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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

української держави важливою умовою збереження та збагачення 
національно-культурних традицій, підвищення рівня духовної культури 
й гуманізації суспільства є пошук і впровадження ефективних технологій 
формування в молодого покоління здатності пізнавати й творчо 
перетворювати себе й навколишній світ на основі принципів гуманізму, 
пріоритету загальнолюдських етичних та естетичних цінностей.  

Виняткової суспільної й особистісної значимості в цьому контексті 
набуває проблема естетичного виховання, що є невід’ємним складником 
гармонійного розвитку окремої особистості й ефективним засобом 
духовного розвитку всього суспільства.  

Увагу держави до проблеми естетичного виховання дітей і молоді 
відбито в нормативних документах, що з часів проголошення незалежності 
України регламентують стратегії розвитку освітньої системи, основні 
напрями, цілі й механізми реалізації державної політики в галузі 
національного виховання: Державній програмі „Освіта (Україна 
XXI століття)” (1993), Національній доктрині розвитку освіти (2002), 
Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні 
(2004), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року (2013) та ін.  

Концептуальні основи естетичного виховання дітей і молоді 
задекларовано в Національній комплексній програмі естетичного виховання 
(І. Зязюн, О. Семашко), Концепції єдиної системи естетичного виховання 
в загальноосвітніх школах України (М. Опанащук), Концепції художньо-
естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
(Л. Масол), Концепції загальної мистецької освіти (Л. Масол). 

Філософський, соціологічний, психологічний, історико-педагогічний, 
теоретико-методологічний, дидактичний та ін. аспекти проблеми 
естетичного виховання особистості теоретично розроблено в працях 
Т. Аболіної, Т. Адорно, Л. Аристової, Е. Банмюллера (E. Bannmüller), 
В. Бітаєва, М. Бренка (M. Brenk), О. Бурова, В. Бутенка, Л. Виготського, 
О. Дем’янчука, Д. Джоли, І. Зязюна, М. Крилової, Б. Лихачова, Л. Масол, 
Н. Миропольської, Б. Неменського, С. Ничкало, В. Новосельської, 
С. Прокоф’євої-Акопової, О. Семашка, А. Федя, Г. Шевченко, А. Щербо, 
О. Щолокової, Б. Юсова, С. Якобсона й ін.   

У науковій літературі підкреслено особливе значення мистецтва 
в естетичному розвитку особистості.  

Ще з давніх часів видатні представники людства визнавали музичне 
мистецтво ефективним засобом морального й естетичного виховання 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Прокоф'єва-Акопова%20С.О.$
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особистості (Конфуцій, Платон, Аристотель, М. Лютер, Я. Коменський, 
Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода, В. Сухомлинський й ін.).  

Проблеми виховання особистості засобами музики є предметом 
дослідження фахівців різних наукових галузей: філософії, психології, 
педагогіки та ін. Суттєвий внесок у розвиток теорії музично-естетичного 
виховання дітей в умовах сім’ї та школи зробили З. Абель-Штрут  
(S. Abel-Struth), Л. Арчажникова, Б. Асаф’єв, З. Бімберг (S. Bimberg), 
М. Волос, І. Гадалова, В. Грун (W. Gruhn), О. Дем’янчук, Т. Завадська, 
Д. Кабалевський, Л. Коваль, О. Лобова, О. Олексюк, Г. Падалка, К. Роллє 
(C. Rolle), О. Ростовський, О. Рудницька, І. Сташевська, В. Шацька й ін.  

Згідно з результатами наукових досліджень та практичним 
педагогічним досвідом різних країн особлива роль у процесі естетичного 
виховання особистості належить такому виду колективної музичної 
творчості, як хоровий спів. Доведено, що в процесі хорової діяльності, 
яка передбачає слухання, аналіз і виконання вокально-хорових творів, 
у дітей розвиваються не тільки музичні здібності й вокально-хорові уміння 
та навички, а й емоційно-почуттєва сфера, творчий потенціал, художнє 
мислення, уява, пам’ять, виховуються такі важливі особистісні якості, як 
цілеспрямованість, воля, працездатність, патріотизм, гуманістичне 
світосприйняття та ін.  

У зв’язку з цим необхідно посилювати увагу науковців, педагогів, 
державних діячів до проблеми естетичного виховання особистості засобами 
хорового співу, розробляти й упроваджувати інноваційні технології 
вокально-хорової роботи з дітьми різного віку, удосконалювати зміст, 
форми й методи вокально-хорової роботи в закладах загальної середньої 
освіти з урахуванням сучасних вимог суспільства, вікових й індивідуальних 
особливостей, потреб та інтересів школярів.  

Важливу роль у процесі залучення молодого покоління до естетичних 
цінностей виконує система початкового виховання в закладах загальної 
середньої освіти. Окремі аспекти проблеми естетичного виховання 
молодших школярів є предметом дослідження в дисертаціях М. Гагаріна, 
Т. Голінської, Ю. Гончаренко, І. Гриценко, С. Жукова, Т. Завадської, 
Л. Калініної, І. Кругленко, І. Пацалюк, О. Прушковської, Л. Сєрих, 
Н. Тарапаки, Н. Фаломєєвої й ін.  

Можливості використання хорового співу як засобу виховання 
молодших школярів висвітлено в роботах І. Гадалової, О. Майби, 
М. Михайлової, О. Ростовського, Л. Сбітнєвої, М. Стасюк, Г. Струве, 
Г. Стулової, В. Шацької, О. Чурікової-Кушнір та ін. Водночас, як свідчать 
результати аналізу літератури, проблема естетичного виховання молодших 
школярів у процесі хорової діяльності ще не була предметом цілісного 
наукового дослідження в Україні. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пацалюк%20І.І.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пацалюк%20І.І.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пацалюк%20І.І.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тарапака%20Н.В.$


3 

Результати аналізу наукової літератури, нормативних документів, 
реального стану естетичного виховання дітей у закладах загальної середньої 
освіти дозволили виявити наявні протиріччя між: вимогами держави щодо 
естетичного виховання молодого покоління як засобу формування духовної 
культури окремої особистості й усього суспільства та реальним станом 
естетичної культури дітей і молоді в Україні; ствердженням у науковій 
літературі особливої цінності хорової діяльності в процесі естетичного 
виховання особистості та суттєвим зменшенням значення дитячої хорової 
творчості в освітній практиці загальноосвітніх шкіл; необхідністю 
забезпечення ефективних умов естетичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку засобами хорового мистецтва та недостатньою теоретичною 
розробленістю цього питання у вітчизняному науковому просторі. 

Потреба в подоланні виявлених протиріч зумовлює необхідність 
ґрунтовного дослідження проблеми естетичного виховання молодших 
школярів у процесі хорової діяльності, яка, як свідчить проведений аналіз, 
ще не знайшла достатнього висвітлення у вітчизняній науковій літературі. 
Актуальним є подальше вивчення естетично-виховного потенціалу дитячої 
хорової творчості, розробка ефективних педагогічних умов естетичного 
виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності.  

Отже, актуальність проблеми, її соціальна значущість та недостатня 
розробленість у вітчизняному науковому просторі зумовили вибір теми 
дисертації: „Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової 
діяльності”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових 
досліджень Державного закладу „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка” в межах комплексної наукової теми „Проблеми 
розвитку системи музично-естетичного виховання дітей і молоді України” 
(номер державної реєстрації 0113U001782).  

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Державного 
закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 
(протокол № 6 від 21.01.2011 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою 
з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 
в Україні (протокол № 3 від 29.03.2011 р.). 

Об’єкт дослідження – естетичне виховання молодших школярів. 
Предмет дослідження – педагогічні умови естетичного виховання 

молодших школярів у процесі хорової діяльності.  
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів 
у процесі хорової діяльності. 
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Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що естетичне 
виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності буде 
ефективнішим за таких педагогічних умов: забезпечення естетично-
виховної спрямованості вокально-хорової роботи в початковій школі 
на основі інтеграції системного, синергетичного, культурологічного, 
аксіологічного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного й комунікативного 
підходів; інтенсифікація процесу набуття школярами естетичного досвіду 
через забезпечення балансу між раціональним та емоційним аспектами 
пізнання музично-естетичних явищ, між рецептивним, продуктивним, 
репродуктивним і рефлексивним видами музично-естетичної активності 
дітей; стимулювання мотивації дітей до естетичного освоєння світу, 
посилення їхньої пізнавальної й творчої активності через використання 
інтерактивних педагогічних технологій, взаємодії різних видів мистецтв. 

Відповідно до предмета, мети й гіпотези визначено завдання 
дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури виявити ступінь 
розробленості проблеми дослідження. 

2. Розкрити сутність і структуру естетичної культури молодшого 
школяра. 

3. Виявити особливості розвитку педагогічних уявлень про естетичне 
виховання школярів засобами хорового співу у вітчизняній і зарубіжній 
перспективах. 

4. На основі розроблених критеріїв і показників охарактеризувати 
реальний стан естетичної культури молодших школярів у закладах 
загальної середньої освіти. 

5. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови естетичного 
виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності. 

6. Експериментально перевірити ефективність запропонованих 
педагогічних умов.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: загальні 
положення теорії пізнання педагогічних явищ і процесів, методологічні 
принципи об’єктивності, системності, єдності теорії й практики; наукові 
положення системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, Е. Юдін), 
синергетичного (О. Бочкарев, О. Князєва, С. Курдюмов, Г. Хакен), 
культурологічного (В. Біблер, Ю. Бойчук, Є. Бондаревська, Л. Виготський, 
І. Зязюн, М. Каган, Б. Лихачов), аксіологічного (С. Анісімов, Г. Вижлецов, 
М. Каган, А. Кірʼякова, Б. Лихачов), особистісно зорієнтованого 
(І. Алексєєв, Н. Алексєєв, В. Андрущенко, І. Бех, Є. Бондаревська, 
О. Пєхота, С. Подмазін, І. Якиманська), діяльнісного (Б. Ананьєв, 
Л. Виготський, B. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) й комунікативного 
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(Л. Балакіна, І. Бех, І. Зязюн, М. Каган, Т. Уракова) методологічних 
підходів; фундаментальні філософсько-естетичні та психолого-педагогічні 
ідеї щодо сутності феномену естетичного, естетичної культури, значення 
естетичних цінностей у житті суспільства й окремої людини (І. Кант, 
Г. Гегель, Ф. Шиллер, В. Біблер, В. Бітаєв, Ю. Борев, О. Буров, М. Каган, 
В. Липський, Є. Яковлєв); концептуальні ідеї в галузі психології розвитку 
дитини (О. Алфьоров, Л. Божович, Л. Виготський, В. Мухіна), психології 
мистецтва й музичної діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Л. Бочкарев, 
В. Медушевський, Є. Назайкинський, П. Якобсон), естетичного виховання 
особистості (В. Бутенко, Д. Джола, І. Зязюн, Б. Лихачов, Н. Миропольська, 
Б. Неменський, Н. Ничкало, О. Семашко, В. Сухомлинський, Г. Шевченко, 
А. Щербо); теоретичні засади музично-естетичного виховання (Б. Асаф’єв, 
Т. Завадська, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Шацька), 
організації хорової діяльності школярів у закладах загальної середньої 
освіти (О. Апраксіна, О. Майба, Г. Струве, Г. Стулова, Д. Огороднов, 
О. Чурікова-Кушнір, Л. Ятло); положення нормативних документів: Законів 
України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепції художньо-
естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
(Л. Масол), Концепції мистецької освіти (Л. Масол). 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів 
дослідження: теоретичні – вивчення й аналіз філософської, психолого-
педагогічної, культурологічної й мистецтвознавчої літератури, нормативних 
джерел для розкриття ступеня теоретичної розробленості проблеми 
дослідження, визначення його теоретико-методологічних основ і понятійно-
категоріального апарату; аналіз, синтез, порівняння, узагальнення 
й систематизація теоретичних положень з метою визначення сутності, 
структури, критеріїв і показників оцінки, рівнів сформованості естетичної 
культури молодшого школяра, обґрунтування педагогічних умов 
естетичного виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності; 
емпіричні – педагогічне спостереження, індивідуальні та групові бесіди, 
усне опитування, анкетування, діагностичні ігри, аналіз продуктів дитячої 
творчості, експертна оцінка з метою виявлення реального стану естетичної 
культури молодших школярів; педагогічний експеримент для перевірки 
ефективності розроблених педагогічних умов естетичного виховання 
молодших школярів у процесі хорової діяльності; методи математичної 
статистики для визначення динаміки змін рівня естетичної культури 
молодших школярів та статистичної значущості результатів 
експериментальної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 
роботу проведено на базі Старобільської загальноосвітньої школи І ступеня 
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№ 1 і Старобільської загальноосвітньої школи І ступеня № 2 Старобільської 
районної ради Луганської області, Краматорської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів № 16 Краматорської міської ради Донецької області.             
У педагогічному експерименті взяли участь 146 учнів початкових класів.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає 
в тому, що: уперше в Україні теоретично обґрунтовано педагогічні умови 
естетичного виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності, 
що передбачають: забезпечення естетично-виховної спрямованості 
вокально-хорової роботи в початковій школі на основі інтеграції 
системного, синергетичного, культурологічного, аксіологічного, 
особистісно зорієнтованого, діяльнісного та комунікативного підходів; 
інтенсифікацію процесу набуття школярами естетичного досвіду через 
забезпечення балансу між раціональним та емоційним аспектами пізнання 
музично-естетичних явищ, між рецептивним, продуктивним, 
репродуктивним і рефлексивним видами музично-естетичної активності 
дітей; стимулювання мотивації дітей до естетичного освоєння світу, 
посилення їхньої пізнавальної й творчої активності через використання 
інтерактивних педагогічних технологій, взаємодії різних видів мистецтв; 
уточнено сутність і структуру естетичної культури молодшого школяра; 
удосконалено форми й методи естетичного виховання  молодших школярів 
у процесі хорової діяльності, методи діагностики ефективності організації 
цього процесу в закладах загальної середньої освіти; подальшого розвитку 
набули наукові уявлення про функціональне значення хорового мистецтва 
в процесі формування особистості, критеріальні ознаки й рівні естетичної 
культури молодших школярів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в готовності 
до впровадження в практику закладів загальної середньої освіти теоретично 
обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних умов 
естетичного виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності; 
розробці відповідного навчально-методичного забезпечення: методичних 
рекомендацій для вчителів загальноосвітніх шкіл щодо організації дитячої 
хорової творчості в початковій школі, комплексу вокально-хорових вправ, 
інтерактивних ігор, репертуарних списків для естетичного виховання 
молодших школярів засобами хорового мистецтва, а також діагностичного 
інструментарію дослідження рівня сформованості їхньої естетичної 
культури.  

Результати дослідження можуть бути використані вчителями 
музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл, керівниками хорових 
колективів у позашкільних закладах освіти, а також у процесі викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін під час професійної підготовки 
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й підвищення кваліфікації музично-педагогічних кадрів в умовах вищої 
та післядипломної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 
Старобільської загальноосвітньої школи І ступеня № 1 (довідка № 57 
від 16.06.2017 р.),  Старобільської загальноосвітньої школи І ступеня № 2 
(довідка № 64 від 19.06.2017 р.) Старобільської районної ради Луганської 
області, Краматорської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 
Краматорської міської ради Донецької області (довідка № 49 від 
13.06.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації 
було обговорено на засіданнях кафедри педагогіки, кафедри музичного 
мистецтва та хореографії ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”, науково-практичних конференціях різного рівня: 
міжнародних – „Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні: 
проблеми та перспективи” (Луганськ, 2013); „Духовно-культурні цінності 
виховання людини” (Київ, 2015), „Мистецька освіта в контексті глобалізації 
та полікультурності” (Полтава, 2017); всеукраїнській – „Музично-естетичне 
виховання дітей та молоді в Україні: проблеми та перспективи” (Луганськ, 
2014); регіональних – „Сучасні проблеми музичного виховання і навчання” 
(Луганськ, 2009), „Проблеми сучасного музичного виховання і навчання” 
(Луганськ, 2011). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи, основні положення, 
висновки й рекомендації за темою дослідження відображено 
в 10 одноосібних наукових і науково-методичних працях (з них 6 статей 
у фахових виданнях, 2 в зарубіжних виданнях, 1 методичні рекомендації, 
1 тези). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 
розділів та висновків до них, загальних висновків, 8 додатків на 
19 сторінках, списку використаних джерел (464 найменування). Дисертація 
містить 20 таблиць, 5 рисунків. Загальний обсяг становить 265 сторінок (з 
них 198 сторінок основного тексту).  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми; 

показано зв’язок роботи з науковими програмами; визначено об’єкт, 
предмет, мету, гіпотезу й завдання, схарактеризовано теоретико-
методологічну основу й методи, розкрито наукову новизну та практичне 
значення дослідження; наведено відомості про експериментальну базу, 
упровадження й апробацію одержаних результатів, структуру та обсяг 
дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні засади естетичного виховання 
молодших школярів у процесі хорової діяльності” – виявлено ступінь 
розробленості проблеми дослідження, розкрито сутність і структуру 
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естетичної культури молодшого школяра, визначено особливості розвитку 
педагогічних уявлень щодо естетичного виховання школярів засобами 
хорового співу. 

Оглядовий аналіз наукової літератури свідчить, що питання історії, 

теорії й практики естетичного виховання досліджували фахівці різних 

наукових галузей: філософії, психології, педагогіки, мистецтвознавства, 

соціології, культурології та ін. Теоретичні основи естетичного виховання 

особистості розкрито в педагогічних працях Т. Аболіної, О. Бурова, 

І. Зязюна, А. Комарової, Б. Лихачова, Л. Масол, Л. Мелік-Пашаєва, 

Н. Миропольської, Н. Ничкало, Л. Печко, О. Семашка, С. Сургай, 

В. Сухомлинського, В. Шацької, Г. Шевченко, А. Щербо, Б. Юсова й ін. 

У контексті естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл 

науковці вивчали проблеми формування в школярів естетичної культури, 

естетичного ставлення до дійсності й мистецтва, естетичних почуттів, 

орієнтацій, інтересів, смаків, організаційно-методичні засади управління 

естетичним вихованням учнів, історію розвитку теорії й практики 

естетичного виховання школярів в Україні, прогресивний зарубіжний 

досвід у цій галузі та ін. (В. Бутенко, О. Варгата, М. Верб, І. Гончаров, 

Д. Джола, І. Зязюн, Н. Миропольська, В. Новосельська, Л. Овдійчук, 

І. Савчук, Т. Тюльпа, А. Форостян, Т. Цибар й ін.). 

Результати теоретичного аналізу свідчать, що в науковому просторі 

існують різні тлумачення поняття „естетичне виховання”. З’ясовано, що, 

незважаючи на багатоваріантність формулювань змісту поняття „естетичне 

виховання”, спільним для більшості з них є акцент на аксіологічному, 

емоційно-почуттєвому й діяльнісно-творчому аспектах. 

На основі аналізу наукових уявлень щодо сутнісних характеристик 

естетичного виховання (С. Вітвицька, Н. Волкова, Л. Грицай, С. Жуков, 

М. Каган, Н. Кирєєва, Б. Лихачов, М. Петрова й ін.) результатом цього 

процесу визначено сформованість естетичної культури особистості 

як складника її загальної й зокрема духовної культури. На цій підставі 

естетичне виховання молодших школярів розуміємо як невід’ємний 

елемент їхнього загального виховання, відкриту систему педагогічної 

взаємодії, функціонування якої спрямоване на формування естетичної 

культури учнів. 

Вивчення філософської та психолого-педагогічної літератури 

з проблеми дослідження дало змогу з’ясувати різні наукові позиції щодо 

трактування поняття „естетична культура” в широкому суспільному 

й особистісному контекстах (М. Каган, Н. Кирєєва, Л. Михайлова. Л. Печко, 

Л. Сєрих й ін.). 
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Констатовано необхідність урахування різних перспектив 
у визначенні сутності естетичної культури особистості. У зв’язку з цим 
естетичну культуру молодшого школяра розглядаємо як інтегративну 
характеристику його особистості, що передбачає сформованість комплексу 
естетичних знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, емоційно-
почуттєвих якостей, творчих здібностей, необхідних для естетичного 
освоєння, відображення й перетворення світу, відчуття й розуміння 
прекрасного, самореалізації засобами естетичної діяльності.  

У структурі естетичної культури молодшого школяра виокремлено 
такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, емоційно-почуттєвий, 
когнітивний, діяльнісно-рефлексивний. 

Констатовано, що музика й зокрема спів є невід’ємним елементом 
людського життя з найдавніших часів, про що свідчать наскальні малюнки 
первісної людини, стародавні барельєфи й розписи, історичні факти, 
стародавні пам’ятки музичної культури.  

У ході аналізу наукових джерел доведено, що становлення й розвиток 
педагогічних уявлень про естетичне виховання дітей засобами хорового 
співу в Україні відбувались на підґрунті філософських, педагогічних 
і психологічних ідей про значення мистецтва й зокрема музики в житті 
окремої особистості й усього суспільства, багатовікових традицій світової 
музичної культури та музичної педагогіки. 

Видатні представники людства різних історичних періодів 
(Конфуцій, Сюн Цзи, Піфагор, Платон, Аристотель, М. Лютер, 

Я. Коменський, Г. Сковорода, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, К. Ушинський, 

Р. Штайнер, К. Орф, В. Сухомлинський й ін.) усвідомлювали, що музичне 
мистецтво як невід’ємний складник духовної культури суспільства має 
значну силу впливу на внутрішній світ особистості, є важливим засобом 
становлення людської індивідуальності, її духовного вдосконалення, 
важливим чинником розвитку всього суспільства. 

Установлено, що на розвиток теорії й практики естетичного 
виховання школярів засобами хорового співу на різних історичних етапах 
суттєво вплинули педагогічні ідеї та практична педагогічна діяльність Гвідо 
із Ареццо, М. Лютера, М. Ділецького, Г. Сковороди, М. Березовського, 
М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового С. Миропольського, 
С. Смоленського, О. Маслова, В. Шацької, К. Орфа, Б. Яворського, 
Б. Асаф’єва, Д. Кабалевського, З. Кодая, Д. Огородного, Г. Падалки, 
О. Ростовського, Г. Струве, Г. Стулової, Б. Трічкова й ін. 

Як свідчать результати проведеного аналізу, проблема використання 
виховного потенціалу хорового співу в умовах шкільної освіти й сьогодні 
не втрачає актуальності як у зарубіжному, так і у вітчизняному 
педагогічному просторі. Результати сучасних наукових досліджень 
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підтверджують поліфункціональне значення й зокрема естетично-виховний 
потенціал хорового співу в процесі гармонійного розвитку школярів 
(Н. Галішевська, О. Майба, Л. Остапенко, Т. Потапчук, Л. Сверлюк, 
О. Чурікова-Кушнір й ін.). У реальній педагогічній практиці в сучасній 
загальноосвітній школі хорова діяльність разом з іншими видами музичної 
діяльності залишається важливим засобом естетичного виховання учнів. 

У другому розділі – „Обґрунтування та експериментальна 
перевірка педагогічних умов естетичного виховання молодших 
школярів у процесі хорової діяльності” – визначено критерії, показники 
й рівні сформованості естетичної культури молодших школярів, теоретично 
обґрунтовано педагогічні умови естетичного виховання молодших 
школярів у процесі хорової діяльності, висвітлено хід і узагальнено 
результати педагогічного експерименту. 

На основі аналізу наукової й навчально-методичної літератури, 
нормативних документів, а також реальної практики естетичного виховання 
учнів у початковій школі визначено педагогічні умови естетичного 
виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності. 

Теоретичною основою для визначення першої педагогічної умови, 
що передбачає забезпечення естетично-виховної спрямованості вокально-
хорової роботи в початковій школі на основі інтеграції системного, 
синергетичного, культурологічного, аксіологічного, особистісно 
зорієнтованого, діяльнісного та комунікативного підходів, стали основні 
положення зазначених методологічних підходів (І. Бех, В. Біблер, 
І. Блауберг, Є. Бондаревська, О. Бочкарев, Л. Виготський, Г. Вижлецов, 
B. Давидов, І. Зязюн, М. Каган, О. Князєва, О. Леонтьєв, Б. Лихачов, 
О. Пєхота, Е. Юдін й ін.); фундаментальні ідеї щодо сутності феномену 
естетичного, естетичної культури, значення естетичних цінностей у житті 
суспільства й окремої людини (В. Біблер, В. Бітаєв, Ю. Борев, О. Буров, 
М. Каган та ін.); концептуальні засади формування естетичної культури 
особистості (В. Бутенко, Д. Джола, І. Зязюн, Б. Лихачов, Н. Миропольська, 
Н. Ничкало, О. Семашко, Г. Шевченко, А. Щербо й ін.).  

Обґрунтовано, що інтеграція системного, синергетичного, 
культурологічного, аксіологічного, особистісно зорієнтованого, 
діяльнісного та комунікативного підходів у процесі вокально-хорової 
роботи в початковій школі дозволяє забезпечити її естетично-виховну 
спрямованість, що передбачає орієнтацію на формування естетичної 
культури молодших школярів, урахування комплексу принципів: 
системності, єдності навчання й виховання, єдності теорії й практики, 
інтеграції урочної й позаурочної форм естетично-виховної роботи, 
доступності, наочності, культуровідповідності, полікультурності, 
урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів, суб’єкт-суб’єктної 
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взаємодії, синтезу емоційно-почуттєвого й раціонального пізнання, єдності 
художнього й технічного розвитку музично-естетичних здібностей, балансу 
між різними видами музично-естетичної діяльності дітей, міжпредметних 
зв’язків, взаємодії різних видів мистецтв, відкритості хорового репертуару 
до музики різних епох, стилів і жанрів. 

Теоретичним підґрунтям для формулювання другої педагогічної 
умови, що передбачає інтенсифікацію процесу набуття школярами 
естетичного досвіду через забезпечення балансу між раціональним 
та емоційним аспектами пізнання музично-естетичних явищ, між 
рецептивним, продуктивним, репродуктивним і рефлексивним видами 
музично-естетичної активності дітей, стали концептуальні ідеї в галузі 
психології мистецтва й музичної діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 
Л. Бочкарев, В. Медушевський, В. Петрушин й ін.); естетичного розвитку 
особистості засобами мистецтва (В. Бутенко, Д. Джола, І. Зязюн, 
Б. Лихачов, Б. Неменський, Н. Ничкало, В. Сухомлинський, Г. Шевченко 
й ін.); теоретичні й методичні розробки щодо організації музично-
естетичного виховання школярів (Б. Асаф’єв, З. Бімберг, Д. Венус, 
Г. Падалка, Х. Ріхтер, О. Ростовський, О. Рудницька, Р. Штайнер й ін.). 

Визначено, що естетичний розвиток дитини відбувається внаслідок 
набуття нею різноманітного естетичного досвіду в процесі активної 
естетичної діяльності, яка має різні форми прояву. Важливу роль у процесі 
формування естетичної культури молодших школярів засобами хорового 
мистецтва відіграють раціональні та емоційні аспекти пізнання музично-
естетичних явищ, рецептивні, продуктивні, репродуктивні й рефлексивні 
види музично-естетичної активності дітей. 

У ході розробки третьої педагогічної умови, що передбачає 
стимулювання мотивації дітей до естетичного освоєння світу, посилення 
їхньої пізнавальної й творчої активності через використання 
інтерактивних педагогічних технологій, взаємодії різних видів мистецтв, 
ми спирались на фундаментальні положення психології розвитку дитини, 
(О. Алфьоров, Л. Божович, Л. Виготський, М. Матюхіна, В. Мухіна, 
Л. Обухова), психології художнього сприйняття (П. Якобсон); наукові 
й навчально-методичні роботи, що розкривають теоретичні основи 
естетичного виховання молодших школярів (І. Гончаров, А. Джола, 
Г. Лабковська, Ю. Любимова, О. Котікова й ін.), сутність інтерактивних 
педагогічних технологій (О. Пометун), питання синергетичного впливу 
різних видів мистецтв на естетичний розвиток учнів (Т. Голінська, 
Т. Опалюк, Г. Палаткіна, М. Семенищева, Г. Шевченко, Б. Юсов й ін.). 

Констатовано, що з метою стимулювання мотивації до естетичного 
освоєння світу, посилення пізнавальної й творчої активності дітей у процесі 
вокально-хорової роботи доцільно використовувати інтерактивні 
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педагогічні технології (інтерактивні музично-естетичні дискусії, сюжетно-
рольові ігри, метод проектів та ін.), а також взаємодію різних видів 
мистецтв, що реалізується, з одного боку, шляхом інтеграції різних видів 
мистецтв у процес хорової діяльності, а з іншого, через інтеграцію 
елементів хорового співу в зміст занять з інших дисциплін („Образотворче 
мистецтво”, „Українська мова”, „Природознавство”,  „Я у світі”,  „Трудове 
навчання” та ін.). 

З метою перевірки ефективності запропонованих педагогічних умов 
було проведено педагогічний експеримент, що передбачав чотири етапи: 
підготовчий, констатувальний, формувальний і завершальний 
(контрольний). 

На підготовчому етапі на основі результатів здійсненого теоретичного 
аналізу сутності та структури естетичної культури особистості, різних 
позицій науковців щодо процедури діагностики рівня її сформованості 
визначено критерії та відповідні їм показники оцінки рівня сформованості 
естетичної культури молодших школярів: мотиваційно-ціннісний (естетичні 
інтереси й потреби, естетичні ціннісні орієнтації, прагнення 
до самовираження в процесі музично-естетичної діяльності), емоційно-
почуттєвий (естетичні почуття, характер та адекватність емоційних реакцій 
на прояви прекрасного й потворного, стабільність і глибина емоційного 
переживання музики), когнітивний (естетичні уявлення про світ (естетичні 
погляди, смаки, судження), знання про музику й зокрема вокально-хорову 
творчість, рівень пізнавальної активності), діяльнісно-рефлексивний 
(здібності сприймання, створення й оцінювання прекрасного, уміння 
й навички музично-естетичної діяльності, здатність до саморефлексії щодо 
власної естетичної діяльності, рівень творчої активності).  

На підставі розроблених критеріїв і показників визначено 
й охарактеризовано рівні сформованості естетичної культури молодших 
школярів: високий – продуктивний, середній – конструктивний, низький – 
репродуктивний.  

За результатами здійсненої на констатувальному етапі педагогічного 
експерименту діагностики встановлено, що переважна більшість дітей 
і в ЕГ (62,2%), і в КГ (58,3%) мала низький рівень сформованості естетичної 
культури. 

На формувальному етапі педагогічного експерименту запропоновані 
педагогічні умови в їх органічному взаємозв’язку та взаємодоповненні було 
комплексно впроваджено у виховний процес загальноосвітніх шкіл. 

Організація естетичного виховання учнів ЕГ у процесі хорової 
діяльності відбувалась поетапно й мала комплексний характер. Хоровий 
спів як засіб естетичного виховання використовували як під час викладання 
запланованих навчальною програмою занять (класноурочна форма),  
так і в позакласній виховній роботі. 
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У процесі вокально-хорової роботи з учнями ЕГ було застосовано як 
традиційні методи виховання (бесіди, переконання, навіювання, наочно-
ілюстративний, проблемно-пошуковий, тренування, заохочення, змагання, 
самовиховання, метод створення естетично-виховних ситуацій, метод 
порівняння, метод образних асоціацій тощо), так й інноваційні інтерактивні 
педагогічні технології (інтерактивні музичні ігри, інтерактивні дискусії, 
„мозковий штурм”, метод проектів тощо). Окрім того, було застосовано 
комплекс художньо-практичних методів: акустичні експерименти, спів за 
слухом, слухання й аналіз музичних творів, комбінування релятивної 
(відносної) та абсолютної сольмізації, музично-пластичне інтонування, 
трансформація музики в слово, графічне зображення й малюнок, 
імпровізація, музична інсценізація та ін. 

На етапі підсумкової діагностики в ЕГ зафіксовано більш позитивну 
динаміку змін рівня сформованості естетичної культури учнів, ніж у КГ. 
Зростання відсотка респондентів з високим рівнем естетичної культури в ЕГ 
є на 14,6% більшим, ніж у КГ, із середнім – на 6,1%. Відповідно 
й зменшення кількості осіб з низьким рівнем естетичної культури в ЕГ є 
на 20,7% більшим, ніж у КГ. 

Загальні результати порівняння рівня естетичної культури дітей 
молодшого шкільного віку до та після проведення формувального 
експерименту презентовано в табл. 1.  

Таблиця 1 

Динаміка змін рівня сформованості естетичної культури  

дітей молодшого шкільного віку 

 

Результати перевірки достовірності й статистичної значущості 

отриманих експериментальних даних методами математичної статистики 

 

Рівень 

Кількість учнів   

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 

(продуктивний) 
3 4,1 3 4,2 22 29,7 11 15,3 

Середній 

(конструктивний) 
25 33,8 27 37,5 47 63,5 44 61,1 

Низький 

(репродуктивний) 
46 62,2 42 58,3 5 6,8 17 23,6 

Загалом 74 100 72 100 74 100 72 100 
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(критерій Пірсона χ2) свідчать про ефективність запроваджених умов 

естетичного виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності.  
Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: 
У дисертації наведено результати теоретичного узагальнення 

та практичного розв’язання проблеми естетичного виховання молодших 
школярів у процесі хорової діяльності, що полягає в розробці, теоретичному 
обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов, 
які забезпечують ефективність досліджуваного процесу.  

1. Необхідність збереження та збагачення національно-культурних 
традицій, підвищення рівня духовної культури й гуманізації суспільства 
актуалізує пошук і впровадження ефективних технологій формування 
в молодого покоління здатності пізнавати й творчого перетворювати себе 
й навколишній світ на основі принципів гуманізму, пріоритету 
загальнолюдських етичних та естетичних цінностей. Особливої суспільної 
й особистісної значимості в цьому контексті набуває проблема естетичного 
виховання, що є невід’ємним складником гармонійного розвитку окремої 
особистості й ефективним засобом духовного розвитку всього суспільства. 

2. Аналіз філософської, психолого-педагогічної, культурологічної 
й мистецтвознавчої літератури засвідчив, що проблема естетичного 
виховання особистості привертала увагу видатних представників людства 
з давніх часів і досі не втрачає актуальності у вітчизняному й зарубіжному 
науковому просторі (З. Абель-Штрут, Т. Аболіна, Т. Адорно, О. Буров, 
І. Зязюн, Б. Лихачов, Л. Масол, Н. Миропольська, Н. Ничкало, Л. Печко, 
О. Семашко, Г. Шевченко, А. Щербо й ін.). Водночас питання естетичного 
виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності ще не було 
предметом цілісного наукового дослідження в Україні. 

3. Установлено, що уявлення про сутність естетичного виховання 
змінювались під впливом трансформацій естетичних, психологічних 
і педагогічних поглядів. З урахуванням результатів термінологічного 
аналізу естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової 
діяльності визначено як невід’ємний елемент їхнього загального виховання, 
відкриту систему педагогічної взаємодії, функціонування якої спрямоване 
на формування естетичної культури молодших школярів і реалізується 
засобами хорового співу в органічному взаємозв’язку та взаємодоповненні 
з іншими видами естетичної діяльності.  

Естетичну культуру молодшого школяра в дослідженні розглянуто 
як інтегративну характеристику його особистості, що передбачає 
сформованість комплексу естетичних знань, умінь, навичок, ціннісних 
орієнтацій, емоційно-почуттєвих якостей, творчих здібностей, необхідних 
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для естетичного освоєння, відображення й перетворення світу, відчуття 
й розуміння прекрасного, самореалізації засобами естетичної діяльності. 

Здійснений аналіз дозволив дійти висновку, що естетичне виховання 
особистості має відбуватись комплексно в різних перспективах, тому 
основними структурними складниками естетичної культури молодшого 
школяра як результату його естетичного виховання визначено такі 
компоненти: мотиваційно-ціннісний, емоційно-почуттєвий, когнітивний, 
діяльнісно-рефлексивний. 

4. На основі ретроспективного аналізу виявлено, що з давніх часів 
хоровий спів був невід’ємним елементом суспільного життя. У ході 
еволюції державно-політичних і соціокультурних умов, трансформації 
філософських поглядів і педагогічних парадигм у суспільстві змінювались 
і пріоритети в розумінні основних функцій хорового співу. У стародавніх 
державах його розуміли як засіб розваги, ритуального дійства й гармонізації 
людських відносин на різних рівнях. У зв’язку з поширенням християнства, 
починаючи з раннього середньовіччя й протягом багатьох наступних 
століть, хоровому співу відводили переважно прикладну роль у суспільстві 
– головною його функцією вважали проведення церковних літургій, 
релігійне, моральне й патріотичне виховання. Поступове збагачення 
філософських і психолого-педагогічних уявлень про функціональне 
й зокрема естетично-виховне значення музики, що розпочалось ще з епохи 
Відродження й у другій половині ХІХ століття під впливом гуманістичних 
ідей про сутність дитини й виховання набуло особливої інтенсифікації, 
зумовило усвідомлення наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століття 
прогресивними педагогами різних країн особливої цінності хорового співу 
для духовного розвитку окремої особистості й усього суспільства, 
формування гуманістичних поглядів щодо мети, змісту, форм і методів 
виховання школярів засобами хорового співу.  

Доведено, що проблема використання виховного потенціалу хорового 
співу в умовах шкільної освіти й сьогодні не втрачає актуальності 
в педагогічному просторі, фахівці наголошують на поліфункціональному 
й зокрема естетично-виховному значенні хорової діяльності в процесі 
гармонійного розвитку особистості, у реальній педагогічній практиці 
хоровий спів разом з іншими видами музичної діяльності залишається 
важливим засобом естетичного виховання школярів. 

5. З урахуванням результатів здійсненого теоретичного аналізу 
сутності та структури естетичної культури особистості, різних позицій 
науковців щодо процедури діагностики рівня її сформованості розроблено 
критерії оцінки рівня сформованості естетичної культури молодших 
школярів (мотиваційно-ціннісний, емоційно-почуттєвий, когнітивний, 
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діяльнісно-рефлексивний) та відповідні їм показники. На підставі 
розроблених критеріїв і показників визначено й охарактеризовано рівні 
сформованості естетичної культури молодших школярів: високий – 
продуктивний, середній – конструктивний, низький – репродуктивний.  

Доведено, що на констатувальному етапі педагогічного експерименту 
переважна більшість учнів експериментальної та контрольної груп мала 
низький рівень сформованості естетичної культури. 

6. Теоретично обґрунтовано, що естетичне виховання молодших 
школярів у процесі хорової діяльності стане ефективнішим за таких 
педагогічних умов: забезпечення естетично-виховної спрямованості 
вокально-хорової роботи в початковій школі на основі інтеграції 
системного, синергетичного, культурологічного, аксіологічного, 
особистісно зорієнтованого, діяльнісного та комунікативного підходів; 
інтенсифікація процесу набуття школярами естетичного досвіду через 
забезпечення балансу між раціональним та емоційним аспектами пізнання 
музично-естетичних явищ, між рецептивним, продуктивним, 
репродуктивним і рефлексивним видами музично-естетичної активності 
дітей; стимулювання мотивації дітей до естетичного освоєння світу, 
посилення їхньої пізнавальної й творчої активності через використання 
інтерактивних педагогічних технологій, взаємодії різних видів мистецтв. 

7. Перевірку ефективності розроблених педагогічних умов 
естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку в процесі хорової 
діяльності було здійснено шляхом педагогічного експерименту, 
реалізованого протягом чотирьох етапів: підготовчого, констатувального, 
формувального й завершального (контрольного).  

Запропоновані педагогічні умови в їх органічному взаємозв’язку та 
взаємодоповненні комплексно впроваджено у виховний процес 
загальноосвітніх шкіл. 

Доведено, що інтеграція традиційних (бесіди, переконання, 
навіювання, наочно-ілюстративний і проблемно-пошуковий методи, 
тренування, заохочення, змагання, самовиховання, метод створення 
естетично-виховних ситуацій, метод порівняння, метод образних асоціацій 
тощо) та інноваційних (інтерактивні музичні ігри, інтерактивні дискусії, 
„мозковий штурм”, метод проектів тощо) методів виховання, комплексу 
художньо-практичних методів (акустичні експерименти, спів за слухом, 
слухання й аналіз музичних творів, комбінування релятивної (відносної) 
та абсолютної сольмізації, музично-пластичне інтонування, трансформація 
музики в слово, графічне зображення й малюнок, імпровізація, музична 
інсценізація тощо) сприяли суттєвому підвищенню ефективності 
естетичного виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності. 
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8. Порівняння динаміки змін рівнів сформованості естетичної 
культури учнів початкових класів ЕГ та КГ до та після проведення 
формувального експерименту засвідчило більш позитивні зміни в ЕГ, ніж 
у КГ. За допомогою статистичного аналізу встановлено достовірність 
і статистичну значущість отриманих результатів, що підтверджує 
ефективність розроблених і впроваджених педагогічних умов естетичного 
виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
естетичного виховання молодших школярів. Доцільними є подальше 
вивчення можливостей використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі естетично-виховної роботи 
в початковій школі, розробка інноваційних педагогічних технологій 
естетичного розвитку дітей з особливими потребами засобами мистецтва, 
виявлення прогресивного зарубіжного досвіду в сфері естетичного 
виховання молодших школярів у системі шкільної та позашкільної освіти. 
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Сбітнєва О. Ф. Естетичне виховання молодших школярів 

у процесі хорової діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. –  
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 
Старобільськ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми естетичного 
виховання молодших школярів у процесі естетичного виховання. 

На підставі аналізу наукової літератури розкрито ступінь 
розробленості проблеми дослідження, здійснено термінологічний аналіз 
ключових понять. Висвітлено наукові погляди щодо сутності естетичного 
виховання особистості. Розкрито сутність, визначено основні структурні 
компоненти естетичної культури молодшого школяра; охарактеризовано 
критерії, показники й рівні її сформованості. Проаналізовано педагогічні 
уявлення про естетичне виховання дітей засобами хорового співу 
у вітчизняній і зарубіжній перспективах. Теоретично обґрунтовано 
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педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів у процесі 
хорової діяльності. Експериментально перевірено ефективність 
запропонованих педагогічних умов. 

Ключові слова: естетичне виховання, естетична культура, естетичний 
досвід, молодші школярі, мистецтво, музичне мистецтво, музика, хорова 
діяльність, хоровий спів, вокально-хорове виховання, загальноосвітні 
школи. 

 

Сбитнева Е. Ф. Эстетическое воспитание младших школьников 
в процессе хоровой деятельности. – Квалификационная научная работа на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – 
Государственное учреждение „Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы эстетического 
воспитания младших школьников в процессе хоровой деятельности. 

На основе анализа научной литературы раскрыта степень 
разработанности проблемы исследования, осуществлен терминологический 
анализ ключевых понятий. Раскрыта сущность эстетической культуры 
младшего школьника, под которой понимается интегративная 
характеристика его личности, предполагающая сформированность 
комплекса эстетических знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, 
эмоционально-чувственных качеств, творческих способностей, 
необходимых для эстетического освоения, отображения и преобразования 
мира, ощущения и понимания прекрасного, самореализации средствами 
эстетической деятельности. Выделены и охарактеризованы основные 
структурные компоненты эстетической культуры младшего школьника 
(мотивационно-ценностный, эмоционально-чувственный, когнитивный, 
деятельностно-рефлексивный).  

В результате ретроспективного анализа выявлены особенности 
развития педагогических представлений об эстетическом воспитании детей 
средствами хорового пения в отечественной и зарубежной перспективах, 
раскрыт воспитательный потенциал хоровой деятельности учащихся 
начальных классов. Проанализированы взгляды философов и педагогов 
прошлых столетий на роль искусства и в частности хорового пения 
в процессе общего и эстетического развития ребенка. На основе анализа 
научных и учебно-методических источников раскрыты теоретические 
положения об организации вокально-хоровой работы в начальной школе. 
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Теоретически обоснованы и экспериментально проверены 
педагогические условия эстетического воспитания младших школьников 
в процессе хоровой деятельности, предусматривающие: обеспечение 
эстетически-воспитательной направленности вокально-хоровой работы 
в начальной школе на основе интеграции системного, синергетического, 
культурологического, аксиологического, личностно ориентированного, 
деятельностного и коммуникативного подходов; интенсификацию процесса 
приобретения школьниками эстетического опыта через обеспечение 
баланса между рациональным и эмоциональным аспектами познания 
музыкально-эстетических явлений, между рецептивным, продуктивным, 
репродуктивным и рефлексивным видами музыкально-эстетической 
активности детей; стимулирование мотивации детей к эстетическому 
освоению мира, усиление познавательной и творческой активности через 
использование интерактивных педагогических технологий, взаимодействия 
разных видов искусств.  

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическая культура, 
эстетический опыт, младшие школьники, искусство, музыкальное 
искусство, музыка, хоровая деятельность, хоровое пение, вокально-хоровое 
воспитание, общеобразовательные школы. 
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The dissertation is devoted to the investigation of the problem of aesthetic 
education of elementary school children in the process of choral activity. 

The status of the research problem has been disclosed as a result of the scientific 
literature analysis; the terminology analysis of the key concepts has been carried out. 
Scientific views on the essence of aesthetic education of a person have been revealed. 
The essence and the main structural components of aesthetic culture of an elementary 
school child have been defined; the criteria, indicators and levels of its formation have 
been characterized. Pedagogical ideas about aesthetic education of children by means of 
choral singing have been analysed from domestic and international perspectives. The 
pedagogical conditions for aesthetic education of elementary school children in the 
process of choral activity have been substantiated. The efficiency of the developed 
pedagogical conditions has been experimentally verified. 
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