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В.О. Сухомлинський надавав особливо великого значення в 

естетичному вихованні учнів казці, музиці, живопису. Він дбав про те, щоб 

його вихованці діставали світлі яскраві враження, які вже самі по собі 

повинні ставати могутніми засобами виховання людини. Це досягалося за 

допомогою яскравих полотен, доступних дітям за змістом і формою, виразно 

прочитаної народної казки, краси рідної природи. Особливо сильний вплив 

на формування духовного світу дитини справляє пісня, музика. Осягаючи 

світ музичних ритмів, дитина навчається передавати за допомогою музики 

свої враження, розкриває свою емоційну культуру, творчі здібності [2]. 

Багато уроків Василь Олександрович проводив у спеціальній «Кімнаті 

казок», щоб якомога глибше поринути з дітьми в атмосферу чарівного світу 

казок, бо саме казці педагог відводив особливе місце в естетичному 

вихованні учнів. Адже усвідомлення суті моральних ідей досягається не 

гучними словами й фразами, а емоційністю, глибиною розкриття істини і 

показом величі людського розуму.  

Без відчуття краси слова для дитини недосяжні потаємні грані його 

смислового значення. А переживання краси немислиме без фантазії, без 

особистої участі учня у співтворчості з учителем, який передає казку [1]. 

Казка, на думку В.О. Сухомлинського, - активна творчість, яка 

охоплює всі сфери духовного життя дитини, її розум, почуття, уяву, волю. 

Казка невіддільна від краси, сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких 

немислиме благородство душі, чуйність, героїчний вчинок тощо. Завдяки 

казці дитина осягає світ не лише розумом, але й почуттями, в казці вона 

знаходить реальну форму виявлення своїх духовних сил. 

В.О. Сухомлинський наголошував, що створення казок - одне з 



важливих джерел поетичної творчості, формування естетичних почуттів і 

водночас засіб розумового розвитку. Участь дитини у створенні казок 

великою мірою сприяє збагаченню її словникового запасу, розвитку творчого 

мислення. Велику увагу в естетичному вихованні учнів В.О. Сухомлинський 

приділяє живопису і музиці. «Музика тісно пов'язана з ліричною поезією і є 

немовби наступною сходинкою в духовному розвиткові людини. У вихованні 

музикою виражається єдність моральної, емоційної і естетичної сфер 

людини»[2]. 

Музика - це мова почуттів. Мелодія передає найтонші відтінки 

почуттів, недоступні слову. Музика починається там, де кінчається слово. І 

якщо словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки 

юного серця, якщо після слова не починається тонше й глибше проникнення 

- музика, виховання не може бути повноцінним. 

На найкращих зразках живопису й музики у школярів виховується 

вміння цінувати справжню людську красу, нетерпимість до приниження 

людської гідності. В. О. Сухомлинський будує так, щоб сприймання творів 

мистецтва - музики, живопису чергувались «з виходами на природу», де 

дитина може зримо, наочно відчути співзвучність тиші полів і лук, шелесту 

дібров і співу жайворонків. 

Отже, творчий доробок В.О. Сухомлинського має різноплановий 

багатоаспектний характер, основу якого становлять педагогічні погляди і 

переконання видатного вченого. 
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