетичні мотиви 
(уявлення, задоволення від роботи, що передбачається), мета, спрямована на 
створення прекрасного художнього виробу, вибір творчих методів роботи, 
отримання естетично значимого результату. 

Ідеал всебічно розвиненої особистості існує ще з глибини віків і передає 
органічну єдність інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних, 
трудових якостей особистості. 

Народ завжди прагнув будувати своє життя, культуру, побут, дозвілля за 
законами краси, виховуючи в молоді народні естетичні погляди, смаки, які 
ґрунтуються на народній естетиці, на виробленні умінь власноручно 
примножувати культурно-мистецькі надбання народу. Збагачення духовності 
особистості передбачає освоєння як національних, так і світових надбань 
культури. 

Таким чином, важливо не лише формувати високі естетичні смаки, 
розвивати почуття прекрасного, а й навчати розуміти і цінувати твори 
мистецтва, пам’ятки історії та архітектури, красу й багатство рідної природи. 
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