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Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства особливої гостроти набувають питання  формування художньо-

естетичної культури особистості, її вміння сприймати, цінувати і примножувати 

матеріальні та духовні цінності, які за своїм змістом і спрямованістю 

стверджують ідеї добра і краси. Важливим компонентом художньо-естетичної 

культури є естетичний смак, тому успішне вирішення питань його формування 

має велике значення як для особистісного розвитку, так і для зміцнення ролі 

естетичних цінностей як носіїв культурних традицій.   

З погляду сучасної педагогічної теорії та практики питання формування в 

молодших школярів з особливими освітніми потребами естетичних смаків є 

актуальним і пов’язане з подальшим пошуком шляхів, які б утверджували в 

житті дітей духовні цінності, збагачували їх зміст та функціональну активність. 

Естетичні смаки за своєю суттю – це інтегруючі властивості людини, в яких 

поєднуються емоційні та інтелектуальні сили. Їх  виразником  є оцінна і творча 

діяльність, тобто особистісне відображення прекрасного в дійсності та 

мистецтві. Досвід наукових досліджень (Д. Джола, А. Щербо, Л. Коваль та ін.) 

підтверджує, що естетичні смаки молодших школярів з особливими освітніми 

потребами знаходяться на початковій стадії формування. У цьому віці 

інтенсивно формуються як оцінні здібності дитини – сприйняття, відчуття, так і 

творчі – уява, фантазія, одночасно розширюються знання дітей про прекрасне. 

Разом з тим, художньо-естетичне виховання учнів початкових класів набуває 

ознак системності, вони прагнуть не спонтанно реагувати на естетичні сигнали 

навколишнього середовища, а знаходити між ними спільне, характерне, типове, 

у них з’являються власні поняття та уявлення про прекрасне, улюблені твори 

мистецтва.  

У вирішенні актуального питання реалізації формування естетичного 

ставлення молодших школярів з особливими освітніми потребами важливого 

значення набуває образотворче мистецтво, оскільки цей вид мистецтва є 

особливою формою прояву естетичного ставлення людини до дійсності. Завдяки 

своїм особливостям, образотворче мистецтво спроможне сприяти формуванню 

художньо-естетичних смаків, збагачувати їх зміст, розвивати функціональну 



активність. 

Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з проблеми 

формування естетичного ставлення молодших школярів з особливими освітніми 

потребами дозволяє нам виділити такі напрями наукового пошуку: теоретико-

методологічні засади розвитку естетичної освіти та виховання (А. Бойко, В. 

Бутенко, О. Дем’янчук, В. Кремень, О. Рудницька, В. Сухомлинський, К. 

Ушинський, Г. Шевченко, О. Щолокова); психологічні аспекти проблеми 

формування естетичних смаків: художньо-образне мислення, уява, здібності, 

творчість у дитячому віці (Л. Виготський, Г. Костюк), сприймання простору, 

художніх творів молодшими школярами (Б. Ананьєв, О. Бартніков, Н. Савчук), 

естетичне ставлення дітей до творів живопису (О. Сисоєва), дитячий малюнок і 

розвиток уяви (В. Цимбулов); педагогіка та методика формування в дітей та 

молоді естетичної культури у процесі вивчення мистецтва і літератури (Т. 

Антоненко, Л. Бутенко, М. Волос, Н. Вітковська, О. Глузман, І. Гриценко, С. 

Жупанин, В. Ірклієнко, І. Крицька, С. Мельничук та ін.), естетичного виховання 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами образотворчого 

мистецтва, народознавства, народних звичаїв та обрядів (Т. Агапова, Є. 

Антонович, Є. Бєлкіна, І. Демченко, С. Коновець, В. Лихвар, Л. Любарська та 

ін.).  

Як бачимо, проблема формування естетичного ставлення молодших 

школярів з особливими освітніми потребами розглядалася багатьма науковцями, 

проте в сучасній теорії та практиці початкової школи і досі існує низка 

суперечностей, а саме: між розумінням соціальної ролі формування естетичного 

ставлення та недостатнім обґрунтуванням педагогічних умов його реалізації до 

навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва; між виявом широких 

естетико-виховних можливостей образотворчого мистецтва та їх неефективним 

використанням у практиці формування естетичних смаків учнів початкових 

класів; між епізодичним зверненням учителів початкової школи до проблеми 

Формування естетичного ставлення учнів та необхідністю реалізації системного 

підходу до його реалізації. Без належної відповіді залишаються також питання 

про критерії та показники сформованості естетичних смаків учнів 1-4 класів, 



педагогічні умови реалізації формування естетичного ставлення учнів у процесі 

залучення їх до образотворчого мистецтва.  

Актуальність зазначеної проблеми, її недостатнє висвітлення в науковій 

літературі, необхідність обґрунтування теоретичних і методичних засад 

ефективного впровадження в початкову школу зумовили вибір теми 

дослідження – «Формування естетичного ставлення молодших школярів з 

особливими освітніми потребами до навколишнього світу засобами 

образотворчого мистецтва».  

Об’єкт дослідження - художньо-естетичне виховання молодших школярів 

з особливими освітніми потребами.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування естетичного 

ставлення молодших школярів з особливими освітніми потребами до 

навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва.  

Мета дослідження: виокремити та обґрунтувати педагогічні умови 

формування естетичного ставлення учнів початкової школи.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети дослідження визначено такі 

завдання:  

1) проаналізувати науково-методичну та психолого-педагогічну 

літературу з проблеми дослідження;  

2) дослідити стан реалізації формування естетичного ставлення 

молодших школярів з особливими освітніми потребами до навколишнього світу 

засобами образотворчого мистецтва у педагогічній практиці;  

3) виокремити та обґрунтувати педагогічні умови художньо-

естетичного виховання молодших школярів з особливими освітніми потребами 

у процесі образотворчої діяльності;  

4) сформулювати методичні поради вчителям початкових класів щодо 

використання комп’ютерних технологій як ефективного засобу художньо-

естетичного виховання молодших школярів з особливими освітніми потребами.  

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння, синтез, 

класифікація та узагальнення наукових джерел із проблеми дослідження; 

вивчення педагогічного досвіду, програмних документів; емпіричні: 



спостереження, анкетування, опитування, аналіз продуктів творчої діяльності 

дітей та вчителів.  

Структура кваліфікаційної  роботи. Випускна кваліфікаційна робота 

складається зі вступу, двох розділів, кожен з яких складається з трьох підпунктів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Одержані в процесі дослідження результати є підставою для таких загальних 

висновків:  

1. Художньо-естетичне виховання молодого покоління має соціальне, 

культурологічне та освітньо-виховне значення; сприяє вирішенню актуальних 

проблем соціокультурних відносин, зміцнює роль та функції естетичних 

цінностей в процесі спілкування, навчання, праці, відпочинку, творчості; 

спонукає до активного користування здобутками художньої культури минулого 

і сьогодення, подальшого освоєння дійсності за законами краси, знаходження 

особливих форм та способів передачі прекрасного в творах мистецтва; 

впливають на розвиток духовних, психологічних, комунікативних та креативних 

якостей особистості.  

Естетичні смаки як соціально-історична, культурологічна та особистісна 

категорія відображають духовно-функціональні властивості, які забезпечують 

встановлення плідного діалогу з прекрасним у дійсності та мистецтві. За своєю 

структурою у молодшому шкільному віці вони мають декілька складових: 

емоційну, інтелектуальну та діяльнісну. Це відкриває перед учнями можливості 

для глибокого сприймання, оцінки, творчого осмислення та примноження 

естетичних цінностей у повсякденному житті та мистецтві.  

Роль образотворчого мистецтва як чинника естетико-виховного впливу 

на особистість полягає у стимулюванні художнього пізнання, розвитку 

образотворчості та формуванні найважливіших форм естетичної свідомості 

(почуттів, мислення, уяви, фантазії, ідеалів, смаків, потреб та інтересів) завдяки 

ціннісно-орієнтаційним, комунікативно-психологічним, інформаційно-

пізнавальним, організаційно-діяльнісним можливостям цього виду мистецтва.  

2. Одним із завдань дослідження було вивчити стан сучасної практики 

формування художньо-естетичних смаків у процесі вивчення образотворчого 



мистецтва в початковій школі. З цією метою нами було проведено 

констатувальний експеримент, який складався з 3 етапів і передбачав аналіз 

Типової навчальної програми та діючих підручників з образотворчого 

мистецтва; дослідження рівня готовності вчителів початкових класів до 

реалізації Формування естетичного ставленнямолодших школярів з особливими 

освітніми потребами та вивчення рівнів сформованості естетичних смаків 

молодших школярів з особливими освітніми потребами. Було визначено 

критерії, показники та рівні сформованості естетичних смаків у молодших 

школярів з особливими освітніми потребами. За результатами констатувального 

експерименту можна зробити такі висновки:   

4. Результати аналізу нормативних документів показують, що  урок 

образотворчого мистецтва покликаний стимулювати творче самовираження 

дитини засобами мистецтва, інтегрований курс «Мистецтво» передбачає 

формування естетичного смаку і розвиток творчих здібностей дітей молодшого 

шкільного віку, засвоєння елементарних знань з галузі образотворчого 

мистецтва, ознайомлення з окремими творами мистецтва, пробудження інтересу 

і любові до цього мистецтва. Аналіз програми з образотворчого мистецтва 

показує дуже скудний вибір технік та матеріалів для образо творення, з якими 

знайомляться учні 6-10 років.   

5. Результати дослідження рівнів сформованості естетичних смаків 

учнів початкових класів показують, що лише 22% учнів належать до високого 

рівня сформованості художньо-естетичних самків, 45% - до середнього і 33% - 

до низького рівня.   Переважна більшість молодших школярів з особливими 

освітніми потребами не вміє читати зміст та  оцінювати естетичну сторону 

художніх творів образотворчого мистецтва, аналізують лише поверхневу деталі. 

У дітей виникають труднощі щодо висловлення власного ставлення до картини, 

на жаль, майже зовсім відсутнє вміння милуватися твором мистецтва. Молодші 

школярі не надають важливості естетичній стороні під час створення власної 

картини (досить часто і неодноразово використовують гумку, надають перевагу 

відкритому кольору на площі всієї кольорової плями і т.д.).  

6. Кожен третій вчитель початкових класів не готовий на належному 



рівні здійснювати художньо-естетичне виховання як до навколишнього світу 

засобами образотворчого мистецтва, так і в позакласній діяльності учнів.   

Проаналізувавши психолого-педагогічну та методичну літературу з 

проблеми дослідження, а також врахувавши результати констатувального 

експерименту нами було виокремлено найвагоміші, на наш погляд, педагогічні 

умови Формування естетичного ставленнямолодших школярів з особливими 

освітніми потребами:  

1. Інноваційний підхід до організації уроків образотворчого мистецтва 

(використання нетрадиційних технік образотворення; впровадження 

інноваційних форм уроку, дотримання двокомпонентної структури уроку, 

використання інтерактивних методів та прийомів на уроках і т.д.).  

2. Системний підхід до реалізації Формування естетичного 

ставленнямолодших школярів з особливими освітніми потребами у процесі 

вивчення образотворчого мистецтва (актуалізацію естетичних смаків у 

свідомості учнів,  ознайомлення їх з необхідними знаннями, поняттями та 

уявленнями про прекрасне в дійсності та мистецтві; оволодіння способами вияву 

естетичних смаків; використання їх у процесі вивчення образотворчого 

мистецтва та інших видів діяльності).   

3. Готовність вчителя початкових класів до організації 

художньоестетичного виховання учнів до навколишнього світу засобами 

образотворчого мистецтва, що передбачає теоретичні знання в галузі естетики; 

естетичний кругозір, правильність, широту та глибину сприйняття естетичного 

в суспільному житті, природі та мистецтві; практичні уміння та навички 

викладання в контексті художньо-естетичної діяльності; методичні уміння та 

навички передавання власного художньо-естетичного досвіду  своїм 

вихованцям.  

4. Організація позакласної роботи з образотворчого мистецтва з метою 

посилення виховних функцій художньо-естетичного виховання. Урок 

образотворчого мистецтва дуже короткий за тривалістю і щоб організувати 

творчий процес, як показує практика, недостатньо 30 хвилин. Тому, значно 

більше можливостей для творчої активності надають позашкільні навчальні 



заклади. Творча активність проявляється в бажанні створювати щось своє, брати 

участь у музично-творчій діяльності. Далеко не кожен школяр стане 

художником, але творча ініціатива та мислення, знання законів композиційної 

побудови та кольорознавства, творча уява та пам’ять, сформовані на 

образотворчих заняттях, пережита творча радість обов’язково проявляться в 

його майбутній діяльності.  

 


