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Естетичне виховання – це процес формування цілісного сприйняття і 

правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до 
творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає 
свідомого, цілеспрямованого, планомірного і систематичного розвитку. 

Основою, на якій здійснюється естетичне виховання е певний рівень 
художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного 
освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів 
естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, пот-
реб та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої 
діяльності у мистецтві, праці, побуті людських взаєминах. Формування у 
дітей певної системи художніх уявлень, поглядів, які зможуть допомогти 
їм виробити в собі дійові критерії естетичних цінностей, готовність та 
уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, починається із сприй-
мання оточуючого. 

Завданням естетичного виховання е не тільки розширення художньо-
го сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й ор-
ганізація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і ко-
рекція поведінки. Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого 
життя, воно забезпечується всіма ланками виховання і використовує багат-
ство і різноманітність його засобів. Усе це дає право вважати головним 
принципом естетичного виховання принцип все загальності естетичного 
виховання і художньої освіти. 

Методологічною основою і важливим принципом естетичного вихо-
вання на сучасному етапі е ідея комплексного підходу який у реалізації си-
стеми естетичного виховання має подвійне значення. По-перше, система 
естетичного виховання має будуватися так, щоб різні види мистецтва пос-
тійно взаємодіяли між собою у процесі впливу на дитину, тобто організо-
вується необхідність тісної взаємодії мистецтва на основі міжпредметних 
зв’язків.  

По-друге, естетичне виховання як виховання засобами мистецтва, 
так і засобами дійсності повинно стати органічною частиною будь-якого 
виду виховання. 

Система естетичного виховання будується з урахуванням принципу 
творчої самодіяльності учнів. Це виявляється у здатності дітей переносити 
вироблені творчі навички на виконання будь-якої справи. 

Важливою підсистемою е також художньо-естетичні впливи засобів 



масової комунікації (преса, радіо, телебачення, кіно), сім’ї, мікро середо-
вища дітей.  

Естетичні почуття людей відіграють велику роль в їхньому житті. 
Вміння бачити, розуміти і створювати прекрасне робить духовне життя 
людини багатим, цікавим, дає йому можливість відчути найбільше духовне 
насолодження. Від того, як людина відчуває, переживає прекрасне і неес-
тетичне, піднесене і низьке – в більшості залежить від його поведінки в су-
спільстві. Це означає, що потрібно, щоб людина мала дійсно прекрасні ес-
тетичні ідеали. Щоб насолоджуватися красою і створювати її потрібно во-
лодіти якостями, які в своїй спільності створюють естетичні культуру осо-
бистості. Першоосновою усієї культури є естетичне почуття, особлива 
емоційна відповідь на прекрасне. 

Таким чином функціонування системи естетичного виховання ефек-
тивно здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у ком-
плекс усієї навчальне-виховної роботи і здійснюється з допомогою цілесп-
рямованого педагогічного керівництва 
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