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professional education. The expediency of using of monitoring research as a 

systematic and comprehensive procedure of measurement of prospective native 

language teachers’ linguomethodological competence is proved. definitions of the 

term "monitoring" which exist in modern pedagogical science are analyzed and 

several areas of its interpretation are singled out. Depending on the aspect, on 

which the researchers emphasize, information and static, and prognostic and 

productive approaches to the monitoring interpretation are proposed. 

Technological nature of monitoring research is proved and the definition of 

monitoring of quality of professional linguomethodological training of 

prospective native language teachers is proposed. 

Key words: quality of education, quality of professional 

linguomethodological training, native language teacher, monitoring of quality 

of professional linguomethodological training. 
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Лю Сіньтінь  
 

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ:  
ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНІСТЬ  

 

Суспільна потреба у гармонізації стосунків у системі «людина – 

навколишній світ» актуалізує процес виховання естетичної культури, 

естетичних смаків підростаючого покоління. Кризові явища в соціально-

економічній сфері обумовлені невелюванням культурних цінностей, 

ігноруванням духовно-мистецького досвіду, накопичених людством 

упродовж цивілізованого поступу. 

Проблема теорії і методики естетичного виховання підростаючого 

покоління висвітлюються в працях Т. Бабенко, Л. Коваль, І. Кругленко, 

А. Лєбєдєвої, Л. Масол, Н. Миропольської, В. Передерій, В. Стрілько, 

В. Тернопільської, Ю. Фохт-Бабушкіна, О. Хом’як, Т. Цвілих, 

Г. Шевченко, А. Щербо, та інших. Філософсько-естетичні аспекти цієї 

проблеми розглядаються в наукових працях Ю. Борєва, І. Гончарова, 

М. Киященка, В. Ядова. Психологічні основи естетичного виховання 

розкрили Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, І. Кон, Б. Теплов та інші. 

Мета роботи – здійснити аналіз теоретичних засад естетичної 

культури особистості у контексті сучасних освітніх вимог. 

Естетичну культуру можна визначити як здатність особистості 

сприймати і розуміти прекрасне у повсякденному житті, мистецтві, 

дійсності та прагнення й уміння будувати своє життя за законами краси. 
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Поняття «естетична культура» використовується для відображення 

ставлення особистості до різних сторін навколишньої дійсності. З метою 

чіткішого розуміння сутності окресленого феномену розглянемо окремі 

його поняття, враховуючи їх співвідношення: «естетична культура» з 

поняттями «культура», естетика». 

Зокрема, філософський енциклопедичний словник дає таке 

визначення культури: «Культура – виховання, утворення, розвиток, 

шанування, специфічний спосіб організації й розвитку людської 

життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної й духовної праці; 

у системі соціальних норм і установок; у духовних цінностях; у сукупності 

ставлень людей до природи, між собою і до самих себе» [8, c. 267]. 

Відтак, у широкому значенні під культурою розуміють 

специфічний, характерний для людей спосіб діяльності, що 

обумовлюється рівнем розвитку особистості в певній сфері діяльності.  

Л. Сохань підкреслює, що «людина народжується та живе в світі 

створеної людством культури, опредметненої в усіх галузях суспільно-

значущої діяльності. Індивід стає особистістю, оволодіваючи цією 

культурою, освоюючи певний пласт життя, і чим більше він осягає 

розпредмечене ним поле людської культури, тим багатшим є його життя» 

[7, c. 171 – 176].  

Саме культура, здобуваючи форму активної людської діяльності, 

сприяє соціально-комунікативному розвитку людської особистості. Так, 

Л. Коган зазначає, що «сутність культури має прояв, передовсім, у 

діяльності, а не в сукупності досягнень і цінностей, накопичених 

людством у процесі історичного розвитку, культура – не самостійна 

соціальна сфера, а наскрізна характеристика усієї соціальної системи, і в 

будь-якому суспільному явищі існує його специфічний культурний 

аспект; основна соціальна функція культури – людинотворчість, тобто 

людська особистість – абсолютний об’єктивний і суб’єктивний предмет 

культури. Головна мета культури – формування певного типу 

особистості» [5, c. 94].  

Ще одним із аспектів тлумачення культури у філософській 

літературі є розуміння її як певної системи важливих для людини 

смислових комплексів – цінностей, що виступають регулятивними 

принципами у взаємовідносинах між людьми та є важливими 

характеристиками естетичної культури.  

У цьому зв’язку, В. Межуєв визначає культуру як соціально-

активну позицію людини, що дозволяє їй не лише дотримуватися 

прийнятих у даному товаристві норм і цінностей, адаптуватися до них, 

але й виходити за межі цієї системи, вступати з нею в конфліктні 

стосунки, виробляти нові норми й цінності, що відповідають зміненим 

умовам і обставинам [6, c.128]. І. Агієнко розглядає культуру як засіб 

творчої самореалізації кожного члена суспільства та арсенал суспільних 

нововведень і зазначає, що особистість соціокультурна за своєю 

сутністю, але індивідуально неповторна за способом свого існування. 
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Але для того, щоб культура була саме процесом, а не тільки сукупністю 

готових цінностей, потрібен постійний саморозвиток людини і людства. 

Суб’єктом культури може бути індивід, який прагне саморозвитку, 

самоформування. Саме саморозвиток є атрибутивною ознакою 

особистості, а в культурі завжди присутній особистісний чинник 

саморозвитку, тобто перетворення багатства культурного досвіду 

попередніх поколінь у внутрішнє багатство індивідів, що знову втілюють 

його зміст у своїй соціальній діяльності, спрямованій, у свою чергу, на 

перетворення дійсності й самої людини [1, c. 10].  

Методологічною основою виховання естетичної культури 

особистості виступає естетика. Естетика вивчає природу форм 

навколишнього світу, їхню будову і модифікацію. Вона орієнтована на 

виявлення універсалій у чуттєвому сприйнятті виразних форм реальності 

(твори мистецтва, процес художнього осмислення, художньо-

конструкторської діяльності в мистецтві й поза мистецтвом).  

Зважаючи на такий контекст, естетична культура включає такі 

складові: естетичне сприймання (здатність виділяти в мистецтві та житті 

естетичні якості, образи і переживати естетичні почуття); естетичні 

почуття (емоційні стани, що виникають у процесі оцінного ставлення 

людини до явищ дійсності й мистецтва); естетичні потреби (у 

спілкуванні з художньо-естетичними цінностями, в естетичних 

переживаннях); естетичні смаки (здатність оцінювати твори мистецтва, 

естетичні явища з позиції естетичних знань, ідеалів); естетичні ідеали 

(зумовлені уявленнями особистості про досконалу красу природи, 

здібності, уміння в галузі мистецтва). 

У контексті проблеми естетичної культури особистості нам імпонує 

підхід латвійського дослідника Л. Гудайтіте, який зазначає, що культура 

особистості проявляється у прагненні до позитивних відносин із 

оточуючими та постає як своєрідна емоційна відвертість, готовність бути 

співпричетним до почуттів, станів іншої людини, співпереживати їй. Такі 

відносини вимагають не тільки здатності проникати у внутрішній світ 

іншої особистості, але й передбачають вироблення уміння більш 

критично оцінювати себе. Вони розвивають самопізнання, самооцінку, 

повагу до себе та інших. Саме це дозволяє стверджувати, що естетична 

культура передбачає засвоєння людиною певної системи знань, 

цінностей, що вироблені людством, оволодіння якими сприяє утворенню 

бережливого ставлення до краси, творів літератури, музики та 

образотворчого хореографічного мистецтва.  

За І. Зазюном, естетична культура виявляється у формуванні 

естетичного ставлення людини до дійсності. Естетична культура сприяє 

орієнтації особистості у світі естетичних цінностей та одночасно – 

здатності людини до естетичного сприймання і переживання, завдяки їй 

формуються естетичні смаки та ідеали, здатність до творчості за 

законами краси, до створення естетичних цінностей у мистецтві, побуті й 

праці, вчинках і поведінці [4, c. 32 – 33]. 
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Загалом можна стверджувати, що естетична культура виявляється у 

здатності особистості сприймати й розуміти прекрасне в мистецтві та 

житті, сприяє виробленню у неї естетичних смаків, розвитку здібностей у 

галузі мистецтва.  

А. Шефтсбері виховання естетичної культури вважає необхідною 

умовою досягнення гармонії в оточуючому світі. Він зазначає, що краса і 

добро органічно поєднані, і тому естетичне й моральне виховання 

здійснюється паралельно, а його результатом є формування всебічно й 

гармонічно розвиненої особистості [9].  

Вчені аналізуючи проблему своєрідності художньої творчості, не 

оминув питання взаємовідносин естетичного і морального стверджують, 

що в ідеальному смаку простежується тенденція впливу на моральність, 

доводять, що виховання естетичного смаку виступає моральним 

вихованням особистості. 

Л. Штрюмпель виділив три найвищі форми свідомості: логічну 

(пізнавальну), естетичну (почуття), етичну (бажання). Вони, за вченим, є 

трьома основними елементами психічного життя людини. Особливе 

місце у цьому процесі належить естетичній формі свідомості, оскільки 

вихованню почуттів, естетичному навчанню повинна надаватися 

особлива увага [2].  

Науковці розглядають естетичне ставлення людини до дійсності як 

процес зростаючої почуттєвої взаємодії людини зі світом, у якому вона 

не лише переживає, але і пізнає, перетворює, відповідно до існуючих 

уявлень, навколишньої дійсності.  

Відомий румунський учений Ж. Вайдяну критикує незадовільну з 

точки зору організації і неповну за змістом естетичну культуру сучасної 

молоді. Однією з причин її недоліків він вважає невміння і недостатню 

наполегливість викладачів у вихованні в учнів естетичного, творчого 

відношення до навколишньої дійсності. на його думку, кожна молода 

людина має бути підготовлена до цього як у теоретичному, так і в 

практичному відношенні, що неабиякою мірою зумовлюється 

відповідною підготовкою вчителів, їхнім високим рівнем естетичної 

культури [10, c. 77 – 78].  

Відтак, процес естетичного виховання студентства має 

ґрунтуватися на принципах послідовності, врахування специфіки 

соціального становлення особистості, вікових, соціально-психологічних 

особливостях, побутових умов, відповідати вимогам її соціалізації, 

адаптації, профорієнтації майбутніх фахівців [3]. 

Слід зазначити, що студентська молодь відрізняється різноманіттям 

і багатоплановістю внутрішніх і зовнішніх проявів, що переломлюються 

під впливом соціально-культурних чинників, визначаються умовами 

конкретного мікросередовища, що здійснює соціалізацію підростаючого 

покоління. У цьому зв’язку велике значення має естетичне виховання, 

що, з огляду на всі біологічні, психічні й соціальні особливості 

студентства, сприяє вирішенню актуальних проблем цієї соціальної 
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групи. Естетичне виховання здійснює підготовку молоді до повноцінного 

функціонування в суспільстві через розвиток готовності до 

професійного, соціального й особистісного самовизначення, 

знаходження цілісності, ідентичності, засвоєння культурних цінностей і 

формування особистісно значущих художньо-ціннісних орієнтацій, 

внутрішньої позиції, системи позитивних суб’єктивних взаємин, що 

повинні сприяти внутрішній регуляції культурної поведінки, виконанню 

естетично спрямованої діяльності. 

Натомість особливості естетичного виховання студентів 

реалізуються у: прояві естетичних інтересів як вираженні рівня 

розвиненості своїх домагань до навколишнього; появі усвідомленої 

потреби в надбанні знань естетичного характеру; формуванні готовності 

до самовираження й самоствердження в різних видах естетичної 

діяльності; появі потреб в отриманні знань естетичного характеру, у 

виробленні власних поглядів і переконань, способів їх реалізації; потребі 

реалізовувати творчі можливості в особистих видах естетичної діяльності. 

Специфічними особливостями виховання естетичної культури у 

студентської молоді виступають: 1) яскраво виражена соціально-професійна 

спрямованість, що припускає підготовку майбутніх фахівців до виконання 

різноманітних соціально-психологічних функцій інтелігенції; 2) врахування 

особливостей розвитку та становлення студентства як особливої соціально-

професійної групи; 3) подвійний процес соціалізації, що визначає два рівні 

розвитку естетичної свідомості студентів. 

Таким чином, сформованість естетичної культури особистості 

передбачає суб’єктивне привласнення нею об’єктивно естетичного в 

навколишньому світі та є надійним засобом гармонізації духовно й 

творчо-практичної діяльності людини. Естетична культура студентів 

формується через естетичні потреби, інтереси, ідеали, смаки, включення 

їх у художньо-творчу діяльність. 

 

Список використаної літератури 

1. Агієнко І. В. Соціально-філософський аналіз моделей 

формування особистості як суб’єкта культури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та 

філософія історії» / І. В. Агієнко. – Дніпропетровськ, 1998. – 21 с. 

2. Алексеев В. Г. Гербарт, Штрюмпель и их педагогические системы / 

В. Г. Алексеев. – Юрьев : тип. К. Маттисена, 1907. – 112 с. 3. Бітаєв В. А. 
Естетичне виховання і гуманізація особистості: автореф. дис... наук. ст. 

ф. н. – Спеціальність: 09.00.08. – естетика / В. А. Бітаєв; Східноукр. нац. 

ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с. 4. Зязюн І. А. Краса 

педагогічної дії / І. А. Зазюн, Г. М. Сагач. – К. : Укр.-фін. інститут 

менеджменту і бізнесу, 1997. – С. 32 – 33. 5. Коган Л. Н. Проблемы 

исследования целостной культуры / Л. Н. Коган. – М. : Мысль, 1992. – 

246 с. 6. Межуев В. М. Культура и история / В. М. Межуев. – М., 1981. – 

497 с. 7. Сохань Л. В. Жизненный путь личности / Л. В. Сохань. – К. : 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (300), 2016  

 

 172 

Наук. думка, 1987. – 227 с. 8. Философский энциклопедический словарь. 

– [2-е изд.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с. 9. Шефтсбери А. Э. 
Эстетические опыты / А. Э. Шефтсбери; [сост., пер., вступ. ст. 

А. В. Михайлова]; ред. кол.: М. Ф. Овсянникова. – М. : Исскуство, 1975. 

– 543 с. 10. Vaideny C. La structure de la culture esthetigue aecole / 

C. Vaideany // Revue de pedagogic. 1968. – №17. – P. 76 – 85. 

 

Лю Сіньтінь Виховання естетичної культури студентів: генезис 
та сучасність  

У статті розкрито сутність поняття «культура», «естетична культура 

особистості», що є базовими. Здійснено аналіз естетичної культури 

особистості в науковій літературі. Охарактеризовано складові естетичної 

культури: естетичне сприймання; естетичні почуття; естетичні потреби; 

естетичні смаки; естетичні ідеали. Зроблено акцент на особливостях 

розвитку особистості до сприйняття прекрасного, формуванні 

естетичного ставлення до природи, праці, побуту мистецтва. 

Задекларовано необхідність урахування сучасних викликів щодо 

виховання естетичної культури студентської молоді. 

Ключові слова: культура, естетика, естетична культура, виховання, 

особистість, студент. 

 

Лю Синьтинь Воспитание эстетической культуры студентов: 
генезис и современность  

В статье раскрыт сущность понятия «культура», «эстетическая 

культура личности», которые являются базовыми. Осуществлен анализ 

эстетической культуры личности в научной литературе. 

Охарактеризованы составляющие эстетической культуры: эстетическое 

восприятие; эстетические чувства; эстетические потребности; 

эстетические вкусы; эстетические идеалы. Сделан акцент на 

особенностях развития личности к восприятию прекрасному, 

формировании эстетического отношения к природе, труду, быту 

искусства. Задекларирована необходимость учета современных вызовов 

относительно воспитания эстетической культуры студенческой 

молодежи.  

Ключевые слова: культура, эстетика, эстетическая культура, 

воспитание, личность, студент. 

 

Liu Sіntіn Еducation of Aesthetic Culture of Students: the Genesis 

and Present  

The article reveals the essence of the concept "culture", "aesthetic 

culture of personality", are basic. The analysis of aesthetic culture of 

personality in the scientific literature. It characterises components of aesthetic 

culture: aesthetic appreciation; aesthetic sense; aesthetic needs; aesthetic 

tastes; aesthetic ideals. The emphasis is made on peculiarities of development 

of personality to the perception of the beautiful, the formation of aesthetic 
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relationship to nature, work, life art. The declared necessity of the account of 

contemporary challenges in the education of aesthetic culture of students. 

Key words: culture, aesthetics, aesthetic culture, upbringing, personality, 

student. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (ОСТАННЯ 

ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 
 

На сучасному етапі розвиток наукової думки тісно пов’язаний з 

процесами демократизації і гуманізації соціального життя, перебудовою 

економічного укладу, становленням інформаційно-технологічного типу 

взаємодії науки і соціуму, формуванням інтеграційних областей наукового 

знання, посиленням уваги до антропоцентричного виміру прогресу.  

Зміни в соціально-політичній, культурній, економічній і науково-

технічній сферах, які відбуваються в країні проектуються на лексико-

семантичному рівні мовної системи, перш за все в термінології. 

Термінологія оперативно реагує на найменші зрушення в розвитку 

суспільства і науки. Зміни в термінології вказують на оновлення 

наукового знання. Стан понятійно-термінологічної системи дозволяє 

судити про розвиток теорії і практики певної наукової галузі. Це робить 

актуальними дослідження, як терміносистем, які вже склалися, так і 

процесів формування мови науки і відповідності термінологічних змін 

дійсним запитам наукового знання [2, с. 3]. 

Вищезазначене повною мірою відноситься і до наукового тезаурусу 

вітчизняної теорії управління освітою, необхідність дослідження 

особливостей розвитку якого обумовлюється декількома факторами. 

По-перше, становлення теорії управління освітою як самостійної 

наукової галузі вимагає формування, розвитку та впорядкування 

відповідного понятійного апарату.  

По-друге, багато термінів цієї галузі мають іншомовне походження, 

що передбачає необхідність вивчення особливостей їх використання у 

сфері управління освітою в Україні. 

По-третє, невирішеною залишається суперечність між новими 

відомостями теоретичного характеру у вигляді понять і термінів, які 

вказують на приріст обсягу наукових знань, і невивченістю змін в 


