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Діагностика естетичного розвитку молодших                 
школярів за результатами художньо-творчої                       
діяльності у Центрі естетичного виховання  

У статті досліджено питання діагностики естетичного розвитку школярів і представлені 
критерії оцінки ефективності роботи з естетичного виховання дітей. Показники рівнів сформова-
ності підтверджені результатами експерименту, проведеного автором у Центрі естетичного 
виховання селища Вільшанка Кіровоградської області.  

In the article questions of the diagnos of schoolchildren’s aesthetic development were explored and 
represented valuation’s criterions of the effective work by children’s aesthetic education. Indexes of for-
mation’s levels were confirmend by results of the experiment which was passed by the author of the article 
in the Centre of Aesthetic Education in Olshanka, Kirovograd District.  

Естетичний розвиток дітей молодшого шкі-
льного віку полягає у систематизованому і по-
слідовному опануванні естетичними знаннями, 
умінями і навиками у ході пізнавальної худож-
ньо-творчої діяльності. Ці компоненти естетич-
ного досвіду стають інтелектуальним і духов-
ним надбанням школярів, а також матеріалами 
для діагностики розвитку емоційно-чуттєвої 
сфери дітей. 
Одним із найефективніших засобів естетич-

ного розвитку школярів є їх активна участь у 
колективному процесі мистецької діяльності у 
Центрі естетичного виховання. Насамперед, у 
музиці, образотворчому, хореографічному, теат-
ральному видах мистецтва у їх комплексному 
взаємозв’язку.  
Для досягнення вірогідності й достовірності 

оцінки динаміки естетичного розвитку дітей і 
здобуття об’єктивних даних автор здійснила 
експериментальне дослідження на базі Центру 
естетичного виховання школярів у селищі Віль-
шанка Кіровоградської області. 

 За критерії оцінки ефективності естетичної 
роботи з дітьми ми брали показники рівня есте-
тичних знань, умінь і навичок, якими оволодів 

учень за певний етап естетичного розвитку і які 
дійсно були в наявності на момент діагностики, 
а також педагогічні спостереження за становлен-
ням інтелекту і розвитком емоційно-чуттєвої 
сфери дитини. При цьому використовувались 
такі методи дослідження: довгострокове педаго-
гічне спостереження за естетичним розвитком 
дітей; опитування й анкетування респондентів; 
діагностичні творчі завдання; аналіз і співстав-
лення досвіду естетичного виховання.  
Науково-теоретичні висновки й узагальнення 

практичного досвіду свідчать, що кількісними і 
якісними критеріями оцінки ефективності есте-
тичної діяльності дітей можуть бути: 

− рівень сформованості мотиваційного 
компонента естетичного виховання; 

− рівень сформованості інформаційного 
компонента естетичної культури; 

− рівень оціночних суджень молодших 
школярів щодо задоволення їх естети-
чних запитів; 

− загальний рівень сформованості есте-
тичної культури. 

При дослідженні рівня сформованості мотива-
ційного компонента естетичного виховання вияв-
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лено, що серед учнів молодшого шкільного віку 
простежується потяг до різних видів художньо-
творчої діяльності. Поряд із цим зафіксовано щорі-
чне зростання кількості дітей, що віддають перева-
гу комп’ютерним іграм, перегляду телепрограм та 
музичним записам. Для багатьох дітей музика ста-
ла звуковим фоном для будь-яких розваг, і тільки 
деякі з них виявляють бажання слухати музичні 
твори, замислюючись над художнім змістом. (За 
нашими даними, близько 10%). Тож одним з най-
важливіших показників естетичного розвитку ди-
тини є її особиста зацікавленість (мотивація) у 
процесі художньо-творчої діяльності. 
Рівень сформованості мотиваційного компо-

нента естетичного виховання характеризується: 
− потребою у духовних цінностях і прагнен-
ням до них; 

− інтересом до художньо-творчої діяльності 
та активною участю в ній. 

Дослідженням встановлено, що цілеспрямо-
ваний педагогічний вплив на формування потягу 
школярів до художньо-творчої діяльності у 
Центрі естетичного виховання забезпечує суттє-
ве зростання сформованості мотиваційного ком-
понента естетичного виховання. Особливо це 
простежується на орієнтаційно-спонукальному 
етапі естетичного виховання, коли відбувається 
формування усталеної групи вихованців із висо-
ким чуттєво-емоційним рівнем (62,3% від зага-
льної кількості). Тобто утворюється та продук-
тивна більшість, яка надалі визначатиме загаль-
ний інтелектуальний рівень певного класу зага-
льноосвітньої школи. Кількість дітей з низьким 
чуттєво-обмеженим рівнем, виявлених у кожній 
з досліджених груп, відповідає загальним стати-
стичним показникам по кількості дітей з обме-
женими інтелектуальними можливостями і має 
тенденцію до покращення під впливом естетич-
ного виховання (від 11,3% до 5,3%). Визначені 
показники підтверджуються результатами про-
грамових бесід із школярами, матеріалами педа-
гогічного спостереження за розвитком індивіду-
альної та колективної творчої активності дітей. 
Відтак, художньо-творча діяльність дітей 

значно підвищує рівень сформованості мотива-
ційного компонента естетичного виховання, 
веде до активізації пізнавальної та аналітичної 
діяльності школяра та стимулює потяг до на-
вчання і самовдосконалення. 
Працюючи над діагностикою інформаційно-

го компонента естетичного виховання, ми від-
слідковували процес накопичення і наявність 
початкових естетичних знань, які відповідають 
віку та естетичному досвіду дитини. За критерії 
успішності ми брали показники умовної дифере-
нціації учнів за досягнутими рівнями естетично-
го розвитку: високий – чуттєво-активний; серед-
ній – чуттєво-пасивний; низький – чуттєво-
обмежений. 

Вивчалося цілісне уявлення про розвиненість 
інформаційного компонента естетичних знань з 
урахуванням його визначених показників 
(педагогічний вплив на обсяг та глибину інфор-
мованості школярів в опануванні естетичними 
знаннями, вміння застосовувати набуті знання 
тощо). Для отримання об’єктивних даних на 
початковому й заключному етапах дітям надава-
лись однотипні діагностичні завдання, що дозво-
лило відслідковувати динаміку змін. Що стосу-
ється поточних замірів, то при визначенні змісту 
контрольних завдань враховувались основні цілі 
інформаційного забезпечення кожного етапу екс-
перименту (формування загальних уявлень про 
мистецтво – на першому етапі, осмислення сутнос-
ті мистецтва – на другому й третьому етапах).  
Виявлено, що участь у художньо-творчій 

діяльності Центру естетичного виховання знач-
но покращує рівень естетичних знань школярів. 
Кількість правильних відповідей на тестові за-
вдання зросла з 49% до 70%, а повних правиль-
них відповідей – з 14% до 39%. Дослідження 
підтверджує також те, що у віковій групі молод-
ших школярів є діти, які не проявляють стійкого 
інтересу до навчання. Залучення цих дітей до 
колективної художньо-творчої діяльності є важ-
ливою умовою активізації пізнавальних процесів. 
Так, кількість дітей, які не впоралися з контроль-
ними завданнями, зменшилася з 31% до 14%. 
Одним із критеріїв оцінки естетичної діяль-

ності дітей є рівень оціночних суджень школярів 
щодо задоволення їх естетичних прагнень. Діти 
відповідали на питання, пов’язані з їх художньо-
творчою діяльністю в Центрі естетичного вихован-
ня: що приваблює більш за все у цій діяльності, що 
хотілося б ще опановувати, чи цікавляться їхніми 
успіхами батьки тощо. Матеріали опитування да-
вали можливість скласти цілісне уявлення про 
рівень задоволеності дітей художньо-творчою дія-
льністю, виявити їх естетичні прагнення і коригу-
вати навчально-виховну діяльність Центру естети-
чного виховання відповідно до запитів дітей. 
За час навчання у Центрі естетичного вихо-

вання відбувається значне ступеневе зростання 
показників у групі респондентів, які оцінюють 
рівень задоволення їх естетичних потреб як ви-
сокий (з 12,5% до 69,4%) при одночасному зме-
ншенні кількості школярів, які вважають цей 
рівень середнім (з 68,2% до 24,4%) або низьким 
(з 19,3% до 8,2%). Вірогідність отриманих ре-
зультатів підтверджується даними, отриманими 
при анкетуванні батьків, працівників освіти, куль-
тури та представників творчих організацій, а також 
матеріалами педагогічного спостереження, ви-
вчення громадської думки й відзивами фахівців. 
За критерії сформованості естетичної культу-

ри дітей використано сумарні показники всіх 
компонентів естетичного виховання. Ми вихо-
дили з уявлення про те, що активна художньо-
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творча діяльність не може не відобразитись на 
естетичному розвитку молодших школярів. Тож 
результати виконання учнями контрольних за-
вдань, матеріали педагогічного спостереження 
за естетичним розвитком дітей у Центрі естетич-
ного виховання дозволяють також визначити 
вірогідні загальні показники рівнів сформовано-
сті естетичної культури молодших школярів на 
різних етапах естетичного виховання.  
У ході освітньо-виховних заходів вихованці 

Центру естетичного виховання, відповідаючи на 
доцільно підібрані питання, демонстрували не 
тільки рівень здобутих естетичних знань, а й 
схильність до аналітичного пошуку правильної 
відповіді. Важливо, що діти виконували творчі 
завдання активно, винахідливо і з радістю. Наяв-
ними також були позитивний емоційний настрій 
на аналітичну діяльність і психологічна готов-
ність до пізнавальних процесів. Це свідчить про 
те, що цілеспрямований, послідовний і педагогі-
чно керований процес естетичного виховання 
має безпосередній вплив на інтелектуальний 
розвиток дитини. 
Доповнення навчального процесу Центру 

естетичного виховання конкурсними завданнями 
сприяло не тільки закріпленню знань, вмінь та 
навичок естетичної діяльності, але й позитивно 
впливало на змістовність дитячого відпочинку, 
створювало передумови для колективної худож-
ньо-творчої діяльності й міжособистісного спілку-
вання на грунті спільних мистецьких інтересів. 
Творчими підсумками кожного з етапів есте-

тичного виховання (навчального року) були му-
зичні вистави, що готувались школярами під 
педагогічним керівництвом. У цих виставах дра-
матургічний сюжет насичувався вокальними і 
хореографічними номерами у їх комплексній 
поєднаності та іншими проявами індивідуальної й 
колективної творчості вихованців. На основі твор-
чих результатів роботи над спільним мистецьким 
проектом (музичною виставою) ми виховували 
здатність дітей до естетичної характеристики як 
однієї з форм емоційно-інтелектуальної діяльності. 
Естетичні судження дітей спрямовувались на 

висвітлення таких питань: 
− загальна характеристика творчості автора 
з використанням біографічних даних; 

− сюжет та образний зміст твору; 
− характеристика мистецької насиченості 

вистави (музика, танці, сценічна дія, худо-
жнє оформлення); 

− засоби виразності мистецької дії; 
− асоціації, почуття і враження, викликані 
дитячою виставою; 

− висновки (схвалення, зауваження, власна 
оцінка естетичної цінності). 

Вимоги щодо змісту, ґрунтовності й обсягу 
оцінки дитячих вистав розроблялися з урахуван-
ням віку та естетичного досвіду школярів. Так, 
учні першого року навчання у Центрі естетично-
го виховання з допомогою “навідних” питань 
керівника навчалися логічно й повно формулю-
вати загальні естетичні враження на емоційно-
чуттєвому рівні. Від учнів другого року навчан-
ня вимагалася більш детальна характеристика 
образного змісту вистави та насиченості його 
структури різними видами мистецької діяльнос-
ті. Учні третього року навчання вже самостійно 
здійснювали естетичну оцінку, визначаючи, за 
допомогою яких засобів мистецького впливу 
досягнута естетична цінність дитячої вистави. 
Тобто під час навчання школярів у Центрі естети-
чного виховання відбувався динамічний процес 
зростання чуттєво-емоційного, інформаційного та 
аналітичного компонентів естетичного виховання і 
формування здатності дітей до самостійної й адек-
ватної естетичної оцінки мистецьких діянь. 
Відтак, у ході дослідницько-експери-

ментальної роботи значно зменшилась кількість 
дітей з низьким (чуттєво-обмеженим) рівнем 
естетичної культури, які перейшли переважно 
на середній (чуттєво-пасивний) рівень, а також 
значно зросла кількість школярів із високим 
(чуттєво-активним) рівнем естетичної культури 
за рахунок середнього рівня. 
Показники визначених рівнів сформованості 

підтверджуються матеріалами педагогічного 
спостереження за зростанням естетичної культу-
ри школярів у ході художньо-творчої діяльності 
у Центрі естетичного виховання, результатами 
виконання діагностичних і творчих завдань, 
опитуванням молодших школярів та кінцевим 
результатом їх колективної творчої діяльності 
над спільним мистецьким проектом. Залучення 
молодших школярів до активної художньо-
творчої діяльності згуртовує учнівську спільно-
ту в дієздатний колектив, якому під силу успішно 
вирішувати освітні, виховні та творчі завдання.  
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