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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 
 
Естетичне виховання, як складова частина сучасного виховання, має 

на меті розвинути здатність сприймати і правильно розуміти прекрасне в 
дійсності – в природі і праці людей, в їх суспільних відносинах, поведінці і 
вчинках, у мистецтві, – формувати естетичні поняття і погляди, почуття, 
смаки, виховати потребу і здатність створювати прекрасне в житті і 
мистецтві. 

Сьогодні все більшої актуальності набуває визнання розуміння того, 
що реальність світу створюється багатьма голосами культур із власними 
дискурсами. Для нового стилю мислення характерне прийняття культурної 
різноманітності, «консенсусної раціональності», яка виникає в результаті 
обговорення різноманітних ідей, альтернативних суджень, варіативних 
перспектив. Мистецька спадщина, акумулюючи емоційно-естетичний 
досвід поколінь, втілює і передає ціннісне ставлення до світу крізь призму 
етнонаціональної специфіки, тому вона є ефективним засобом виховання 
моральності, патріотичних почуттів, громадянської позиції. 

Цінності мистецтва важливі з огляду на сучасне існування дітей і 
молоді в полікультурному просторі. Завдяки універсальності художньо-
образної мови вони передають зрозумілу для різних народів смислову 
інформацію, дають змогу особистості вступати в невербальний діалог з 
різними культурами минулого і сучасності, розуміти інших і розширювати 
таким чином свій власний духовний світ, його унікальність і самобутність. 

Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманіс-
тичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно 
розвинутої особистості. В Україні загальна мета виховання – всебічний 
розвиток людської особистості як рівновеликої цінності – конкретизується 
через систему виховних завдань, які об’єднані в напрями [1, с. 115]. 

Художньо-естетичне виховання виконує такі завдання: 
– оволодіння основами народного мистецтва, музики, архітектури, 

усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної 
культури; 

– формування системи знань про світову культуру і мистецтво; 
– розвиток естетичних потреб і почуттів; 
– розвиток художніх здібностей і творчої діяльності; 
– готовність будувати власне життя за законами краси [2, с. 860]. 
У розвинутих країнах світу цілеспрямоване виховання є головною 

складовою діяльності школи, а моральне, естетичне, духовне становлення 
особистості – її найважливішими напрямами. 

У доповіді національної комісії з освіти Великобританії (1993) 
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сказано, що «Освіта – це не тільки перевага знань, але й наділення 
моральною, духовною силою». Школа повинна передавати підростаючому 
поколінню такі цінності, як громадянськість, правдивість, повагу до інших, 
почуття обов’язку перед суспільством, турботу про людей, а також 
культурну спадщину (музику, театр, живопис) тощо. 

Сьогодні в Україні запроваджена Концепція художньо-естетичного 
виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Концепція 
розроблена відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», 
«Про позашкільну освіту», вона ґрунтується на основних положеннях 
Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на 
реалізацію Національної доктрини розвитку освіти в Україні. Глобалізація 
як провідна ознака сучасності та соціокультурні процеси в Україні, що 
формуються на ґрунті багатовікових вітчизняних традицій і в загальному 
контексті європейської та світової інтеграції з орієнтацією на 
загальнолюдські фундаментальні демократичні цінності громадянського 
суспільства зумовлюють необхідність переосмислення концептуальних 
засад художньо-естетичного виховання школярів. 

Згідно з Концепцією, мета художньо-естетичного виховання полягає 
в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і 
практичної художньо-творчої діяльності формувати в учнів особистісно-
ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну 
свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до 
самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні. Загальна мета 
конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, виховні й 
розвиваючі аспекти. В Концепції вказані принципи за якими має 
втілюватись в життя естетичне виховання. Відповідно створена система 
художньо-естетичного виховання та визначено її структурні компоненти 

Основні функції естетичного виховання: естетична, інформативно-
пізнавальна, світоглядно-виховна, духовно-творча, аксіологічна, еврис-
тична, соціально-орієнтаційна, комунікативна, регулятивна, сугестивна, 
гедоністична, релаксаційно-терапевтична, компенсаторна. На відміну від 
традиційного домінування в освітньо-виховній системі інформативно-
пізнавальної функції доцільно виділити і посилити в педагогічній практиці 
духовно-творчу функцію, яка тісно пов’язана з світоглядно-виховною. 

Отже, система художньо-естетичної освіти та виховання має 
відкритий характер, широкий простір для вдосконалення, відродження 
кращих національних культурних традицій і впровадження найсучасніших 
інноваційних ідей. Головне, щоб нагальну потребу в кардинальних змінах 
відчули й усвідомили не тільки представники вузького кола фахівців – 
науковців і педагогів-практиків, а й усі члени суспільства, причетні до 
виховання дітей і молоді – майбутнього України. 


