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Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку  
у творчості Василя Олександровича Сухомлинського 
В. Сухомлинський є автором біля 30 книг та 500 статей присвячених 

вихованню дітей. Він є фундатором унікальної педагогічної системи, в основі 

якої покладені принципи гуманізму, визнання особистості дитини. 

Василь Олександрович створив комплексну естетичну програму 

«виховання красою». Ця програма мала на меті сприяти гармонійному розвитку 

особистості. Хоча Павлишська середня школа і не була школою мистецтв, але 

завдяки діяльності В. Сухомлинського естетичне виховання стало на один 

рівень із освітньою програмою. Він вважав, що від естетичного розвитку, 

набутого в дитинстві залежить і естетичний розвиток і у дорослому житті. Про 

це він писав у статті: «Проблеми виховання всебічнорозвиненої 

особистості»[4]. Однією з основ естетичного виховання було споглядання 

природи, її дивовижних явищ. Прогулянки на природі, сприйняття 

навколишнього світу у всій його природній красі сприяло духовній  

піднесеності учнів, кращому розвитку творчого мислення і уяви, та насамперед 

має відношення до розвитку розумових здібностей учнів.                                                                                                           

 У роботі «Заповіді краси» В. Сухомлинський говорить, що з перших днів 

перебування у школі виховуємо у дітей любов до музики. Іншими словами, 

приділялася увага  слуханню музики природи (співу птахів, жужжінню бджіл, 

шуму діброви та ін.), народні пісні та твори видатних композиторів. 



Розкриваючи роль музики у розвитку особистості молодшого школяра, 

В. Сухомлинський у роботі «Серце віддаю дітям» зазначав: «Музика відкриває 

людям очі на красу природи, моральних стосунків, праці. Завдяки музиці в 

людині пробуджується уявлення про високе, величне, прекрасне не тільки в 

навколишньому світі, а й в самому собі»[2]. Тут неможливо сперечатися з 

Василем Олександровичем. Як сказав один із його вихованців: «Після музики 

мені завжди легше думається, я швидше знаходжу потрібні слова». 

Підкреслимо, що вчений приділяв увагу не тільки слуханню музики учнями, 

але й процесу її створення під час навчання – створювались різноманітні 

інструментальні ансамблі, хори, танцювальні колективи. І сьогодні у 

Павлишській школі слідують програмі В. Сухомлинського.  

Велике значення у вихованні молодших школярів надається казкам, 

кінофільмам, театральним постановкам герой яких такі ж самі діти, але в яких є 

чому повчитися. Малюки прагнуть знайти ідеальний образ, в якому немає 

ніяких негативних рис, а якщо вони  і є то повчальне в них лише те чого не 

можна робити,  якою не повинна бути людина. Для молодших школярів у школі 

було обладнано спеціальну кімнату казок.                                                                             

Треба сказати, що сам Василь Олександрович написав для дітей  близько 

півтори тисячі казок, притч, новел, легенд, розповідей. Перші казки 

В. Сухомлинський почав писати ще в 1949 році для своїх дітей. Зокрема, 

Г. Ткаченко у своїй праці «В. Сухомлинський як дитячий письменник» пише: 

«Через художні образи В. Сухомлинський роздивився формування у 

підростаючого покоління найкращих людських якостей: чесності, скромності, 

сердечності»[5]. Також  дуже велике значення мало викладання малювання у 

початковій школі. Оскільки саме малювання допомагає розвивати естетичне 

бачення світу. У роботі «Сто порад вчителю» Василь Олександрович зауважує: 

«Я прагнув того,щоб малювання зайняло своє місце у духовному житті 

дитини»[2].                                            

Не можливо не згадати експерименти проведені педагогом з метою 

удосконалення засвоєння учнями знань. Більш повному розкриттю того чи 



іншого твору чи явища сприяє повторення. Повторюючи прочитане, 

прослухане чи передивляючись побачене можна помітити нові властивості, які 

раніше були непомітними. Тим паче з віком світосприйняття учнів змінюється і 

речі, які раніше здавалися не важливими можуть виявитися відповідями на 

хвилюючі питання.                                                             

Таким чином, можна зробити висновок, що Павлишська середня школа під 

керівництвом В. О. Сухомлинського поступово перетворилася у центр 

творчості, експериментування, створення нових педагогічних методик и 

виховання з метою розвитку всебічно розвиненої особистості.  
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