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Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. «Все 
прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших 

людей, повинно доторкнутися до серця дитини і облагородити його», – 
стверджував В. Сухомлинський [3, с. 39]. 

Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина 
робить у дошкільному віці. За словами Я. Корчака, вона прагне створити у 
ньому свій світ дитинства, добра і краси, своєрідний мікрокосмос 
реального світу [1]. Дорослий допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти 
красу поезії, музики, живопису, а через мистецтво глибше усвідомити все, 
що її оточує: природу, предмети, працю людини і її духовні надбання. 
Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує життя, надихає людину 
на добрі справи. Введення дитини в світ краси і гармонії є важливим 

завданням естетичного виховання. 
Видатний чеський педагог Я. Коменський (1592–1670) зробив 

великий внесок у розроблення питання про роль природи у вихованні 
дітей. Цікаві погляди на суттєвість природи у формуванні особистості 
дитини висловлені французьким мислителем Ж. Руссо (1712–1778). Він 

був прихильником природного виховання, тобто такого, яке б відповідало 
особливостям дітей і було близьким до природи. 

У педагогічній спадщині М. Монтессорі (1870–1952) важливе місце 
відводилося природі як засобу розумового, морального розвитку і 
зміцнення фізичних сил дитини. 

Природа – однин із важливих чинників морально-естетичного 
розвитку особистості. Складний світ природних явищ істотно впливає на 
формування морально-естетичної свідомості дітей. Виростаючи серед 

природи, дитина вчиться бачити гармонійність, красу, багатство барв 
кожної пори року, кожного дня відкриваючи для себе неповторність 
природи у житті, вчиться оберегти, захищати та цінувати її, відтворювати 

свої враження в усній розповіді, малюнках та інших видах своєї творчості. 
Усе це супроводжується розповідями педагога про те, що природа є 
наймогутнішим і найдосконалішим творцем прекрасного, у ній черпають 
натхнення живописці, композитори, письменники. 

Любов до рідної природи виховується з раннього віку. Недарма 
К. Ушинський казав: «Саме у цей час необхідно прищеплювати дітям 

любов до краси, гармонії, доцільності, єдності, які панують в ній» [2, с. 35]. 
Психологічними особливостями формування морально-естетичного 

ставлення дітей до природи є безпосередній характер та висока 
емоційність естетичного сприймання; залежність сили й тривалості 
естетичних почуттів від рівня інтелектуального розвитку дитини; 
асоціативні механізми, що лежать в основі утворення естетичних уявлень 
дитини під час сприймання об’єктів та явищ природи; психологічні 



механізми естетичного сприймання, що завершується почуттям, думкою, 
ідеєю, мисленням тісно пов’язані із пізнавальною стороною естетичного 

ставлення особистості до дійсності та існують у формі естетичних 

суджень. 
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