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Анотація  
У статті розглянуто сутність поняття «естетичне виховання», його мета, завдання, 

зміст, а також основні принципи та методи на уроках іноземної мови. Проаналізовано 
оптимальні шляхи для підвищення ефективності естетичного виховання, виокремлено 
найефективніші педагогічні умови та засоби формування естетичної свідомості учнів під час 
вивчення іноземної мови. 

Ключові слова  
Естетичне виховання, естетична свідомість, педагогічні умови. 

Abstract  
The article deals with the essence of the concept of «aesthetic education», its purpose, 

objectives, scope, basic principles and methods of foreign language lessons. The best ways to 
improve the efficiency of aesthetic education are analyzed, the most effective pedagogical 
conditions and means of formation of students' aesthetic consciousness during the study of a 
foreign language are singled out. 
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Ідеї естетичного виховання зародилися ще в глибокій старовині. 
Уявлення про сутність естетичного виховання, його завдання, цілі 
змінювалися починаючи з часів Платона і Аристотеля аж до наших днів. 
Ці зміни в поглядах були обумовлені розвитком естетики як науки і 
розумінням сутності її предмету.  

Філософи-матеріалісти (Д. Дідро і Н.Г. Чернишевський) вважали, 
що об'єктом естетики як науки є прекрасне. Ця категорія і лягла в основу 
системи естетичного виховання [2, 69].  

Дослідження наукової літератури з естетичного виховання дає 
можливість дійти висновку про те, що існують різні підходи щодо 
визначення поняття «естетичне виховання». Численні тлумачення цих 
понять зумовлені багатогранністю цього процесу.  

У «Короткому словнику з естетики» поняття «естетичне виховання» 
розкривається як цілеспрямована система дієвого формування людини, 
здатної сприймати, оцінювати, усвідомлювати естетичне у житті, природі, 
мистецтві, жити і перетворювати світ, творити за законами краси [5, 29].  

Поняття «естетичне виховання» у педагогічній літературі 
розглядається як невід’ємна складова ідейного, трудового, морального, 
фізичного виховання, як систематичне, науково вмотивоване звертання 
до людських емоцій, які розвивають в учнів такі здібності, що сприяють 
не тільки естетичному сприйняттю прекрасного у житті й мистецтві, але й 
роблять кожного з них творцем естетичних цінностей. 
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У процесі естетичного виховання формується і розвивається 
здатність людини до сприйняття і співпереживання, її естетичні смаки й 
ідеали, здатність до творчості за законами краси, до створення цінностей  
у мистецтві та поза ним (у сфері трудової діяльності, побуті, у вчинках і 
поведінці). Таким чином, естетичному вихованню властиві дві основні 
функції: формування естетично-ціннісної орієнтації особистості та 
розвиток її естетично-творчих потенцій, які визначають місце 
естетичного виховання в суспільному житті та зв`язок з іншими видами 
виховної діяльності.  

Метою естетичного виховання є високий рівень естетичної культури 
особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності. Естетична 
культура – це сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, 
здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, 
потреба вносити прекрасне в оточуючий світ, зберігати природну красу. 
Рівень естетичної культури виявляється як у розвитку всіх компонентів 
естетичної свідомості (переживань, почуттів, потреб, поглядів, смаків, 
ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої 
діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах [4, 52].  

Естетичне виховання покликане ознайомити людину із загальними 
закономірностями художнього освоєння дійсності, сутністю і формами 
відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, роллю 
мистецтва в розвитку суспільства.  

Одним з основних завдань школи на сучасному етапі розвитку 
естетичного виховання є створення його системи. Під системою 
розуміється живий, цілеспрямований, організований і контрольований 
процес художньо-естетичної освіти, розвитку, виховання дітей, 
побудований на основі сукупності методологічних принципів, психолого-
педагогічного обґрунтування методичних документів, які забезпечують 
здійснення у нерозривному зв’язку з естетичним вихованням 
особистості, її моральний і трудовий розвиток.  

Основним структурним елементом системи естетичного виховання 
є особистість, оскільки мета, завдання, специфічні методи естетичного 
виховання орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, 
збагачення її у педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і 
психологічних особливостей організації впливу на учнів різного віку [1,  
111].  

Змістом естетичного виховання є естетичне сприйняття, естетичне 
судження, естетичні знання, естетична культура, естетичні почуття, 
естетичні переживання, естетична насолода, естетичні смаки та 
естетична діяльність. У комплексі ці категорії розкривають сутність 
естетичного виховання, розширюють його палітру, становлять його 
структуру. Зміст естетичного виховання представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Елементи змісту естетичного виховання 

 

Зміст естетичного виховання конкретизується в програмах з 
кожного предмету. Окрім уроків, естетичне виховання реалізується у 
різних самодіяльних об’єднаннях учнів (хори, оркестри, ансамблі, 
літературні, драматичні, хореографічні гуртки, кіно – і фотогуртки), у 
роботі студій, під час факультативних занять тощо. Серед цих шляхів 
реалізації естетичного виховання учнів важливе місце займає естетичне 
виховання на уроках іноземної мови, що детально буде розглянуто в 
даній роботі [3, 6].  

Естетичне виховання є обов’язковою та важливою складовою 
виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Навчання у 
школі передбачає реалізацію естетичного виховання як запоруки 
повноцінного формування свідомості учня, його самореалізації в 
суспільстві як творчої особистості, що має власні естетичні смаки та 
уподобання [1, 116].  

Естетичне виховання може бути реалізовано на уроках іноземної 
мови за рахунок використання естетично вагомих текстів, залучення 
матеріалів з культури та мистецтва країни, мова якої вивчається, що є 
реалізацією культурологічної (лінгвокраїнознавчої) лінії програми з 
вивчення іноземної мови у закладах повної загальної середньої освіти. 
Важливу роль відіграють нестандартні уроки та позакласні заходи 
культурно-мистецького спрямування, які не лише ознайомлюють учнів з 
проявами іноземної культури, а й залучають до активної творчості.  

Слід відмітити, що проблема вивчення культурних та соціальних 
особливостей життя народу, мова якого вивчається, лишається 
актуальною вже протягом більш ніж двох століть. Сьогодні вирішується 
проблема організації процесу навчання у вітчизняній школі таким чином, 
щоб іноземна мова вивчалася як феномен національної культури 
народу, як модель бачення світу цим народом та його сприйняття 
гуманістичних цінностей. Саме це допоможе забезпечити повноцінне 
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міжкультурне спілкування та взаєморозуміння представників різних 
культур.  

Вивчення іноземної мови розвиває логічне мислення учнів, 
розвиває пам’ять, уяву, розширює кругозір, підвищує їх культуру. Знання 
мови – це і знання культури народу, який створив і який нею 
користується. Вони хочуть навчитися вітатись і прощатись на іноземній 
мові, дізнатись, як називаються предмети, що їх оточують, вивчити 
пісню, вірш тощо. Отже, завдання вчителя полягає в тому, щоб 
задовольнити їх бажання, дати їм цю можливість, підтримувати і 
розвивати інтерес до мови. Вчитель виховує смаки учнів за допомогою 
акуратно зроблених, красиво оформлених навчальних посібників, 
картинок, іграшок, оформлення кабінету іноземної мови, проведення 
позакласних заходів тощо. Адже саме естетичне виховання має 
різнобічні зв’язки з усіма сферами духовного життя особистості. 
Першочергові завдання, які стоять перед сучасною педагогічною наукою, 
полягають в окресленні оптимальних шляхів підвищення ефективності 
естетичного виховання дітей у закладах повної загальної середньої 
освіти [3, 26].  

Слід виокремити оптимальні шляхи для підвищення ефективності 
естетичного виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови. По-
перше, особливе значення в естетичному виховання учнів належить 
урокам англійської мови з читання, оскільки слово – найбільш зрозумілий 
засіб вираження ідей та цінностей.  

По-друге, використання новітніх технологій, зокрема 
мультимедійних дошок, комп’ютерів та ін. Саме вони дають поштовх для 
розвитку естетичних смаків учнів. Однак типові навчальні плани, у 
відповідності з якими здійснюється навчання в школах досі не 
охоплюють більшості новітніх технологій. Причому деякі новітні 
технології, що прямо не передбачені навчальним планом, представлені в 
школах лише завдяки додатковим вмінням та ентузіазму окремих 
вчителів з англійської мови.  

По-третє, відмова від уже давно існуючих шаблонів та форматів, в 
результаті яких втрачається індивідуальність дитини, як носія 
оригінальних ідей, образів тощо. У естетичному вихованні максимально 
ефективною, доцільною буде творча праця, вільна від шаблону, праця 
позв’язана з напруженням думки, з самостійними пошуками шляхів до 
істини. У зв’язку з цим рекомендується залучення учнів до написання 
творчих робіт, створення проектів, самостійна-пошукова робота тощо.  

По-четверте, ефективним шляхом для підвищення естетичної 
культури є створення сприятливого естетичного середовища під час 
уроку з англійської мови (естетичне оформлення навчальних кабінетів: 
використання картин, малюнків, виробів руками дітей) та активна 
взаємодія з навколишнім соціокультурним середовищем, закладами 
культури (відвідування музеїв, театрів під час вивчення відповідних тем) 
з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів і потреб учнів. 
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Передбачається організація зустрічей, майстеркласів з митцями – 
народними і професійними. Не останнє значення має естетична культура 
учнів і вчителів у зовнішньому вигляді й у стосунках зокрема [4, 53]. 

 

Взявши до уваги, перераховані вище шляхи формування 
естетичного формування, можна логічно виокремити найефективніші 
засоби формування естетичної свідомості учнів під час вивчення 
іноземної мови. До них належать:  

1. Естетичне оформлення кабінету англійської мови. Художнє 
оформлення кабінету англійської мови обумовлюється змістом навчання, 
виховної роботи, вимогами щодо охорони життя і зміцнення здоров'я 
дитини, її художнього розвитку. Важливо, щоб його оформлення було 
стильово витриманим. В оформленні приміщень можна  

використовувати малюнки дітей, книжкові ілюстрації, картини, 

декоративні вироби та ін.  

2. Позашкільне та факультативне навчання іноземної мови. 
Формуванню уявлень про прекрасне, навичок художньо-творчої 
діяльності, розвитку естетичних оцінок, переживань і смаків сприяє саме 
додаткове навчання учнів у школі. Для цього використовують різні види 
занять, художньо-дидактичні ігри, свята, ранки, екскурсії, прогулянки, 
перегляди кіно тощо.  

3. Самостійна художня діяльність є найважливішим засобом 
естетичного виховання учнів. У процесі творчої діяльності вони 
реалізують свої творчі задуми, задатки, які згодом можуть розвинутися у 
здібності до художньої творчості. Це може бути твір, написаний на вільну 
тему, ілюстрація до прочитаного твору, творчий проект з використанням 
комп’ютерних технологій.  

4. Проведення олімпіад, конкурсів, тижнів англійської мови у школі. З 
ними пов'язані яскраві естетичні переживання дітей, прагнення 
випробувати себе та свої сили у знаннях з англійської мови. Підготовка, 
участь дітей у створенні програм, очікування дійства формують 
особливий передсвятковий колективний настрій, сприяють дружні роботі 
всього класу, формулюють естетичні вподобання.  

Таким чином, вивчення іноземної мови дає широкі можливості 
щодо естетичного виховання учнів, і важливою задачею вчителя є 
використання цих можливостей, так само як і свідома й цілеспрямована 
робота з формування естетичної особистості учня. 
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Анотація  
У статті аналізуються особливості функціонування широкозначної лексики в 

розмовному, газетно-публіцистичному і науковому стилях. Визначено наступні ознаки такої 
лексики: дифузія семантики, узагальненість сигніфікованого значення; реалізація значення 
тільки в контексті; широка синтаксична сполучуваність; висока частотність вживання; широке 
вживання у складі службових словосполучень; поліреферентна співвіднесеність у 
синтагматиці.  

Ключові слова  
Широкозначність, лексика, розмовне мовлення, газетно-публіцистичний стиль, 

науковий стиль. 
Abstract  

The peculiarities of the polysemantic vocabulary functioning in colloquial, publicistic and 
scientific styles have been analyzed in the article. The following characteristics of such vocabulary 
have been defined: diffusion of semantics, generalization of the sigmatized value; realizing the 
meaning only in the context; broad syntactic compatibility; high frequency of use; widespread use 
of service phrases; polyreferent correlation in syntagmatics.  
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Polysemy, lexics, colloquial speech, publicistic style, scientific style. 

 

Явище широкозначності або еврисемії завжди привертало увагу 
лінгвістів. Тут досить згадати виконані в цьому напрямі роботи таких 
лінгвістів, як Н. Амосова, В. Плоткін, Л. Гросул та ін.  

Успішне вивчення широкозначності вимагає визначення місця цього 
лексико-семантичного явища в мовній системі, що, у свою чергу, 
неможливо без цілісного, системного підходу до широкозначних слів, без 
подолання фрагментарності в їх описі, що виявляється в двох планах. За 
визначенням Е. Меднікової, словами широкої семантики називаються 
такі, які співвідносяться з поняттями, що відображають об'єктивну 
дійсність у максимально узагальненому вигляді (максимально 
узагальнене лексичне значення), а також ті, в семантичну структуру яких 
входять разом з іншими лексико-семантичними одиницям з широкою 
понятійною основою [10, с. 13].  

Категорія слів широкої семантики, як і інші лінгвістичні явища, не 
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