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ВСТУП 

Історія розвитку людської цивілізації засвідчує, що в усі часи у різних 

виховних системах неабияка увага приділялася проблемам естетичного 

виховання підростаючого покоління. У сучасних державних документах, що 

стосуються питань освіти і виховання (Національна доктрина розвитку освіти 

України в ХХI столітті, державна програма «Освіта» Україна ХХІ століття) 

визначається як актуальне завдання формування духовних смаків, ідеалів 

особистості, розвиток її естетичних почуттів та художньо-творчих здібностей.  

Проблема естетичного виховання широко репрезентована у спадщині 

вітчизняних педагогів та діячів освіти Водовозової, Михеєвої, Русової, 

Ушинського. Філософсько-естетичні аспекти цієї проблеми розглядаються в 

наукових працях Борева, Гончарова, Киященка, Ядова. Психологічні основи 

естетичного виховання розкрили Ананьєв, Божович, Виготський, Кон, Теплов 

та інші.  

Загалом, у психології під поняттям «почуття» розуміють стійкі стани, які 

виражаються у ставленні людини до явищ дійсності, що відображають 

значення цих явищ у зв'язку з її потребами і мотивами; це вищий продукт 

розвитку емоційних процесів в суспільних умовах. 

Емоції і почуття характеризуються полярністю і пластичністю. Кожному 

почуттю є протилежні почуття і переживання, між якими існують безліч 

переходів. Разом з тим, однакові емоції і почуття можуть усвідомлюватися 

людиною з різною глибиною в залежності від значущості причин, що їх 

викликали, особливостей діяльності, здійсненою особистістю. Однак у дітей із 

порушеннями мовлення, зокрема, заїканням процес формування естетичних 

почуттів дещо порушений та потребує особливого підходу.  

У сучасній спеціальній методиці комплексний медико-психолого-

педагогічний підхід до проблеми заїкання є системою чітко означених і 

узгоджених між собою засобів взаємодії різних фахівців. Різноманітність 

підходів до формування естетичних почуттів у молодших школярів при 

заїканні потребує детального вивчення.  



Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування та 

експериментальна перевірка педагогічних умов формування естетичних 

почуттів у молодших школярів із заїканням засобами художньо-творчого 

освоєння природи. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1. Конкретизувати сутність поняття формування естетичних почуттів у 

молодших школярів засобами художньо-творчого освоєння природи;  

2. Розкрити характерні особливості розвитку естетичних почуттів у 

молодших школярів із заїканням; 

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

формування естетичних почуттів у молодших школярів із заїканням засобами 

художньо-творчого освоєння природи. 

Об’єкт дослідження – освітній процес закладів загальної середньої 

освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування естетичних 

почуттів у молодших школярів із заїканням засобами художньо-творчого 

освоєння природи.  

Методи дослідження. Для досягнення мети під час розв’язання 

поставлених завдань було задіяно сукупність теоретичних методів, 

емпіричних методів, а також методів математичної статистики. Теоретичні 

методи: систематизація та аналіз науково-теоретичної літератури з 

досліджуваної проблеми, термінологічно-змістовий аналіз комунікативної 

діяльності, конкретизація сутності та специфіки досліджуваного феномена, 

його системно-структурний аналіз і абстрагування структурних компонентів. 

Емпіричні методи: діагностувальні (письмові й усні опитування, анкетування, 

діагностично - творчі завдання, бесіди); оцінювальні (експертне оцінювання, 

само оцінювання, само звітування); обсерваційні (опосередковане педагогічне 

спостереження). Методи математичної статистики: математичне обрахування 

(в абсолютних і відсоткових значеннях) рівнів сформованості структурних 

компонентів етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. 



Апробація результатів роботи. Киселевич М. Проблема формування 

естетичних почуттів у дітей із заїканням: Вісник Освітньо-наукового центру 

сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 2022 р. С. 55– 58. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: вступ, 

два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг роботи 91 

сторінка. У списку використаних джерел 63 найменування. 

 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до першого завдання ми конкретизували сутність поняття 

художньо-творчого освоєння природи та його вплив на формування 

естетичних почуттів. Ми розглядаємо естетичні почуття як найсильніший вияв 

людської чуттєвості, а художньо-творче освоєння природи гармонізує, 

надихає до творчої активності, забезпечуючи сенсорно-гармонійний розвиток 

особистості. Відповідно встановлено, що сутність засобів художньо-творчого 

освоєння природи є їх спрямованість на позитивні емоції, що розвивається 

синхронно з емоційним ставленням до дійсності і дають можливість визначити 

декілька стадій їх розвитку: від мимовільної естетичної реакції через стан 

радості і духовного комфорту до катарсису. Сензитивність молодшого 

шкільного віку щодо творчо-естетичного розвитку дозволяє будувати широкі 

перспективи ефективного впливу на ставлення дітей до природи. 

Відповідно до другого завдання було розкрито характерні особливості 

розвитку естетичних почуттів у дітей із заїканням. Виявлено, що молодші 

школярі із заїканням відчувають значні труднощі під час сприймання та 

осмислення естетичних властивостей природи, часто вони проходять повз цю 

красу, залишаючись байдужими до неї. Цілеспрямоване залучення таких дітей 

до практичної діяльності щодо охорони природи сприяє розвитку почуття 

співпереживання, діти духовно збагачуються, привчаються уважно й 

турботливо ставитися до рослин і тварин. Естетичне ставлення до природи 

стає важливим фактором морального і трудового виховання, а естетичне 

сприймання й осмислення природи допомагає їм стати більш чуйними, 



уважними до людей, вимогливішими до себе. 

Відповідно до третього завдання було  обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування естетичних 

почуттів у молодших школярів із заїканням засобами природи.  

До педагогічних умов формування в молодших  школярів естетичних 

почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи відносимо: гуманно-

особистісний підхід до вихованців на основі діалогічної взаємодії у процесі 

співтворчості вчителя та учнів; розвиток сенсорної культури школярів як 

основи творчо-естетичної реакції на довкілля; активізацію образного 

мислення учнів на матеріалі творчої інтерпретації емоційно-чуттєвих вражень; 

освоєння дітьми естетичного потенціалу природи і мистецтва в контексті 

поліхудожнього підходу; творчу самореалізацію кожного вихованця на основі 

системного розширення естетичного досвіду в освітньому процесі.  

Впровадження педагогічних умов відбувався у три етапи. Так, перший 

етап був спрямований на розвиток сенсорно-вербального освоєння природи 

учнями із заїканням. Їм пропонувались творчо-оцінні завдання, які 

передбачали безпосередній контакт з об’єктами та явищами довкілля 

(зіставлення, класифікацію естетичних ознак природи; пошук найвиразнішої з 

них за принципом „стоп-кадр”; переведення сприйнятого в слово; 

пантомімічні вербалізації та ін.).  

Другий етап передбачав ознайомлення молодших школярів  із заїканням 

з досвідом художнього відтворення природи в мистецтві (занурення в образ 

природи, мистецький тренінг, мистецька „кухня”, гра в метафори та ін.), 

поглиблював уявлення вихованців про художньо-виразні засоби різних видів 

мистецтва; активізував образне бачення природи на основі творчої 

інтерпретації емоційно-чуттєвих вражень; допомагав комплексно сприймати 

її образ на основі сезонної домінанти.  

Третій етап передбачав формування естетичних почуттів у дітей із 

заїканням на основі єдиного образного концентру. Цей етап роботи передбачав 

активне включення вихованців у різноманітні види художньо-творчої 



діяльності (мовленнєву, музичну, образотворчу, предметно-пластичну, 

драматичну), які б сприяли розвитку в дітей потреби у художньому пізнанні 

природи, формували інтерес до її образів у мистецтві. Діти виконували 

спеціальні творчі завдання: вербальні (складання оповідань, творів-мініатюр); 

музичні (вокальні); пластичні (хореографічні етюди-імпровізації); графічні 

(малювання); предметно-пластичні (ліплення, паперопластика, аплікація). 

Реалізація педагогічних умов та порівняльний аналіз даних засвідчив 

позитивну динаміку формування в учнів експериментальних груп естетичних 

почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи. Якщо в КГ кількість 

учнів з індиферентним рівнем зменшилась лише на 5,6% (1-2-ий кл.) та на 6,5% 

(3-4-ий кл.), то в ЕГ зменшення відповідно відбулось на 26,5% (1-2-ий кл.) та 

на 22% (3-4-ий кл.). Показовим є зростання в ЕГ кількості учнів з частково-

креативним рівнем сформованості естетичних почуттів, яке становить 8,3% (1-

2-ий кл.) та 11,6% (3-4-ий кл.). В КГ  кількість дітей з найвищим рівнем 

розвитку естетичних почуттів збільшилась лише на 3% (1-2-ий кл.) та на 3,6% 

(3-4-ий кл.). 

 Таким чином, експериментальні дані підтверджують, що педагогічні 

умови формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами 

художньо-творчого освоєння природи є ефективними. Визначені педагогічні 

умови забезпечують інтенсивність даного процесу та його успішність 

 


