Методичні рекомендації щодо художньо-естетичного виховання
підростаючого покоління
Методичні рекомендації укладено відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності
- вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці,
мистецтві. Воно покликане також пробуджувати в учнів бажання створювати прекрасне й боротися з
усім потворним. Із естетичного ставлення до дійсності випливають завдання школи в галузі
естетичного виховання, а саме:
− стимулювання естетичних потреб;
− прищеплення естетичного сприйняття і почуття;
− вироблення естетичних понять, смаків, оцінок і думок;
− плекання естетичних ідеалів;
− виявлення й розвиток художніх творчих здібностей учнів у різних видах діяльності та
галузях мистецтва.
Естетичне виховання, що проводиться на уроках, доповнює позакласна робота у різних
гуртках: драматичних, виразного читання, літературних, хореографічних, художньої гімнастики,
образотворчого мистецтва, у хорах, оркестрах, ансамблях. Значна частина роботи припадає на
позашкільні заклади: Малі академії мистецтв, центри естетичної творчості дітей та молоді, мистецькі
дитячі студії, бібліотеки, дитячі опери, лялькові театри, дитячі кінотеатри й філармонії, туристські
станції та станції юних натуралістів, спортивні комплекси, дитячі організації України тощо. Велике
значення для піднесення естетичного виховання має участь дітей у конкурсах і оглядах художньої
самодіяльності, фестивалях, олімпіадах, концертних програмах, художніх виставках, відзначенні
народних і шкільних свят, обрядах, порадах, іграх і забавах.
Прекрасним засобом естетичного виховання школярів виступає природа. Вихованню любові
до прекрасного в природі сприяють екскурсії, походи, прогулянки, вивчення творів мистецтв,
присвячених природі.
Кабінет географії прикрашений фотографіями красивих пейзажів, кабінет літератури цитатами великих поетів та письменників, кабінет історії - репродукціями відомих картин,
стимулюватиме школярів до вчитування і вдивляння в те, що їх оточує. Відповідно і навчаться з
часом цінувати мистецтво.
Розвиток здібності бачити прекрасне у творчій праці, будити радість активної участі в ній,
розуміння її високого призначення, створення святкової естетичної обстановки трудової діяльності ось необхідні шляхи естетичного виховання.
Естетичне (мистецтво) формує високий рівень духовних якостей (естетичну свідомість), тобто
духовний потенціал, на ґрунті якого плекається емоційність і чуттєвість. Естетичні почуття
особистості стають чуттєвим індикатором і допомагають визначити користь або шкоду того чи
іншого явища, виступають збудниками поведінкових реакцій. Людина, яка закохана в красу,
насолоджується нею, підсвідомо переймає потребу високої моральності. Саме такий рівень
моральності починається тоді, коли поведінкою особистості керують не стільки примусові моральні
почуття, чи знання поведінкових норм, скільки естетичні ідеали, смаки, оцінки; коли гарний вчинок
стає не моментом самозакоханості, а приносить естетичну радість, коли жити так стає просто
приємніше і необхідніше для неї самої.
В пошуках моральних та естетичних орієнтирів доцільно звернутись до мистецтва, яке
акумулює систему загальнолюдських цінностей та ідеалів і які можуть послужити змістом духовного
розвитку, гуманізації особистості. Саме під естетичним впливом мистецтва найповніше прокидається
і активізується моральний потенціал людини з її почуттями, знаннями, переконаннями, мотивами,
нормами поведінки.
Діти мають обов'язково відвідувати історичні, краєзнавчі, художні музеї, виставки картин,
скульптур, фотографій. Вони вчитимуться не тільки цінувати прекрасне, але й створювати щось
власними руками. Тому у всіх навчальних закладах повинні існувати виставки, на яких представлені
плоди творчості дітей.
Глибокий і багатогранний народний погляд на красу. Народна педагогіка, як запобіжлива,
профілактична лінія, виражена надзвичайно чітко і сильно, спрямована на попередження потворних

дій і вчинків. Варто привернути увагу до тих численних народних прислів'їв, приказок,
гумористичних і статичних оповідань і пісень, які засуджують хиби й вади недостойної поведінки
людини, а також із особливою піднесеністю актуалізувати ту частину українського фольклору
педагогічного змісту й спрямованості, яка роз'яснює й пропагує народні чесноти й красу гарних
вчинків людини, доблесні риси українців.
Впровадження елементів народної культури на якісно високому рівні естетичного сприйняття,
засвоєння і переростання у норми життя - важливий важіль піднесення естетичного виховання.

