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Анотація  
В статті розглядається проблема формування естетичного виховання молодших 

школярів. Розкривається сутність поняття «естетичне виховання» як невід‟ємної складової 
гармонійного та всебічного розвитку особистості молодшого школяра, висвітлюються умови 
розвитку естетичного сприймання молодших школярів. Розглянуті шляхи реалізації 
естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва, літературного читання та 
природознавства. Особлива роль в естетичному вихованні молодого покоління, належить 
загальноосвітній школі.  
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Abstract  

The problem of aesthetic education of junior students is considered in the article. There 
disclosed the essence of concept «aesthetic education» as an integral concept of a harmonious 
and comprehensive development of the junior pupils personality, the conditions of development of 
aesthetic perception of junior pupils are covered. Also there is examined ways of realization 
aesthetic education, namely in the lessons of the lessons of fine arts, literary reading and natural 
science. A special role in the aesthetic education of the younger generation belongs to the general 
education school. 
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Сучасне суспільство висуває певні вимоги до людини нового 
покоління, невід‟ємною складовою яких є наявність естетичного смаку, 
естетичного сприйняття світу, широкого кругозору, обізнаності і в 
мистецтві, літературі, тобто наявності світогляду який не буде 
обмежуватися окремою сферою, а буде охоплювати всі сторони життя.  

Проблема естетичного виховання висвітлена у спадщині видатних 
українських педагогів-класиків К. Ушинського, В. Сухомлинського, А. 
Макаренка, С. Русової.  

Дослідження ролі естетичного виховання в розвитку особистості 
молодшого школяра. Всебічно розвинена особистість є надзвичайно 
чутливою до краси, гармонії, благородства. І своєю діяльністю вона 
прагне утверджувати їх. Саме на формуванні таких якостей особистості 
зосереджене естетичне виховання.  

Естетичне виховання – це процес формування цілісного сприйняття  

і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; 
притаманна людині здатність до творчого самовиявлення. Основою, на 
якій здійснюється естетичне виховання, є певний рівень художньо-
естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння 
дійсності. 
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Естетичне виховання не обмежується тільки навчальним процесом. 
Це значно масштабніше поняття яке поширюється на всі сфери життя 
людини. Підтвердженням цьому є погляди видатного педагога А. 
Макаренка, який не обмежував естетичне виховання тільки художнім 
вихованням, а вважав, що естетичне почуття має бути щодня присутнє в 
житті, стосунках між людьми, ставленні до власних вчинків, рідної 
природи. Тобто певна естетика повинна бути присутньою в усіх сторонах 
життя людини, що створює певну гармонію і рівновагу її оточення, а це 
все є частиною її гармонійного розвитку. Всебічний та гармонійний 
розвиток особистості передбачає дотримання єдності та взаємодії п‟яти 
частин виховання. Традиційними складовими частинами виховання 
називають розумове, фізичне, трудове, моральне й естетичне. І, 
безперечно, на особливе місце заслуговує саме естетичне виховання [4, 
с. 42].  

Отже, для А. Макаренка естетика – це не лише милування 
природою і не лише насолода прекрасною музикою. Сенс його естетики 
полягає в тому, щоб навчитися ясніше мислити і глибше відчувати.  

«Краса, – писав В. Сухомлинський, – могутній засіб виховання 
чутливості душі. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без 
розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не 
побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі 
тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш 
відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з 
ним. Я б назвав красу гімнастикою душі – вона виправляє наш дух, нашу 
совість, наші почуття і переконання. Краса – це дзеркало, в якому ти 
бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе» [4, 
с. 45].  

В. Сухомлинський надавав особливо великого значення в 
естетичному вихованні учнів казці, музиці, живопису. Він дбав про те, 
щоб його вихованці діставали світлі враження, які вже самі по собі 
повинні ставати могутніми засобами виховання людини. Це досягалося 
за допомогою яскравих полотен, доступних дітям за змістом і формою, 
виразно прочитаної народної казки, краси рідної природи [4, с. 45].  

Отже, з педагогічної спадщини В. Сухомлинського, можна виділити 
найважливіше завдання естетичного виховання – навчити дитину бачити 
красу навколишнього світу та відчувати в ній духовне багатство, доброту, 
сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі.  

Система естетичного виховання, звичайно, не ізольована від інших 
складових частин цього процесу. Вона органічно пов‟язана з ними, 
оскільки всебічний і гармонійний розвиток дитини виступає провідною 
ідеєю педагогіки. Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку,  

моральної чистоти, естетичного ставлення до життя та мистецтва – 
умова формування цілісної особистості. Правильно здійснюваний 
естетичний розвиток завжди пов‟язаний з удосконаленням багатьох 
якостей і рис дитини. 
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Естетичне виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і 
вироблення умінь творити прекрасне у повсякденному житті. Цього 
досягнути допоможе навчально-виховний процес, адже саме навчання є 
провідним видом діяльності молодшого школяра, займає найбільшу 
кількість його часу і створює умови для розвитку дитини. Виховний 
потенціал, з погляду саме естетичної його складової, мають всі предмети 
представлені у початковій школі. Шляхами естетичного виховання є: 
уроки образотворчого мистецтва, літературного читання, музичного 
мистецтва, фізичного виховання, природознавства, математики, тобто 
естетичний виховний потенціал мають практично всі предмети які вивчає 
учень в початковій школі [6, с. 37].  

На уроках образотворчого мистецтва естетичне виховання може 
реалізувати себе сповна. Це можуть бути цікаві нетрадиційні техніки 
(монотипія, гратографія, гратаж, плямографія, акватуш, набризки) які є 
захоплюючими для учнів. Уроки з використанням нетрадиційних технік 
дають можливість учням максимально повно себе проявити, відкривають 
перспективи для самовираження та самовдосконалення. Так, наприклад, 
варто застосувати плямографію. Плямографія – це різновид графічної 
техніки, при виконанні якій малюнок виконується рідкими фарбами, або 
тушшю, чорнилом. [5, с. 147].  

Також варто звертати вчителю увагу на оформлення альбомів, та 
на акуратність виконання дитиною власних робіт, що формує у дитини 
прагнення до естетики, гармонії у власних речах та в оточуючому її 
середовищі.  

Природа теж є ефективним засобом реалізації естетичного 
виховання. Сприйняти красу рідної природи допоможуть вміло 
підібраний ілюстративний матеріал, демонстрування кінофільмів, 
кінофрагментів, сезонні екскурсії. Використання кінофільмів розкриває 
широкі межі вчителю для реалізації естетичного виховання на уроках 
природознавства. Адже неможливо спостерігати всі явища природи 
наяву і саме за допомогою фрагментів фільмів дитина може спостерігати 
за розкриттям бутону квітки, за жителями підводного світу [3, с. 136].  

Окрім таких урочних методів широко використовуються у роботі з 
естетичного виховання екскурсії під час яких школярі безпосередньо 
спілкуються з природою. Варто наголосити на правилах поведінки в лісі, 
що допоможе зберегти красу та неповторність природи. Пізнання краси 
неможливе без яскравого, емоційного слова вчителя. Він не лиш сам 
описує спостережувані явища, а й допомагає дітям дібрати образні 
порівняння [1, с. 8].  

Естетичне виховання на уроках літературного читання теж має свої 
специфічні методи. Виняткову роль у вихованні у дітей розуміння добра, 
краси можна відвести казці. Гармонійність естетичного виховання, як 
відомо, важлива для дітей різного віку. Але ніхто не потребує її так, як 
молодші школярі. Обумовлено це тим, що художні враження 
залишаються в їхній пам'яті надовго, іноді на все життя. Слово вчителя 
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допомагає учням правильно сприймати твір, відчути силу і красу його 
образів, зрозуміти естетичні погляди нашого народу. Урахування вікових 
особливостей допомагає встановити, які саме форми, засоби та види 
діяльності для художнього розвитку особливо ефективні в тому чи 
іншому віці. Якщо діти виховуються в дусі чутливості до всього 
прекрасного в житті, якщо вони збагачуються різнобічними враженнями, 
захоплюються різними видами художньої діяльності, то їхні спеціальні 
здібності розвиваються успішно і плідно.  

Загальна мета всебічного і гармонійного виховання визначає і 
основні завдання естетичного виховання. Вони передбачають:  

1. Систематичний розвиток естетичного сприймання естетичних 
почуттів і уявлень дітей. Вважаємо, що всі види мистецтва, краса 
природи, побуту сприяють розвитку естетично забарвленого 
сприймання.  

2. Залучення дітей до діяльності в галузі мистецтва, виховання у них 
потреб і звичок посильно вносити елементи прекрасного в побут, 
природу, суспільні відносини. 

3. Закладання початкових основ естетичного смаку.  
4. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей. Чим більше естетично 

розвинена дитина, тим міцніші її художні вміння та навички, тим 
повніша, цікавіша її творча діяльність.  

Процес естетичного переживання складний і багатогранний. Він 
перебуває в дуже тонких і своєрідних зв‟язках з різноманітною 
діяльністю дитини, її поведінкою і моральними звичками, формуванням 
фізичного вигляду. Оцінюючи естетичне виховання як один із засобів 
всебічного розвитку, слід показати його зв‟язки окремо з кожною 
стороною виховання. У педагогічній практиці ці зв‟язки переплітаються, 
встановлюються одночасно. В естетичному вихованні істотне значення 
мають дві його сторони: розвиток сприймання і залучення дитини до 
практичної діяльності.  

Естетичне сприймання ми розуміємо широко. Важливу роль 
відіграє сенсорне виховання, яке дає дітям можливість розрізняти барви, 
звуки, форми, які потрібні для зображення явищ, предметів. Особливого 
значення набуває емоційна забарвленість сприймання прекрасного, без 
чого воно не може бути естетичним [2, с. 99].  

Естетичне почуття завжди характеризується творчими 
прагненнями. Воно викликає бажання діяти. Якщо мета діяльності 
зрозуміла й посильна, якщо вона побудована на творчій активності дітей,  

а сама діяльність добре організована, проходить у цікавій формі і дає 
радість, то в цих умовах єдність морального і естетичного виступає 
особливо виразно.  

Для учнів молодшого шкільного віку важливим є процес 
естетичного ставлення до дійсності у зв‟язку з тим, що він сприяє 
розкриттю естетичної цінності об‟єктів, предметів, явищ природного і 
соціального середовища. Природа, побут, праця, стосунки між людьми 
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мають бути зрозумілими учням не лише як вияви їх повсякденного життя, 
але й як естетичні цінності, здатні задовольняти потреби у спілкуванні зі 
світом прекрасного, витонченого, гармонійного та виразного.  

У процесі естетичного ставлення учнів молодшого шкільного віку до 
дійсності найрізноманітніші її об‟єкти і явища мають стати предметом 
особливої уваги, пізнання і творчості. Відтак важливо підкреслити, що 
естетичний досвід учнів повинен бути спрямований на освоєння 
прекрасного, відкривати перед ними можливості повноцінного 
сприймання предметів і явищ дійсності, які, по-перше, є важливими для 
учнів, а по-друге, є посильними для сприймання й осмислення у 
молодшому шкільному віці [1, с. 9].  

Слід пам‟ятати, що краса в діяльності починається не з результату,  
а з бажання йти до нього. Тому доцільно більше працювати над 
розвитком естетичного прагнення. Наявність його – важлива вимога 
довершеного, найбільш виразного виконання, творчої самореалізації 
особистості учня.  

Висновки. Отже, завдяки навчально-виховному процесу така 
складова гармонійного розвитку дитини, як естетичне виховання може 
реалізувати себе максимально повно. Естетичний виховний потенціал 
певного уроку є не обмеженим, він тільки обмежується можливостями 
самого вчителя, від якого залежить обізнаність у нових формах і методах 
роботи, у передових розробках та у широті його уяви, адже кожна 
творчість потребує активізації цього психічного процесу. В останні роки 
зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як 
засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості. 
Від вирішення проблем, що пов‟язані з естетичним вихованням, багато в 
чому залежить подальший розвиток культури особистості. А формувати 
особистість і естетичну культуру особливо важливо в найбільш 
сприятливому для цього молодшому шкільному віці.  
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