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ВСТУП
Актуальність. Актуальними питаннями сьогодення є питання про
формування естетичних цінностей підростаючого покоління. Особистісна
орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення молодої людини до
естетичного досвіду людства, до творчої діяльності, що є основою
естетичного розвитку особистості. У зв`язку з цим важливого значення
набуває осмислення конкретних проблем формування естетичних цінностей
та базових теоретичних засад формування естетичної культури особистості.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті
визначено основну мету освіти, спрямованої на формування естетичних
цінностей та всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства,
формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих
здібностей[42,с.10 ].
У процесі становлення особистості з найдавніших часів особливе
значення мало формування естетичних цінностей. Здатність відчувати,
сприймати, розуміти, усвідомлювати і творити прекрасне - це ті специфічні
прояви духовного життя людини, що свідчать про її внутрішнє багатство.
Естетичне ставлення людини до світу формується й розвивається
протягом всього її життя. Разом з тим не всі періоди в житті рівноцінні для
естетичного розвитку. Багато письменників, педагогів, діячів культури (К.Д.
Ушинський, Л.М. Толстой, В.О. Сухомлинський, Д.Б. Кабалевський,
Б.Г.Неменський та інші) констатують особливе значення

молодшого

шкільного віку. Особливості дітей молодшого віку найбільш сприяють
формуванню в них естетичної культури, естетичних цінностей. Новітні
дослідження доводять, що прогалини в естетичному розвитку молодшого
школяра найчастіше виявляються невиправними навіть при систематичній
роботі у середніх та старших класах.
Проблема естетичного виховання у естетико-педагогічному плані
широко репрезентована у спадщині видатних українських педагогів та
діячів освіти С.Ф.Русової, Г.Г.Ващенка, Л.П.Шолокової, О.І.Рудницької,
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О.Л.Водовозової,

П.Ф.Каптерова,

С.М.Лисенкової,

О.В.Міхєєвої,

К.Д.Ушинського.
Значний внесок у розв’язання проблем розвитку естетичної культури,
формування естетичних цінностей зробили сучасні, зарубіжні і вітчизняні
дослідники Л.Л.Глазунова, Д.М Генкін, Г.В. Єскіна,

В.В. Кірсанов,

О.А.Миронюк, І. В. Петрова та інші, які розглядають процес естетичного
виховання як цілеспрямоване формування якостей всебічно розвиненої
особистості, що дає можливість їй сприймати природні та соціальні реалії,
діяти та творити відповідно до загальнолюдських ідеалів гармонії та краси.
Естетичне виховання спрямоване на формування здатності сприймати
дитиною прекрасне у навколишньому середовищі і мистецтві, на розвиток
естетичних відчуттів, суджень, смаків, умінь, творчих здібностей, потреби
брати участь у створенні прекасного в житті і художній творчості.
Така особлива увага до естетичного виховання молоді зумовлена і
тим, що людство прагне жити красиво, й комфортно, спілкуватись як у
сімейному колі, так і в кількатисячному фестивальному зібранні, вберегти
планету від катастроф, війн та інше.
До засобів естетичного виховання відносять: навколишнє природне
середовище, література, музика, образотворче мистецтво, архітектура,
театральне мистецтво, кіномистецтво та ін.
Українська народна іграшка здавна привертає увагу дослідників чарівним
світом її образів, сповнених поезії та казковості, що упродовж століть
панували в уяві дітей, пробуджуючи фантазію і спонукаючи до творчості.
Народна іграшка має також неабиякі високі мистецькі якості і широкі
виховні можливості. Емоційна дія образів, утілених у народній іграшці,
широко застосовується педагогами в естетичному вихованні дітей,
допомагає залучити їх до споконвічної культури свого народу.
Українська народна іграшка містить у собі момент істини, своєю
мовою виголошує правду про народ, його земну сутність та історичне
призначення.
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Проте, незважаючи на значний інтерес учених до питання формування
естетичних

цінностей,

естетичного

світосприйняття,

проблема

використання засобів народної іграшки, дослідження її ролі в навчальновиховному процесі з метою формування естетичних цінностей в молодших
школярів є актуальною і це зумовило вибір теми дослідження: «Формування
естетичних цінностей засобами народної іграшки».
Об‘єктом дослідження є процес формування естетичних цінностей в учнів
початкових класів.
Предметом

дослідження

виступають

зміст,

методи,

і

прийоми

застосування народної іграшки як засобу формування естетичних цінностей
в молодших школярів.
Метою роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
ефективність методики формування естетичних цінностей учнів початкових
класів засобами народної іграшки.
Реалізуючи обрану мету даної роботи, я ставлю перед собою такі завдання:
1.Вивчити стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та практиці.
2.Дослідити особливості розвитку естетичних цінностей в учнів початкових
класів.
3.Вивчити, проаналізувати та узагальнити процес формування естетичних
цінностей молодших школярів засобами народної іграшки.
4.Розробити та перевірити ефективність методики формування естетичних
цінностей в учнів початкових класів засобом народної іграшки.
Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи
дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, осмислення й узагальнення
філософської,

психолого-педагогічної

літератури,

народознавчої,

педагогічної літератури з даної проблеми; аналіз та узагальнення досвіду
педагогів-практиків;

емпіричні

-

бесіда;

опитування; анкетування;

педагогічне спостереження; самоспостереження; аналіз творчих робіт для
дослідження рівня сформованості естетичних цінностей; констатуючий
педагогічний експеримент; аналіз власного досвіду роботи.
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Експериментальна

база

дослідження:

експериментальна

робота

виконувалась на базі ЗОШ №12 м.Житомира і нею було охоплено 34 учні і
14 вчителів.
Теоретичне значення дослідження полягає в тому що: уточнено основні
поняття з проблеми дослідження; визначено критерії та рівні сформованості
естетичних цінностей учнів початкових класів засобами народної іграшки;
обґрунтовано навчально-методичне забезпечення естетичного розвитку
молодших школярів засобами народної іграшки.
Практичне значення дослідження полягає у розробці конкретних
методичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення формування
естетичних цінностей молодших школярів засобами народної іграшки.
Апробація

і

впровадження

результатів

дослідження.Результати

дослідження були обговорені на науково-практичній конференції, на
засіданні кафедри педагогіки, на науково-методичному семінарі науковометодичної лабораторії «Освітньо-виховної системи Полісся». Матеріали
дослідження висвітлені у публікації «Формування естетичних цінностей
учнів початкових класів засобами народної іграшки».
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, 2 розділів з
висновками по кожному з них, загальних висновків, списку використаних
джерел. Загальний обсяг роботи - 126 сторінок. Робота містить 3 таблиці.
Список використаних джерел містить 65 найменувань
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ВИСНОВКИ
Естетичне виховання - це: по-перше, цілеспрямований процес, мета,
завдання, зміст, засоби і методи якого визначаються, плануються та творчо
реалізуються спеціально підготовленими педагогами для здійснення
навчально-виховної діяльності, відповідно до завдань суспільства щодо
формування підростаючого покоління; по-друге, процес формування
естетичних якостей особистостей, а саме: здібностей сприймати, оцінювати
та створювати прекрасне, умінь та навичок естетичної діяльності,
художнього смаку та ін.; по-третє, естетичне виховання необхідно
розглядати, з одного боку, як головну складову процесу естетичного
розвитку, а з іншого - як складову процесу загального розвитку особистості;
по-четверте, у процесі естетичного виховання поряд з формуванням таких
соціальних якостей особистості, як естетичні здібності, смак, уміння,
відбувається удосконалення зору, слуху, рухів людини. Водночас із
формуванням естетичних здібностей здійснюється розвиток сутнісних
якостей особистості, які впливають на її становлення.
У даній роботі доступно і переконливо доведено важливість обраної
теми, її актуальність, що зумовлена запитами демократичних тенденцій у
контексті вдало підібраних фактів з історії, і висловлювань відомих світових
діячів культури, показано роль мистецтва у житті людства, народу і молоді,
особливості того чи іншого виду мистецтва, вивчено стан досліджуванох
проблеми у теорії та практиці.
Розповідь про неабиякий естетичний вплив мистецтва на виховання
дитини доповнена цікавими думками авторитетних діячів науки і культури
К.Д. Ушинського, Г.Г. Ващенка, П. Блонського, О. Дем’янчука, В.О.
Сухомлинського та ін., які відзначали особливу роль мистецтва у вихованні
школярів.
У роботі чимало приділено уваги дослідженню особливостей
розвитку естетичних цінностей в учнів початкових класів.
Також нами було вивчено, проаналізовано та узагальнено процес
7

формування естетичних цінностей молодших школярів засобами народної
іграшки.Зокрема у роботі подано цікавий матеріал, в якому розкрито суть і
особливості естетичного виховання, що здійснюється у взаємодії з
моральним вихованням, розкрито особливості психологічного механізму
сприймання прекрасного.
Окремо слід відзначити цей момент, де розказано про специфіку
естетичного виховання засобами художнього читання, образотворчого
мистецтва, співів і музики. Цікаві судження висловлено про роль в
естетичному вихованні школярів.
Різні засоби впливу того чи іншого мистецтва на учнів, а відповідно і
уроку, та всі ці промені естетичної радості сходяться до однієї цілі, як до
сонця - до формування людини творчої, з великим багажем знавця
мистецтва, культури народів світу, справжнім шанувальником краси.
І досягти успіху в формуванні естетичних цінностей учнів можна
через знання психологічних особливостей, їхніх вікових запитів, через
продумані урок і позакласний захід.
Змістом естетичного виховання є виховання естетичного сприйняття,
естетичного ставлення, естетичного почуття, естетичного судження,
естетичного ідеалу, естетичного смаку, естетичної діяльності.
Засоби естетичного виховання - це твори мистецтва, художня
література, фольклор, природа, краса оточуючого світу та побуту, участь
людини в різних видах діяльності.
Шляхи естетичного виховання: оволодіння естетичними знаннями в
процесі вивчення навчальних предметів; організація факультативів;
естетичне виховання у позакласній та позашкільній роботі, у сім’ї,
естетичне самовиховання школярів.
В історії педагогіки накопичений значний досвід з проблеми
естетичного виховання. Це питання займає важливе місце і у педагогічній
спадщині В.О. Сухомлинського, який широко розробляв конкретні питання
естетичного виховання, які знайшли практичне втілення в роботі керованої
8

ним Павлиської школи і були докладно відображені в його педагогічних
працях.
Найважливішим

завданням

естетичного

виховання

В.О.

Сухомлинський вважав навчити дитину бачити красу оточуючого світу,
красу людських стосунків, духовне багатство, доброту, щирість і на цій
основі стверджувати прекрасне в самому собі. Саме естетичне виховання,
на думку педагога, має різнобічні зв’язки з усіма сферами духовного життя
особистості та колективу.
Також з даної проблеми дослідження нами було розроблено та
перевірено ефективність методики формування естетичних цінностей в
учнів початкових класів засобами народної іграшки.
Завдання, які стоять перед сучасною педагогічною наукою, полягають
в накресленні оптимальних шляхів підвищення ефективності естетичного
виховання дітей у навчальних закладах.
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