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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В останні роки в Україні розробляється 

принципово новий підхід до проблеми розвитку особистості у площині 

парадигми гуманізації освіти. На відміну від традиційної освіти, яка 

недостатньо актуалізувала морально-етичний та естетичний складники 

виховання, гуманістично-орієнтована освіта веде до розкриття сутнісних 

якостей людини, її внутрішнього багатства та творчого потенціалу.  

У цьому аспекті найважливішу роль відіграє мистецька освіта, яка є 

своєрідним інструментарієм естетичного виховання, за допомогою якого 

можна подолати бездуховність, віддаленість від культурних цінностей 

суспільства. Впливаючи на внутрішній світ особистості, вона залучає її до 

людських емоцій, виховує духовно-практичне ставлення до дійсності, 

формує здатність естетично сприймати й оцінювати явища життя і 

мистецтва, пробуджує сприйнятливість прекрасного, стимулює вміння 

перетворювати навколишній світ і самого себе “за законами краси”. 

Сьогодні загальноосвітня школа має не лише забезпечити різнобічний 

розвиток індивідуальності учня на основі виявлення його задатків і 

здібностей, створення умов для їх самовизначення та самореалізації у 

професійному й особистісному вимірі, а й виховати особистість зі 

сформованою естетичною культурою, усталеними естетичними смаками, 

розвиненим почуттям прекрасного, здатну керуватися естетичними 

принципами у житті та творити за законами краси. 

Проблема естетичного виховання особистості засобами образотворчого 

мистецтва привертає увагу мистецтвознавців, психологів, педагогів, які 

відзначають значущість цього виду мистецтва у формуванні естетично-

ціннісних орієнтацій учнів і розвиток її естетично-творчих потенцій, які 

визначають місце естетичного виховання в суспільному житті та зв’язок з 

іншими видами виховної діяльності (Л. Виготський, Н. Ветлугіна, 

Т. Казакова, Т. Комарова, С. Коновець, Б. Неменський, Б. Юсов, П. Якобсон 



та ін.). Проблему естетичного виховання у естетико-педагогічному аспекті 

широко висвітлено у спадщині видатних українських педагогів і діячів освіти 

Е. Водовозової, П. Каптерєва, С. Лисенкової, С. Русової, К. Ушинського.  

Філософсько-естетичні та психологічні аспекти цієї проблеми 

розглядали Б. Ананьєв, Л. Божович, Ю. Борев, Л. Виготський, І. Гончаров, М. 

Киященко, І. Кон, Б. Теплов, В. Ядов та інші.  

Видатні вчені О. Буров, В. Вансаалов, Л. Волович, І. Долецька, М. Каган, 

Є. Квятковський, Л. Коган, М. Лайзеров, А. Макаренко, В. Розумний, 

О. Семашко, В. Скатерщиков, В. Шестакова зробили значний внесок у 

розробку теорії естетичного виховання. Насамперед вони визначили основні 

поняття, на які потрібно спиратися при побудові системи естетичного 

виховання підлітків у процесі навчання, а також низку підходів до вивчення 

проблеми естетичного розвитку особистості. 

Проблема оптимального використання образотворчого мистецтва у 

вихованні естетичних почуттів потребує подальшого опрацювання, оскільки 

попередні дослідження торкалися або загальних проблем естетичного 

виховання дітей та підлітків, або фрагментів із системи естетичного 

виховання, чи методики роботи з вивчення образотворчого мистецтва та 

пізнавально-виховної значущості мистецтва в цілому. Чітко простежується 

невідповідність між теоретичною розробкою питань естетичного виховання 

(зокрема, виховання почуттів) засобами образотворчого мистецтва і 

використанням їх у практиці навчальних закладів.  

Виходячи з недостатньої розробленості проблеми та враховуючи її 

актуальність для практичного застосування у початковій школі, ми обрали 

темою дослідження „Розвиток естетичних почуттів учнів початкових класів 

засобами образотворчого мистецтва”. 

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес початкової школи. 

Предмет дослідження – педагогічні умови ефективного розвитку 

естетичних почуттів учнів початкових класів засобами образотворчого 

мистецтва. 



Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови та методику застосування засобів 

образотворчого мистецтва у процесі виховання естетичних почуттів учнів 

початкових класів. 

Гіпотеза дослідження – ефективність виховання естетичних почуттів 

засобами образотворчого мистецтва може суттєво підвищитися, якщо буде 

забезпечено реалізацію наступних умов: врахування особливостей 

естетичного розвитку молодших школярів; обґрунтування принципів добору 

засобів образотворчого мистецтва, які забезпечують спрямоване виховання в 

учнів початкових класів естетичних почуттів; навчити самостійної діяльності 

молодших школярів в розкритті естетичного потенціалу та творчих умінь. 

Для досягнення мети і перевірки висунутої гіпотези у дослідженні 

вирішувалися такі завдання: 

– вивчити стан проблеми розвитку естетичних почуттів учнів у 

психолого-педагогічній теорії та практиці роботи школи; 

– проаналізувати базові поняття дослідження; 

– визначити виховний потенціал засобів образотворчого мистецтва у 

розвитку естетичних почуттів; 

– теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психолого-

педагогічні умови і методику розвитку естетичних почуттів учнів початкових 

класів засобами образотворчого мистецтва. 

Методологічну основу дослідження становлять психолого-педагогічні 

положення про природу людської індивідуальності, виховну функцію 

мистецтва; вчення про діалектику естетичного розвитку особистості, в якому 

вона виступає суб’єктом і об’єктом виховання; психолого-педагогічні 

концепції і програмні документи щодо естетичного виховання підростаючого 

покоління; досвід педагогіки виховання на образотворчо-мистецькому 

матеріалі. 

Теоретичну основу дослідження становлять психолого-педагогічні 

положення про провідну роль почуттів у розвитку особистості (І. Бех, 



В. Блюмкін, Л. Божович, Л. Виготський, Г. Гумницький, Я. Коменський, 

А. Макаренко, Р. Оуен, І. Песталоцці, С. Рубінштейн, Ж.-Ж. Руссо, Г. 

Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.); типологію емоцій і 

почуттів (Є.Богданова, Ф.Василюк, Б.Додонов, Д.Ельконін, А. Запорожець, 

Т.Кириленко, Є.Кульчицька, П.Якобсон та ін.); фундаментальні висновки 

щодо виховання естетичних почуттів у психолого-педагогічному аспекті (І. 

Зязюн, В. Ілюшин, А. Макаренко, В. Шацька); ідеї поліхудожнього підходу 

(Ф. Бекон, Л. Кликова, Є. Нікітіна, К. Ніконова та ін.) 

Для розв’язання визначених завдань і перевірки гіпотези 

використовувалися такі методи дослідження: 

- теоретичні – теоретико-критичний аналіз психологічної, педагогічної 

та методичної літератури щодо проблеми дослідження, порівняння, 

систематизація, узагальнення здобутої інформації, що дало змогу розкрити 

сутність, структуру та особливості розвитку естетичних почуттів молодших 

школярів;  

- емпіричні – методи масового збирання емпіричного матеріалу 

(анкетування, інтерв’ю, бесіди); спостереження за виховним процесом, 

позаурочною діяльністю, що забезпечило діагностику стану вихованості 

естетичних почуттів учнів; педагогічний експеримент (констатувальний та 

формувальний етапи), спрямований на розвиток естетичних почуттів; 

- статистичні – методи обробки експериментальних даних, за допомогою 

яких перевірялися теоретичні прогнози, вивчалась ефективність 

використання засобів образотворчого мистецтва у вихованні естетичних 

почуттів учнів тощо. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалась на базі Житомирської ЗОШ №33. Загалом 

дослідженням було охоплено 20 учнів. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягає в 

тому, що науково обґрунтовано виховний потенціал та педагогічні умови 

застосування засобів образотворчого мистецтва у розвитку естетичних 



почуттів молодших школярів; визначено принципи добору засобів 

образотворчого мистецтва, спрямованих на виховання естетичних почуттів 

учнів початкових класів; обґрунтовано критерії і показники рівнів 

вихованості естетичних почуттів молодших школярів; уточнено понятійно-

категоріальний апарат, зокрема поняття „естетичні почуття”; подальшого 

розвитку набули форми і методи виховання естетичних почуттів учнів.  

Практична значущість дослідження полягає у розробці методики 

виховання естетичних почуттів засобами образотворчого мистецтва у 

практиці роботи початкової школи. Створено перелік засобів образотворчого 

мистецтва, спрямованих на виховання естетичних почуттів і розкрито 

специфіку опрацювання їх змісту. Одержані дані можуть бути оформленими 

у вигляді спецкурсів, методичних рекомендацій, можуть бути використані у 

професійній підготовці вчителів початкових класів, класних керівників, 

педагогів-організаторів, у системі післядипломної освіти. 

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною і 

теоретичною обґрунтованістю його вихідних положень і авторських 

висновків; використанням комплексу методів науково-педагогічного пошуку, 

адекватних сформульованим меті і завданням; поєднанням кількісного і 

якісного аналізу отриманих результатів; статистичною обробкою і якісною 

інтерпретацією результатів експериментальної роботи.  

Структура роботи.Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг 

магістерської роботи складає 100 сторінок, у тому числі 18 таблиць, 27 

рисунків, 4 додатки. Список використаної літератури складається із 80 

найменувань. 

  



ВИСНОВКИ 

 

Естетичне виховання займає важливе місце в системі навчально-

виховного процесу. Це розвиток естетичних якостей людини і особистості в 

цілому. Музика, образотворче мистецтво, література мають велике виховне 

значення і роблять позитивний вплив на естетичний розвиток дітей, на 

зростання їх загальної культури. Саме дані види мистецтва виховують у 

людини почуття прекрасного як у творах мистецтва, так і в оточуючого її 

середовища. 

Динаміка становлення естетичного сприйняття учнів початкових класів 

залежить від їх здатності до емоційно-естетичного переживання, яка має 

специфічні особливості на різних періодах розвитку особистості. Важливим 

напрямком естетичного виховання дітей початкових класів є художнє 

виховання - виховання особистості засобами мистецтва, завданнями якого є: 

систематичний розвиток естетичного сприйняття, почуттів і уявлень дітей; 

залучення дітей до діяльності у сфері мистецтва, виховання прагнення 

вносити елементи прекрасного в побут, природу, свою діяльність; розвиток 

художньо-творчих здібностей у різних видах діяльності. 

Естетичне сприймання світу молодшими школярами ґрунтується на 

певному рівні загальнолюдського світосприймання, що спирається, 

насамперед, на моральні якості особистості та не є сталим детермінованим 

процесом, а індивідуально-типологічним явищем, обумовленим різними 

внутрішніми й зовнішніми факторами. 

В учнів початкової школи сприймання характеризується такими 

властивостями як цілісність, структурність і усвідомленість. Сприймання 

стає осмисленим, цілеспрямованим процесом, у якому виділяються довільні 

дії – розгляд, пошук – від схематичного, нерозчленованого воно переходить 

до цілісного цілеспрямованого спостереження. На різних стадіях розвитку 

художнього сприймання у дитини змінюється: а) зміст, доступний для 

інтерпретації, і глибина пізнавального проникнення в нього; б) складність 



композиції, яка може бути “схоплена” дитиною в цілому, в єдності і 

взаємозв’язку всіх її частин; в) естетична оцінка сприйнятого: тут має місце і 

емоційна забарвленість й особисте відношення дитини. Діти починають не 

тільки бачити, але й усвідомлювати первинні естетичні якості у художніх 

творах, у них формується інтерес до красивого в навколишньому житті і в 

мистецтві, до різних видів художньої і ігрової діяльності.  

Засвоєння естетичної культури нерозривно пов’язано з уявою і 

фантазією дитини. Здатність раціонально використовувати накопичений 

власний досвід у молодших школярів розвинена по-різному. Тому особлива 

увага тут концентрується на налагодженні та закріпленні зв’язку уяви і 

фантазії з дійсністю, розширенні чуттєвого досвіту школярів та врахуванні 

особливостей актуалізації естетичного сприймання. 

Враховуючи специфіку молодшого шкільного віку необхідно 

застосовувати систему пошукових методів, що передбачає застосування 

творчих завдань щодо створення молодшими школярами художніх образів. У 

дослідженні творчі завдання та їх розв’язання розглядаються з погляду 

творчої самореалізації учнів, а також оволодіння ними новими знаннями та 

способами творчої діяльності.  

Засоби образотворчого мистецтва здійснюють на учнів початкових 

класів свій необмежений вплив. Правильно організований, націлений на 

дитину урок, викликає непідробний інтерес і відгук у кожному учня. 

Емоційно насичений матеріал залишає глибокий відбиток у душі дитини, 

який у майбутньому стане основою становлення естетичного смаку, ідеалу, 

відносин, переживань, а згодом естетичне почуття мистецтва відкладе свій 

відбиток і на ставлення до життя, дійсності. З естетичним розвитком є і 

духовний розвиток людини. Те, що сьогодні дитина сприймає емоційно, 

завтра переросте в усвідомлене ставлення до мистецтва і до життя. 

Основними проблемами розвитку естетичних почуттів учнів початкових 

класів є недостатній розвиток у більшості учнів художніх здібностей, що 

дозволяють правильно сприймати твори мистецтва і формувати справжній 



інтерес до них та відсутність ефективних освітніх технологій, що дозволяють 

розвивати у дітей художні здібності, формувати смак і навички творчого 

самовираження. 

Ефективний творчий розвиток молодших школярів засобами 

образотворчого мистецтва забезпечується дотриманням таких педагогічних 

умов: врахування індивідуальних особливостей учнів; стимулювання 

емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів; сприяння дієвості уяви і 

фантазії дітей; різноманітність способів реалізації художнього образу в 

образотворчій діяльності (самовираження) учнів. Це стимулює їх 

самовираження у практичній творчій діяльності і підтверджує адекватність 

висунутої гіпотези дослідження. 

Реалізуючи повноцінне естетичне виховання дитини в молодшому 

шкільному віці, вчитель забезпечує в майбутньому становлення такої 

особистості, яка буде поєднувати в собі духовне багатство, істинні естетичні 

якості, моральну чистоту і високий інтелектуальний потенціал. 
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