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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

Кардинальні суспільно-політичні зрушення, віртуальний світ, тотальна 
технологізація та модернізація життя мають вирішальний вплив на свідомість 
молоді, породжують небезпеку духовно-естетичного вакууму. В умовах 
гуманістичного розвитку сучасної педагогічної освіти акцентується увага на 
цілісному розвитку особистості, її духовних та пізнавальних здібностях, 
прилученні до універсальних цінностей культури на основі партнерства в 
навчально-виховному процесі. У Національній доктрині розвитку освіти  
підкреслюється, що одним з найважливіших напрямків освіти повинно стати 
все, що пов’язане з духовним та естетичним формуванням молодого 
покоління. 

Ключова роль у системі освіти належить учителю. “Саме через 
діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення 
інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і 
техніки, збереження і примноження культурної спадщини”, – зазначено у 
державній програмі “Вчитель”. Педагогічний вуз має формувати 
особистість майбутнього вчителя, здатну до постійного творчого пошуку у 
змінюваних суспільно-культурних ситуаціях, до безперервного 
експерименту, яким, за своєю суттю, є професійна педагогічна діяльність. 
“Нині зростає роль творчої інтелігенції, українського вчительства – цвіту 
демократичної України – щодо виконання своєї педагогічної місії: 
облагородження інтелекту, духу дезорієнтованого, розчарованого, 
розгубленого народу засобами гуманітарних наук (класичного трівіуму), 
освіти, мистецтва, власними творчими зусиллями педагогів України, 
духовних лідерів”[1, 236]. 

Особливу турботу викликає стан сільської школи. Останніми роками 
виявляється різке відставання сільської школи від міської – матеріальна 
незабезпеченість, соціальна і трудова незахищеність. Проте головною 
проблемою є потреба сільської школи у самовідданому творчому вчителі. 
Саме такого спеціаліста мають готувати сучасні педагогічні заклади. Вчитель 
сільської школи має виявити свою унікальну самобутність та зробити свій 
внесок у духовне відродження та розвиток суспільства.  

В.Г.  Кузь зазначає,  що учителем у сільській школі бути складніше,  ніж 
у міській, адже “він має бути не тільки предметником чи навіть викладачем 
двох предметів, а й володіти народними ремеслами, грати на музичному 
інструменті, знатися на техніці, бути взірцем у побуті, одязі, етикеті, загалом, 
бути творчою особистістю. Адже життя сільського вчителя протікає на очах 
усіх селян, а селяни, тим більше школярі, люблять, поважають учителя-
професіонала”[2]. Він має задовольняти всі духовні, інтелектуальні й 
культурні запити учнів, їхніх батьків, усіх мешканців села. Тому вищі 



педагогічні заклади мають забезпечити високий рівень фахової підготовки та 
духовної досконалості майбутнього вчителя.   

Важливим чинником духовного збагачення студентів, гуманізації та 
гуманітаризації навчально-виховного процесу є естетичне виховання. Воно 
має великий вплив на розвиток творчого потенціалу, емоційної чутливості, 
формування світогляду, ціннісних орієнтацій особистості. Ставлення до 
естетичного виховання як засобу формування творчої особистості широко 
відображене у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.  

Загально-теоретичні проблеми естетичного виховання висвітлюються в 
працях Б.Ананьєва, О.Бондаренко, Л.Виготського, М.Кагана, А.Канарського, 
Л.Левчук, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна, В.Сластьоніна, Л.Сохань. У працях 
авторів у галузі естетики й мистецтвознавства досліджуються питання, 
пов’язані з уточненням сутності естетичного виховання, його принципів і 
завдань, єдності з працею, природою, побутом, навчанням; зв’язки його з 
моральним, загальнокультурним розвитком особистості, впливу естетичного 
виховання на формування особистості, засвоєння нею художньої культури – 
В.Верховинець, А.Дрьомов, М.Лейзеров, Ю.Лукін, Л.Масол, Б.Неменський, 
М.Овсянников, Л.Предтечинська, Л.Столович, С.Уланова, Г.Шевченко, 
Е.Шудря, Б.Юсов, Н.Ястребова.  

Однак, сучасна шкільна і вузівська практика, що рухаються в загальному 
руслі гуманістичної парадигми освіти, потребують розв’язання 
суперечностей: між якісно новою соціально-педагогічною ситуацією і 
наявною системою освіти і виховання; потребами сучасної сільської школи і 
традиційними штампами у підготовці спеціаліста для неї; між потребою 
студентів в особистісно-значущій підготовці до роботи в конкретних школах і 
відповідних умовах з врахуванням специфіки та регіональних особливостей 
та нормативною заданістю навчально-виховного процесу.  

В межах даної статті вирішуються наступні завдання: 
– визначення змісту та мети, конкретних завдань естетичного виховання 

майбутніх вчителів сільської школи; 
– уточнення співвідношення між естетичним та художнім вихованням; 

виявлення естетичного потенціалу мистецтва; 
– визначення актуальних проблем естетичного виховання. 
Останнім часом у педагогіці більше йдеться про школярів і значно 

менше – про студентство. Тим часом ця проблема має неабияке значення. 
Сучасні студенти – це покоління молодих людей, яких виховано під значним 
впливом радіо- і телепередач, що не лише заповнюють дозвілля, а й 
змінюють склад мислення, світосприймання, поведінку. 

Найголовнішими результатами освіти та виховання у вищих 
педагогічних закладах стає не тільки набуття певних знань, умінь та навичок, 
а й загальний духовний розвиток особистості, складовими якого є: творчі 
здібності, морально-естетичне самовдосконалення, гуманістична світоглядна 
позиція, повага до національної культури. Аналіз педагогічних навчально-
виховних дій талановитих вчителів показує, що однією з важливих умов 



педагогічної діяльності є сила естетичних почуттів, сила переживань 
педагога.  

Проблема естетичного виховання студентів вищих педагогічних 
закладів (майбутніх вчителів) набуває особливої актуальності на сучасному 
етапі розвитку суспільства в умовах гуманістично-демократичних 
перетворень, розвитку вищої школи у відповідності до нової концепції, 
спрямованої у ХХІ століття. Адже виховати людину, яка була б здатна 
професійно виховувати інших людей надто важко. Як зазначає В.Г.Кузь, 
“досвід підказує, що фахові недоліки можна компенсувати післядипломною 
практикою, а упущення соціально-суспільного, морального й культурного 
розвитку дуже важко потім надолужити практикою життя”[2]. 

В процесі естетичного виховання розвивається творчий потенціал 
особистості, художньо-образне мислення та здібності, формується естетичне 
відношення до мистецтва та навколишнього світу. Водночас відбувається 
процес соціалізації особистості. Набуття конкретних знань про культуру та 
мистецтво, досвіду художньої діяльності сприяють формуванню естетичної 
культури, духовності, світоглядних орієнтацій, національної та 
громадянської свідомості, патріотизму, духовному самовдосконаленню. 
Специфічною рисою естетичного виховання є те, що його головна мета – 
гармонійний розвиток особистості. 

У процесі естетичного виховання майбутніх вчителів, зокрема сільської 
школи, мають вирішуватись конкретні завдання: виховання емоційно-
естетичного ставлення до дійсності та цінностей мистецтва; розширення 
уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності людини, набуття знань в 
галузі мистецтва та культури; збагачення досвіду практичної художньої 
діяльності; виховання потреби й здатності до самореалізації у сфері культури 
і мистецтва, духовне самовдосконалення через мистецтво. 

Професійно-орієнтована естетична підготовка майбутнього вчителя 
передбачає:  

підхід до педагогічної освіти на основі єдності інтелектуального та 
емоційного факторів; 

виділення професійно-естетичного напрямку в структурі навчання та 
виховання; 

створення відповідного соціокультурного середовища, в якому 
особистість студента самореалізується як суб’єкт естетичної культури; 

використання естетичних критеріїв оцінки готовності майбутніх 
педагогів до професійно-педагогічної діяльності; 

включення майбутніх вчителів у різні види творчої діяльності. 
Світ пізнається ціннісно і цілісно, в єдності почуттів і мислення, або, як 

вважав мудрий Сковорода, осягається “розумом і серцем”. Сформована 
естетична культура знімає протиріччя між почуттями і розумом, емоціями і 
інтелектом, між матеріальним і духовним, об’єктивним і суб’єктивним. 

Чимало дослідників і донині зводять естетичне виховання до 
художнього. Але естетичне є значно ширшим за обсягом, бо включає в себе 
художнє виховання, як і трудове, моральне, політичне тощо. Можна 



твердити, що художнє виховання зумовлюється засобами мистецтва, 
естетичне – найрізноманітнішими засобами, в тому числі й мистецтва.  

Мистецтво володіє значним арсеналом своїх специфічних засобів, 
відсутніх у інших формах людської свідомості. Естетичні аспекти в 
художньому творі, будучи органічно вплетеними в тканину живих, зримих 
художніх образів, впливають на свідомість людини непомітно, водночас на 
розум, почуття і волю. Передаючи людям цілісний конкретно-почуттєвий 
соціальний досвід, мистецтво використовує феномен емоційної пам’яті 
людини, яка в багато разів сильніша за раціональну. 

“Тільки мистецтво дає змогу заглянути в чужу живу душу, пережити її 
горе, її радощі, мистецтво викликає в нас інтерес, зацікавлення до інших 
людей і їх духовного життя” [3, 147].  

Залучення до мистецтва важливе не саме по собі, а в якості передумови 
для одного з найміцніших впливів на становлення особистості. Воно 
допомагає виявити естетичне не тільки в художній діяльності, але загострює 
емоційне сприйняття всього світу естетичних цінностей. Функції естетичного 
виховання не обмежуються галуззю мистецтва. Естетична сприйнятливість 
екстраполюється на всі сфери життя. Мистецтво виконує роль каталізатора 
будь-якого естетичного відношення. 

Дослідження сучасного стану естетичного виховання визначає наступні 
актуальні проблеми: 

– формування естетичної культури майбутнього вчителя як  нагальна 
потреба суспільства; 

– концепція гуманізації та гуманітаризації освіти України потребує 
зростання ролі естетичного виховання в умовах вищих педагогічних закладів 
на основі кращих національних традицій; 

– єдність становлення і розвитку естетичної вихованості, творчого 
потенціалу та педагогічної майстерності особистості вчителя; 

– поширення естетичної спрямованості на усі сфери діяльності 
випускника педагогічного вузу; 

– забезпечення цілеспрямованої політики держави щодо відродження 
духовності за допомогою естетичного виховання; 

– дослідження та застосування здобутків національного та світового 
досвіду естетичного виховання студентів з метою інтеграції у цивілізований 
світ. 

Актуальними завданнями естетичного виховання в сучасних умовах є: 
– створення у вузах відповідних умов для зростання статусу та уваги до 

естетичного виховання; 
– розробка програм та методичних рекомендацій щодо естетичного 

виховання студентів вищих педагогічних закладів з урахуванням специфіки 
подальшої педагогічної діяльності; 

– координація творчих зусиль провідних спеціалістів – науковців, 
педагогів, психологів, філософів, митців; 

– використання багатого потенціалу позанавчальної діяльності; 
– естетичне виховання як шлях до самовиховання; 



– осмислення особистості вчителя з позицій естетики. 
Запропонована стаття є відображенням гуманістичних 

загальнопедагогічних тенденцій в умовах зростання уваги до відродження 
духовності. В межах даної статті визначені мета та завдання естетичного 
виховання, його особливості в умовах вищих педагогічних закладів,    
значення у професійно-орієнтваній естетичній підготовці. Мистецтво 
загострює емоційне сприйняття всього світу естетичних цінностей. 
Естетичне виховання, розвиток почуттєвої сфери педагога стає нині 
важливою складовою його педагогічної майстерності. 

Дана стаття далеко не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 
Подальшого наукового обґрунтування заслуговують: дослідження форм і 
методів естетичного виховання; використання можливостей позанавчальної 
діяльності; застосування в цьому процесі новітніх виховних технологій.  
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Патокова О.І. 

СПРИЙМАННЯ МИСТЕЦТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 
ВИХОВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ  

У МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Сьогодні, на зламі століть, наше життя характеризується бурхливими 
соціальними, історичними та економічними перетвореннями. Зміни у 
суспільному житті відповідно зумовлюють потребу в активізації духовного 
потенціалу особистості. 

В умовах переходу від авторитаризму до гуманного демократичного 
суспільства система виховання повинна ґрунтуватися на духовних цінностях. 

Це – пріоритетне завдання будь-якого цивілізованого суспільства. Тому 
серед основних проблем освіти одне з провідних місць займає проблема 
світоглядного становлення особистості. 

Індивід повинен виховуватися не тільки як носій певної суми знань, але і 
як справжній громадянин, представник того чи іншого народу, носій певної 
культури з властивими йому світоглядом, мораллю, культурою праці та 
поведінки. 



Як наслідок, особливої актуальності набуває питання особистісного 
розвитку школяра та створення з боку вчителя психолого-педагогічних умов 
для формування його світоглядних уявлень. 

Саме світоглядні знання покликані забезпечити становлення творчої 
особистості з метою підвищення її виробничої, суспільної та культурної 
діяльності. Світогляд розглядається в літературі як індивідуальне духовно-
практичне утворення, що дає уявлення про комплекс усіх сутнісних 
пріоритетів людини, а саме: життєві позиції, ідеали, принципи. 

Для світоглядних знань насамперед характерне злиття практичної та 
пізнавальної діяльності особистості. 

Слід підкреслити, що набутий у дитинстві досвід, є настільки вагомим та 
впливовим, що зберігає силу впливу на майбутнє становлення дорослої 
людини. Отже, молодший шкільний вік, з точки зору психологів, 
сензитивний період для виховання світоглядних уявлень особистості, бо саме 
тут формується підґрунтя для духовної культури, ідеалів, переконань та 
інших необхідних передумов гармонійного становлення людини. 

Таким чином, оптимально організований процес навчання, в якому учень 
– активний суб’єкт, тобто виступає творцем, безпосереднім учасником подій, 
викликає позитивні почуття, стимулює його внутрішній потенціал як 
детермінанту особистісного зростання. 

На думку академіка В.Г.Кременя “Людина формується активно певний 
період, а потім, уже не завжди наздоганяє свій час. Людина не реалізується 
повною мірою тому, що вона не відбувається як самодостатня особистість. 
Ми повинні формувати передусім особистість, навіть із ризиком втрати 
певної суми знань, яку не засвоїть учень” [1, 2]. 

Сучасні шкільні програми створюють відповідні умови і можливості 
щодо розвитку світоглядних уявлень молодших школярів. 

При цьому виключно важливою стає роль мистецтва, оскільки воно 
здійснює специфічний вплив на глибинні процеси внутрішнього світу 
особистості. Мистецтво піднімає на більш високий рівень культуру людських 
почуттів, пробуджує естетичні здібності та творчу активність школяра, 
сприяє розвитку його світоглядних уявлень. 

Реалізація світоглядно-виховного потенціалу мистецтва значною мірою 
зумовлена рівнем підготовки учнів до сприймання творів мистецтва. 

Як показує практика, необхідною умовою ефективного виховання 
школярів засобами мистецтва є активно-творче сприймання, котре включає 
результати перцептивних та інтелектуальних, репродуктивних і творчих 
психічних актів особистості. 

Проблема сприймання мистецтва та вплив його на світоглядні уявлення 
молодших школярів складна та багатогранна. Її досліджують представники 
різних галузей науки: психології, педагогіки, естетики, мистецтвознавства. 

Слід відзначити, що на сьогодні існує чимало досліджень процесу 
виховання світоглядних уявлень молодших школярів. 

У філософському аспекті (В.Г.Афанасьєв, І.С.Кон, О.Г.Спіркін та ін.) 
світоглядні знання розглядаються як спосіб духовно-практичного освоєння 



дійсності та форми історично-суспільної самосвідомості особистості, як 
найважливішої складової її внутрішнього світу. 

У наукових працях психологів (Л.С.Виготський, Т.В.Гаврилова, 
В.В.Зеньківський, Ю.А.Полуянова, Б.М.Теплов, С.Г.Якобсон та ін.) 
розкриваються психологічні механізми сприймання суб’єктом творів 
мистецтва, усвідомлення ним художнього образу, виявлено взаємозв’язок 
виховання художніх здібностей та індивідуальних особливостей людини. 

Проблема розвитку особистості під час сприймання творів мистецтва не 
нова для шкільної педагогіки. Вона знайшла своє відображення у працях 
визначних педагогів: П.П.Булонського, Д.Б.Кабалевського, М.Д.Леонтовича, 
Б.М.Неменського, Б.Л.Яворського. 

Особливо слід відзначити праці В.О.Сухомлинського, в яких чільне 
місце займає розроблена ним на основі власної педагогічної діяльності 
найбільш цілісна концепція формування світоглядних знань школярів і 
методика їх реалізації. 

Вагомий внесок у розробку виховання світоглядних знань особистості в 
останні роки зробили О.Н.Дем’янчук, А.Я.Зись, І.А.Зязюн, Л.Масол, 
О.П.Рудницька та ін. 

Виховний потенціал мистецтва розкритий у працях Ю.Б.Алієва, 
О.О.Апраксіної, Н.Л.Гродзенської, В.М.Шацької. 

Зважаючи на наукове-практичне значення проблеми виховання 
світоглядних уявлень молодших школярів, доводиться констатувати, що у 
психолого-педагогічному аспекті вона залишається недостатньо висвітленою. 

Ефективність впливу вчителя на виховання світоглядних уявлень учнів 
значною мірою залежить від правильного розуміння суті світоглядних знань, 
їх змісту, чіткого визначення умов їх ефективного формування. Тим часом, 
звернення до сприймання мистецтва є доцільним саме в процесі становлення 
дітей молодшого шкільного віку, оскільки це значно розширює можливості 
їх художнього пізнання, асоціативних уявлень. 

Таким чином перед нами постають такі завдання: 
1.Розкрити зміст поняття “світоглядні уявлення”. 
2. Проаналізувати світоглядно-виховний вплив мистецтва на молодшого 

школяра. 
Сьогодні стає зрозумілим, що уявлення про світ, як фокус людського 

бачення світу, являє собою специфічну призму духовності, за допомогою 
якої навколишнє життя оцінюється і усвідомлюється. 

Базовим елементом світогляду, який є найбільш складною синтетичною 
формою духовного освоєння дійсності, виступають уявлення про світ.  

Світоглядні уявлення створюють опору для формування відповідної 
особистості молодшого школяра, забезпечують його гармонійність, 
внутрішню узгодженість. Зростаючись з усією сукупністю почуттів, поглядів, 
вони набувають нового статусу – перетворюються у цілісний спосіб бачення, 
прийняття та розуміння навколишнього світу, орієнтації в ньому. 

Поняття “світоглядні уявлення” є багатомірним. Воно об’єднує в собі 
змістовий, науковий, соціальний,  релігійний і художній аспекти. 



Під змістовим аспектом розуміємо сукупність знань про сутність 
Всесвіту, суспільного буття, історично об’єктивної картини дійсності. 

Науковий аспект базується на основі теоретичних та експериментальних 
відомостей про різноманітні природні явища. 

Соціальний аспект світоглядних уявлень реалізується у сфері 
соціальних контактів людини, а саме сприяє формуванню її життєвої позиції. 

З релігійного боку світоглядні уявлення абсолютизують попередній 
досвід людства у піднесенні надприродних явищ, надають змогу піднятися до 
усвідомлення вищого духовного смислу людського призначення. 

Художній аспект констатує чуттєво-емоційне ставлення до буття, що 
передбачає  відтворення у творах мистецтва загальнолюдського досвіду. 

Саме наявність названих аспектів пояснює специфічність утворення 
світоглядних уявлень учня, їх своєрідність, емоційну неповторність та 
індивідуальну спрямованість, які й визначають відношення учня до 
суспільства, природи, розуміння власного призначення у світі. 

Сучасна система освіти відмовилася від попередньої ідеологізованої 
педагогіки, яка пропонувала ілюзію можливості  виховати запрограмованого 
світоглядного суб’єкта, досягти змістової одноманітності світоглядних 
уявлень учнів. 

Однак це не означає, що можна заперечувати необхідність впливу на 
світоглядний розвиток молодшого школяра. 

Процес формування світоглядних знань передбачає особистісне 
освоєння знання – переведення його із об’єктивної форми у суб’єктивну. 

Аналіз навчальних програм загальноосвітньої школи свідчить, що усі 
шкільні предмети так чи інакше сприяють вихованню світоглядних уявлень 
молодших школярів, але слід звернути увагу на специфічний вплив 
мистецтва. Світ мистецтва, представлений музикою, візуальним мистецтвом, 
літературою та ін., надає уявлення про осягнення людиною себе і світу 
художніми засобами. 

Правомірність звернення впливу мистецтва саме в період навчання у 
початковій школі зумовлена тим, що в учнів даної вікової групи художні 
інтереси тільки починають зароджуватися. Залучення мистецтва до виховної 
роботи з учнями молодшого віку має давні історичні традиції, які зародилися 
ще у Києво-Могилянській академії. 

Мистецтву властива висока сенсорність щодо історичних змін; 
мистецтво фіксує соціокультурні норми, вироблені відповідно до певних 
суспільних вимог. 

Аналіз розвитку мистецтва в співставленні з розвитком навчально-
виховних систем переконує, що прагнучи до гуманізації в освіті, ми повинні 
підвищити вплив мистецтва на процес формування особистості. 

Сприймання мистецтва є загальновизнаним способом виховання і 
розвитку світоглядних уявлень учня. Наша справа навчити пізнавати те, що 
робиться у свідомості учнів під час сприймання мистецтва і через 
самопізнання осягнути розумом навколишній світ. Художній твір відбиває 
об’єктивну дійсність та водночас втілює  особистісний вплив суб’єкта 



творця. Ті самі світоглядні проблеми пояснюються різними творцями 
неоднаково, що в свою чергу  робить художні твори неповторними та 
самобутніми. Причетність до загальнолюдського досвіду допомагає учневі 
виробити власні моральні принципи, усвідомити історичний зв’язок із 
попереднім поколінням, людством у цілому. 

Під впливом мистецтва безпосередні  уявлення переходять у світоглядні 
уявлення учня як фактор осягнення світу та власного самопізнання. 

Своєрідність сприймання мистецтва полягає в унікальній можливості 
пережити чужий досвід, зберігаючи в той час власну індивідуальність. 
Мистецтво як особливий вид людської діяльності висвітлює світоглядну 
проблематику через суб’єктивний  світ окремих особистостей, відображає 
складний історичний процес формування суспільної свідомості людини. 

Сприймання учнем художнього твору можна розглянути у вигляді 
чотирьох рівнів: 

I рівень – формування вмінь і навичок шляхом репродуктивного 
відтворення. Назвемо його матеріальним. 

II рівень – втілює мистецтвознавчий вплив вчителя на учня, розкриває 
образно-смисловий зміст твору. 

III рівень – оцінювальний; особливість його зумовлюється тим, що 
художній твір з одного боку прагне виявити дійсність, оцінити її, з іншого 
боку він сам спонукає суб’єкта до ціннісного переживання, яке складає 
важливий аспект світогляду учня [2, 9]. 

IV рівень – світоглядний, що містить у собі комплекс психологічної, 
педагогічної та феноменологічної рефлексії. На цьому рівні мова іде про 
осмислення учнем власних думок і почуттів, що виникли в процесі 
сприймання творів мистецтва. 

Саме на цьому рівні відбувається “ототожнення внутрішнього і 
зовнішнього, логічного смислу мистецького твору й алогічної сфери 
самосвідомості особистості, смислової предметності мистецтва та 
непередбаченого суб’єктивного почуття. Тому закономірним є твердження, 
що світоглядність становить найважливішу функцію мистецтва, його 
домінанту, з якої випливають усі інші функції: виховна, соціально-
організуюча, комунікативна, аксіологічна” [3, 12]. 

Оскільки твір мистецтва, як цілісне утворення, характеризується 
взаємодією всіх чотирьох рівнів, в учня виникає соціально-світоглядна 
картина світу. 

Естетичне життя суспільства становить своєрідний “камертон”[4, 2] 
розвитку його світогляду. У творах мистецтва таким чином містяться 
світоглядні знання, виховні і моральні ідеали певного народу, етносу. 

В різних історичних формаціях переважають лише ним притаманні 
способи художнього відтворення дійсності. Наприклад, можна порівняти 
філософський догматизм Й.С.Баха та палку романтичність Ф.Шопена, 
нестримну натхненність творів М.Лисенка та чарівну співучість вокальних 
обробок М.Леонтовича. 



Загальним для всіх мистецьких творів, незважаючи на їх стильові 
відмінності, є те, що творчість митця нерозривно пов’язана з його 
суб’єктивним сприйманням світу. 

Як наслідок – через світоглядну позицію митця сприймач отримує 
“атмосферу часу”. 

У Празі після концертного турне Української капели в 1919 році преса 
писала: “...Україна є чистий народ, не зачеплений петроградською гнилістю 
царського режиму, не зачеплений гультяйством імперіалістичної Польщі...Це 
мистецтво, хоч і як воно далеке від нас, потрясло нас так, що ми зразу 
полюбили і спів, і той народ...”[5, 4]. 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити такі висновки: 
1. Проблема виховання світоглядних уявлень у наш час набула особливої 

актуальності. Світоглядні уявлення містять об’єктивну інформацію про 
єдність світу. 

2. Збагачення світоглядними знаннями особистості відбувається на 
протязі усього життя, але найбільш сприятливим у їх вихованні є молодший 
шкільний вік. 

3. Визначено, що специфічність утворення світоглядних уявлень учня 
забезпечується наявністю їхніх змістового, наукового, релігійного та 
художнього аспектів. 

4. Психологічні особливості розвитку молодшого школяра (переважання 
образного сприймання, сенсорна доступність, підвищена вразливість), 
потребує всебічного впливу мистецтва на свідомість учня, виховуючи його 
світоглядні уявлення. 

5. Сприймання мистецтва є комплексною дією, структура якої містить 
результати перцептивних, інтелектуальних, репродуктивних актів молодшого 
школяра. 

6. Досконалість впливу мистецтва у значній мірі зумовлене ступінню 
розуміння і усвідомлення учнем світоглядно-виховного змісту твору. 

7. Сприймання мистецтва є ефективним засобом виховання світоглядних 
уявлень молодших школярів, впливаючи водночас на емоційну, 
інтелектуальну, раціональну сфери психіки учнів. 
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