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втрата роботи, близьких людей, розпад сім’ї, розрив стосунків із значимою для нього особою 

тощо), або відбуватися поступово, коли людина тривалий час зазнає негативного впливу 

середовища або власної поведінки. Наслідком соціальної дезадаптації можуть стати 

соціальна ізоляція індивіда, втрата ним соціального статусу, соціально корисних зв’язків, 

девіантна або саморуйнівна поведінка індивіда. 
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Анотація. У статті розглянуто можливості організації естетичного виховання 

учнів початкової школи на уроках літературного читання. Автор переконана, що для 

досягнення високого рівня естетичного виховання на уроках літературного читання 

учителю необхідно спрямовувати увагу дітей на літературознавчі аспекти під час 

опрацювання художніх творів,  використовувати різні види читання, розвивати художні 

здібності та зв’язне мовлення під час виконання творчих завдань, використовувати інші 

види мистецтва на уроках літературного читання. 
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Abstract. The article considers the possibilities of organizing the aesthetic education of 

elementary school students at the lessons of literary reading. The author is convinced that in order 

to achieve a high level of aesthetic education at literary reading lessons, the teacher should direct 

the children's attention to literary aspects during the processing of works of art, use different types 

of reading, develop artistic abilities and coherent speech while performing creative tasks, use other 

types art at literary reading lessons. 

Key words: elementary school, aesthetic education, literary reading, art. 

 

У процесі пошуку шляхів переорієнтації освітнього процесу на розвиток творчої 

особистості учнів, реалізацію принципів гуманітаризації та гуманізації освіти, які 

відбуваються на сучасному етапі розвитку освіти, великого значення набуває естетичне 

виховання. Його мета формувати здатність сприймати і перетворювати дійсність за законами 

краси. Тому школа з перших років навчання має максимально використовувати можливості 

кожного навчального предмета для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду дітей. 

Естетичний розвиток людини виявляється у її ставленні до навколишнього світу. Під 

естетичними почуттями слід розуміти ті емоції, які викликають у дітей предмети 

навколишнього світу, переживання й усвідомлення їх з точки зору краси, добра, правди. 

Естетичне виховання – це цілеспрямована система формування здібностей людини 

підходити до світу, оцінювати предмети та явища і перетворювати дійсність за законами 

краси [1, с. 120]. Головною метою естетичного виховання є високий рівень естетичної 

культури особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності. 

Проблема естетичного виховання учнів початкової школи (теоретичні основи і 

практичне естетичне виховання) знайшла відображення в дослідженнях вітчизняних та 

зарубіжних педагогів, психологів, методистів. Так, значну увагу естетичному вихованню 

приділяли Н. Александрова, Н. Вітковська, Н. Волошина, Д. Джола, Л. Коваль, А. Щербо та 

ін. Специфіку естетичного виховання молодших школярів на уроках літературного читання 

(методичний аспект) вивчали М. Ворона, Л. Єгурнова, Н. Миропольська, Л. Руденко, 

Л. Олесюк та ін. З прекрасним у природі, мистецтві пов’язані «самовиявлення» людини 

(дитини), тобто здійснення естетичної діяльності; «самореалізація» − втілення у продукті цієї 

діяльності власних індивідуальних здібностей, порухів душі, бажань; «самооцінка» − вміння 

правильно оцінити себе та свої можливості (Л. Виготський, А. Маслоу та ін). 

Основним видом мистецтва, який засвоюється в школі протягом усього періоду 

навчання, є література – учні початкових класів починають знайомитися з нею на уроках 

літературного читання. Серед найголовніших виховних і розвивальних завдань, які 

ставляться на уроках літературного читання, науковці визначають: залучення дитини до 

естетичної діяльності, розвиток художніх здібностей, навчання способів особистісного 

втілення естетичних уявлень у творчу діяльність, що передбачає знання мови різних видів 

мистецтва й жанрів естетичної творчості. 

Аналіз художнього твору повинен посилити емоційний вплив мистецтва слова на 

учнів. Основні умови, що забезпечують емоційність аналізу: виразність першого читання 

тексту; естетичне сприймання художнього образу; емоційність мови учителя; розгляд 

епізодів, які несуть найбільше емоційне навантаження; увага до ліричних відступів; 

розкриття краси поетичного слова, з’ясування засобів його вираження; перекази, близькі до 

тексту твору; належний рівень літературно-естетичної підготовки учнів, їх здатність 

відчувати різні емоції, співпереживати з героями; практичне засвоєння засобів художньої 

мови і формування умінь поетично висловлювати свої думки [2]. 

Щоб правильно сприйняти твір, школяр має розібратись у його зовнішній та 

внутрішній будові, природі його художньої організації, а це означає – знайти відповідь на 

запитання: чому даний текст є витвором мистецтва, тобто певною мірою оволодіти 

прийомом аналізу, що ґрунтується на знанні елементарних літературних понять [4, с. 3]. 

Спілкування читача з письменником відбувається опосередковано: через сприйняття 
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літературної форми, в якій автор закодував свої задуми. Об’єктом уваги молодшого школяра 

має стати слово, що осмислюється ним як засіб створення словесно-художнього образу, за 

допомогою якого автор виражає свої почуття, ідеї, ставлення до світу. 

Усвідомлення ролі засобів виразності у творі дає учням змогу повніше відтворити в уяві 

картини життя, змальовані письменником, встановити зв'язок між ними, зрозуміти авторську 

позицію, що в свою чергу сприяє на певному рівні проникненню в емоційну тональність тексту. 

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну потребу дитини в 

емоційних переживаннях, створює передумови для самовираження особистості. 

На уроках літературного читання учні набувають умінь аналізувати, визначати 

особливості художніх творів, роль мовних засобів виразності у тексті. Також важливою 

ланкою літературно-естетичної освіти молодших школярів, на думку дослідників, є 

емоційно-оцінна складова. Оцінка учнем твору свідчить про те, у якій мірі він навчився 

користуватись набутими знаннями, як збагатилось його мовлення, розширився спектр 

емоційних станів та почуттів. Діти вчаться пояснювати свою точку зору, описують ставлення 

до прочитаного, свої думки і настрій, аналізують засоби, якими автор твору зумів досягти 

певної читацької реакції. Таким чином, в процесі роботи розвивається не лише інтелект, а й 

формується почуття художнього слова, разом з яким зростає естетична реакція учнів на 

текст, як мистецький твір. 

Таким чином, для досягнення високого рівня естетичного виховання на уроках 

літературного читання учителю необхідно: спрямовувати увагу дітей на літературознавчі 

аспекти під час опрацювання художніх творів; використовувати види читання, які б сприяли 

естетичному вихованню (хорове читання, усне малювання, читання в особах, тощо); під час 

організації художньо-виконавської діяльності застосовувати прийом обговорення досягнень і 

недоліків; розвивати художні здібності та зв’язне мовлення під час виконання творчих 

завдань; використовувати інші види мистецтва на уроках літературного читання для 

естетичного виховання.  
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