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У статті розкрито значення і вплив художньої літератури на формування
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Естетичне виховання є масштабною, складною справою, яка передбачає
залучення дитини в контекст прекрасного як універсуму, у систему загально
цивілізаційних естетичних художніх цінностей, оскільки прекрасне є цілісним,
єдиним у своїй всезагальності, втілює в собі естетичний, художній геній, який є
однаково цінним для кожного народу. Великий вплив на розумову, духовну та
емоційну сфери дитини має художня література для дітей. Процес спілкування
дитини з книгою безпосередньо спрямований на становлення та соціалізацію
особистості. Тому уточнення місця і ролі дитячої літератури як засобу впливу
на емоційний розвиток дитини, з’ясування принципів організації процесу
естетичного виховання молодших школярів засобами словесного мистецтва,
обґрунтування необхідних методів трансформації цього напряму виховання є
сьогодні надзвичайно актуальним [3, с. 145].
Художня література має величезну всепроникаючу здатність. Вона
охоплює найрізноманітніші сфери людського життя, проникає в думку і
почуття людини, може допомогти зрозуміти і описати її найскладніші,
найтонші переживання. Нема таких явищ життя, яких не відображала б

художня література. Особливість літератури як виду мистецтва в її доступності
й безмежності розповсюдженості: де людина, там і книга. Друга особливість
літератури

–

близькість

до

понятійного

мислення.

Це

найбільш

«комунікативний» вид мистецтва, який більш чітко, ніж інші, формулює думку.
Мова – витвір історії, незмінний засіб людського спілкування, що виробилось у
ході соціального розвитку і стало могутнім її стимулом. Слово вимовлене і
написане здатне викликати переживання краси. Саме тому література служить
основою ряду інших мистецтв. Театр починається з п’єси, кіно – з
літературного сценарію, опера й балет – з лібретто [2, с. 353].
Книга як найцінніший людський витвір, пройшовши всі процеси розвитку
цивілізації, і на сучасному етапі залишається незамінною. Саме дитяча книга
позитивно впливає на формування особистості дитини, незважаючи на розвиток
інформаційних технологій, збільшення форм масової інформації. Так, своїм
першочерговим

завданням

В. Сухомлинський

вважав

«прищеплювати

невгасиму любов до книги, зробити її пристрастю, захопленням, вести людину
в світ слова як у світ краси, у дивовижний квітучий сад; утвердити в душі
юного читача почуття борця, захисника справедливої ідеї» [4, с. 194]. Процес
читання видатний педагог розглядав як «складну творчість» і наголошував:
«для того, щоб ввести вихованця в світ книги, треба ввести його в світ слова»
[4, с. 196]. Через читання дитячої літератури відбувається формування
первинного уявлення про прекрасне, відчуття краси поетичного чи прозового
твору, стимулювання власної творчості дитини, національних поглядів тощо.
Художні твори впливають на естетичне виховання дітей через образи
персонажів. Літературний образ позбавлений наочності, виникає на основі
певних характеристик і створюється уявою. Він має дві протилежні і разом з
тим дві взаємозумовлені сторони: конкретність, тобто живе відтворення у
формах самого життя, і узагальнення. Перша сторона літературного образу
сприймається безпосередньо. Читаючи, учні уявляють персонажів, про яких
пише автор, спостерігають зображені в творі події. Друга – розкривається через
міркування, роздумування над прочитаним. А під час повноцінного творчого

читання обидві сторони художнього образу сприймаються нероздільно і тим
самим впливають на формування естетичних смаків учнів [2, с. 355].
Вивчення художньої літератури передбачає єдність емоційно-естетичного
сприйняття й осмислення літературного образу, злиття в свідомості дитини
логічного і почуттєвого, понятійного та образного. В істинному мистецтві зміст
і форма художнього образу злиті воєдино. Художній образ виникає на основі
тих образів, які створюються органами почуттів, точніше двома їх видами –
зоровим і слуховим. Первинний чуттєвий образ – результат роботи органів
почуттів. Художній персонаж – творіння творчого мислення, уяви й естетичної
культури, він відрізняється від первинного перш за все своєю емоційною
насиченістю, що робить його здатним викликати переживання краси. Він
неповторний і, тим не менше, являє собою стійке утворення: він живе у віках. У
художній літературі це образи людей, природи, цілого народу, алегоричні
образи тварин, тобто всього об’єктивного світу. Саме через образи люди
знайомляться з минулим свого народу, з добром і злом, з красивим і потворним,
з моральним і аморальним. Але і саме поетичне слово може глибоко зворушити
читача, збудити в нього нові думки і почуття, і треба, щоб ці думки були
мудрими, а почуття благородними. Тому таке важливе значення для
формування світогляду дитини мають її читацькі інтереси [2, с. 356].
Необхідно підкреслити, що основною функцією художнього твору за
В. Іванишиним: «є саме естетична функція, яка полягає у наданні читачеві
неповторної естетичної насолоди, насолоди від спілкування з прекрасним.
Художній твір повинен не просто задовольняти естетичні переживання людини,
але при цьому робити її кращою, духовно багатшою, розвивати її внутрішній
світ» [1, с. 17]. Тому кожна зустріч з літературним твором має вводити читачів
у чудовий світ мистецтва, виховувати в них чуйність до прекрасного, навчати їх
через емоційне сприймання створених письменником картин і образів,
усвідомлювати важливі життєві закономірності та впливати на формування
естетичної складової особистості.
Основним завданням літературного твору є постановка читання таким

чином, щоб воно розвивало мислення і збагачувало почуття, формувало
активне ставлення до навколишнього світу. Учні повинні навчитись сприймати
і осмислювати художній твір як факт мистецтва. Але цього не можна зробити
без захоплення, без радісного відчуття краси, без сердечного хвилювання.
Тільки через глибоке душевне зворушення, через емоційне переживання уява
дитини відкривається назустріч виховному впливу літературного твору, вона
вчиться цінувати літературу як джерело радості і натхнення. Майстерності
свідомого читання, проникнення в ідейно-естетичний задум письменника
необхідно навчитися. Кожного разу прочитаний твір повинен постати перед
учнями як чудо поетичного таланту, як розчинене вікно в цікаве і хвилююче
життя. Якщо діти навчаться правильно відчувати естетичне в мистецтві і
дійсності, то вони глибше відчують твори класичних письменників, і вивчаючи
їх, усвідомить красу і силу створених позитивних образів [2, с. 356].
Саме через літературу, образне слово дитина духовно поєднується зі
своїм народом, знайомиться з історією, культурою як своєї землі, так і країн
світу, вчиться розуміти добро, красу, любов. Художнє слово збагачує дитину
досвідом, сприяє вихованню естетичних смаків, а в старшому віці –
формуванню високих морально-духовних цінностей. Тому сьогодні необхідно
знайомити маленьких читачів як із творами класиків української дитячої
літератури, так і з надбаннями сучасної літератури для дітей, які мають широкі
можливості для формування естетичної культури учнів початкової школи.
У результаті вивчення теорії і практики естетичної роботи з молодшими
школярами нами визначено педагогічні умови підвищення її ефективності
засобами використання у навчально-виховному процесі творів художньої
літератури, до яких належать: модернізація змісту, форм і методів естетичного
виховання учнів в урочній і позакласній діяльності початкової школи;
впровадження інноваційних педагогічних технологій естетичного спрямування
в освітній процес загальноосвітньої школи І ступеня; орієнтація навчальновиховного процесу на естетично спрямовану діяльність у поєднанні з
оригінальною творчістю учнів; урахування наступності та індивідуального

підходу до учнів у процесі естетичного виховання засобами художньої
літератури у взаємозв’язку суб’єктів цього процесу (педагогів, учнів, батьків).
Отже, естетичне виховання молодших школярів засобами художньої
літератури це є по-перше складний, системний, цілеспрямований процес, мета,
завдання, зміст і методи якого визначаються, плануються та творчо
реалізуються

вчителем

для

здійснення

навчально-виховної

діяльності,

відповідно до завдань суспільства щодо формування особистості; по-друге, він
спрямований на формування естетичних якостей особистостей, а саме:
здібностей сприймати, оцінювати і створювати прекрасне, умінь та навичок
естетичної діяльності, художнього смаку та ін.; по-третє, естетичне виховання
необхідно розглядати з одного боку, як головну складову процесу естетичного
розвитку, а з іншого – як складову процесу загального розвитку особистості.
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