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РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ  
ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
Стаття присвячена одній з актуальних проблем у професійній та дошкільній освіті – форму-

ванню естетичної культури майбутніх вихователів. Визначено проблеми формуванню естетичної 
культури майбутніх вихователів у контексті проєкту Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні. 
Охарактеризовано суть поняття «естетична культура» та визначено показники (ставлення до 
формування власної естетичної культури, естетичні знання (естетичний кругозір), залученість в 
естетичну діяльність) та рівні сформованості естетичної культури майбутніх вихователів (висо-
кий, середній, низький). У педагогічному дослідженні взяли участь 128 респондентів першого та дру-
гого курсів факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (за згодою). У контрольній групі було 66 осіб (КГ), в експериментальній – 62 особи 
(ЕГ). Отримання переважно низького і середнього рівнів сформованості естетичної культури май-
бутніх вихователів на констатувальному етапі педагогічного експерименту підтвердило актуаль-
ність щодо теоретичного обґрунтування та розроблення технології. Технологія формування есте-
тичної культури майбутніх вихователів була реалізована на таких етапах, як: діагностувальний 
(педагогічна діагностика на основі спостереження, бесід, анкет, опитувальників тощо); формуваль-
ний (залучення студентів у роботу клубів, студій, секцій, художньо-творчих гуртків і упровадження 
в освітній процес майбутніх вихователів розробленого спецкурсу «Формування естетичної куль-
тури особистості»); оцінно-результативний (аналіз отриманих результатів за допомогою методів 
математичної статистики). Доведено дієвість розробленого спецкурсу «Формування естетичної 
культури особистості», основною метою якого було: формування в майбутніх вихователів уявлень 
про суть, зміст та специфіку процесу формування естетичної культури особистості; опанування 
технології і прийомів формування естетичної культури особистості в умовах освітнього середо-
вища. На контрольному етапі педагогічного експерименту за допомогою методів математичної 
статистики були отримані результати дослідження, на основі яких доведено ефективність упро-
вадженої технології формування естетичної культури майбутніх вихователів.

Ключові слова: естетична культура, майбутні вихователі, університет, освітній процес, тех-
нологія, етапи реалізації.

Постановка проблеми. Проєкт Концепції роз-
витку дошкільної освіти в Україні ґрунтується на 
таких основних принципах: визнавати унікаль-
ність та обдарованість кожної дитини; цінувати 
дитинство, визнавати права дитини на навчання 
через гру, дослідницьку та проєктну діяльність; 
створювати умови для різнобічного розвитку кож-
ної дитини; визнавати цінності співпраці з роди-
ною; забезпечувати перехід дитини з домашнього 
середовища в дошкільну освіту; надавати послуги 
раннього втручання (за потреби); забезпечувати 
наступність дошкільної і початкової освіти; орга-
нізовувати неперервний професійний розвиток 
педагогічних працівників тощо [6]. Вищезазначене 

надає підстави стверджувати, що сучасну дитину 
дошкільного віку має виховувати та навчати вихо-
ватель із високим рівнем сформованості естетич-
ної культури. 

Отримані нами в попередньому дослідженні 
експериментальні дані невтішні. Статистична 
обробка отриманих результатів упродовж кон-
статувального етапу педагогічного експерименту 
дослідження засвідчила, що загальний стан сфор-
мованості естетичної культури майбутніх вихова-
телів перебуває переважно на низькому і серед-
ньому рівнях (відповідно у 48,7 і 39,6% студентів 
факультету дошкільної освіти), лише в незнач-
ної частини майбутніх вихователів (11,7%) – на 
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високому рівні. Отримання переважно низького і 
середнього рівнів сформованості естетичної куль-
тури майбутніх вихователів на констатувальному 
етапі педагогічного експерименту підтвердило 
актуальність теоретичного обґрунтування та роз-
роблення технології.

Тому доцільними вважаємо теоретичне обґрун-
тування, розроблення та реалізацію технології 
формування естетичної культури майбутніх вихо-
вателів на таких етапах, як: діагностувальний 
(педагогічна діагностика на основі спостереження, 
бесід, анкет, опитувальників тощо); формувальний 
(залучення студентів у роботу клубів, студій, сек-
цій, художньо-творчих гуртків); оцінно-результа-
тивний (аналіз отриманих результатів і комплексу 
методів, зокрема і математичної статистики).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
С. Вітвицька досліджувала естетичне виховання 
майбутнього вчителя як складник його естетичної 
культури [1]; учені В. Волкова й О. Куліда визна-
чили шляхи підвищення естетичної культури май-
бутніх вихователів [2]; С. Клименченко виокремив 
психолого-педагогічні аспекти естетичного вихо-
вання педагога [4]; С. Мельничук розкрив істо-
рико-педагогічний аспект формування естетич-
ної культури майбутніх вчителів [5]; Р. Савченко 
довів важливість упровадження компетентнісного 
підходу у процесі формування естетичної куль-
тури майбутніх педагогів дошкільної освіти [8]; 
І. Сідорова визначила передумови формування 
естетичної культури студентів педагогічних уні-
верситетів у позааудиторній художній діяльності 
[9]; Л. Суходольською-Кулешовою розроблено 
систему формування естетичної культури майбут-
ніх педагогів [11].

Низький рівень сформованості естетичної 
культури студентів факультету дошкільної освіти 
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С. Сковороди надав підстави спро-
єктувати подальшу наукову діяльність авторського 
колективу на розроблення та поетапну реалізацію 
технології формування естетичної культури май-
бутніх вихователів.

Мета статті – теоретично обґрунтувати, розро-
бити та реалізувати технологію формування есте-
тичної культури майбутніх вихователів.

Виклад основного матеріалу. Сутність 
поняття «естетична культура майбутніх виховате-
лів» у дослідженні визначається як інтегративна 
здатність особистості виражати естетичну потребу 
і здатність сприймати, переживати та розпізнавати 
прекрасне в мистецтві та навколишньому серед-
овищі, керуватися культурно-естетичними цінно-
стями в майбутній професійній діяльності [3; 10]. 

Основними складниками естетичної культури 
майбутніх вихователів є: естетична свідомість, 
естетичні смаки та погляди, естетичне сприй-
няття, ідеали судження, естетичне почуття та 

переживання, певний досвід естетичної діяльно-
сті, які у своїй сукупності забезпечують розвиток 
та саморозвиток естетичних здібностей, потреб і 
мотивів у сприйнятті естетичних цінностей [3; 7].

Теоретичне обґрунтування та розроблення тех-
нології формування естетичної культури майбут-
ніх вихователів відбувалися на основі аналітичної 
роботи, зокрема розв’язання таких завдань:

– концептуальні умови, які забезпечують тео-
ретичне вирішення поставлених питань;

– зміст і структура компетентностей, що коре-
люють із мовленнєвою компетентністю, майбутніх 
філологів;

– структурно-функціональні компоненти фор-
мування естетичної культури майбутніх вихова-
телів;

– зміст і структура формування естетичної 
культури майбутніх вихователів;

– теоретичні основи формування естетичної 
культури майбутніх вихователів.

Методологічний рівень розв’язання проблеми 
формування естетичної культури майбутніх вихо-
вателів передбачав її аналіз у контексті загаль-
ноприйнятих наукових підходів: діяльнісного, 
системного (синергетичного), комплексного, куль-
турологічного, особистісно орієнтованого, акмео-
логічного та компетентнісного. 

Визначено закономірності формування есте-
тичної культури майбутніх вихователів шляхом 
уточнення змісту навчальної, наукової та педаго-
гічної діяльності студентів, а також виокремлено 
особливості професійної діяльності вихователя, 
що забезпечують формування його естетичної 
культури.

Розроблено схему реалізації сформованості 
естетичної культури майбутніх вихователів, що 
вкладається в характеристику технології дослі-
джуваного питання. 

На основі проведеного аналізу наукової літе-
ратури [3] доведено, що технологія формування 
естетичної культури майбутніх вихователів має 
бути реалізована на таких етапах, як:

– діагностувальний (педагогічна діагностика на 
основі спостереження, бесід, анкет, опитувальни-
ків тощо);

– формувальний (залучення студентів у роботу 
клубів, студій, секцій, художньо-творчих гуртків, 
упровадження в освітній процес майбутніх вихо-
вателів розробленого спецкурсу «Формування 
естетичної культури особистості»);

– оцінно-результативний (аналіз отриманих 
результатів за допомогою методів математичної 
статистики).

На першому, діагностувальному, етапі реалі-
зації технології формування естетичної культури 
майбутніх вихователів було виокремлено показ-
ники (ставлення до формування власної естетич-
ної культури, естетичні знання (естетичний круго-
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зір), залученість в естетичну діяльність) та рівні 
сформованості естетичної культури майбутніх 
вихователів (високий, середній, низький) [3].

На другому, формувальному, етапі реалізації 
технології формування естетичної культури май-
бутніх вихователів упроваджено в освітній про-
цес майбутніх вихователів розроблений спецкурс 
«Формування естетичної культури особистості».

Проаналізуємо більш детально, що було зро-
блено на даному етапі, який передбачає реаліза-
цію спецкурсу.

Спецкурс «Формування естетичної культури 
особистості» – складова частина підготовки сту-
дентів факультету дошкільної освіти до профе-
сійної діяльності. Мета спецкурсу – формування 
в майбутніх вихователів теоретичних і практичних 
знань, умінь і навичок естетичного виховання та 
формування естетичної культури особистості.

У процесі вивчення спецкурсу передбачалося 
вирішення таких завдань: формування в майбут-
ніх вихователів уявлень про суть, зміст та специ-
фіку процесу розвитку естетичної культури особи-
стості; ознайомлення з досвідом роботи закладів 
освіти і культури з естетичного виховання особи-
стості; вивчення найбільш затребуваних школою 
освітніх технологій із метою формування естетич-
ної культури особистості; опанування методів діа-
гностики для визначення рівня художньо-естетич-
ного розвитку особистості; опанування технології і 
прийомів формування естетичної культури особи-
стості в умовах освітнього середовища.

Спецкурс «Формування естетичної культури 
особистості» призначений для здобувачів освіти 
педагогічних університетів та педагогічних коле-
джів, слухачів курсів підвищення кваліфікації 
та перепідготовки кадрів. Приблизне розподі-
лення різних видів занять на спецкурс передба-
чає: 12 годин лекційних та 8 годин семінарських 
занять. Усього – 20 годин. Форма контролю – 
залік, що включає в себе: знання теоретико-ме-
тодичних питань з усіх тем, наявність методич-
ної скарбнички з діагностичними та практичними 
матеріалами для проведення цілеспрямованої 
роботи щодо формування естетичної культури 
особистості. 

Зміст програми курсу дає короткий опис лек-
ційних занять. Представлений у роботі матеріал 
ґрунтується на нових концептуальних підходах у 
процесі здійснення естетичного виховання і роз-
витку особистості, передовий педагогічний дос-
від. У програмі відображений закордонний досвід 
формування естетичної культури особистості, а 
також представлена система роботи з даної про-
блеми в Україні.

Програма курсу містить короткий список 
навчальної та наукової літератури, де викладені 
основні ідеї і поняття, що розкриваються на лек-
ціях і семінарських заняттях.

Основні теми спецкурсу:
1. Теоретичні аспекти проблеми формування 

естетичної культури особистості.
2. Типологія естетичної культури.
3. Динаміка формування естетичної культури 

особистості. 
4. Структура естетичної культури особистості.
5. Педагогічна діагностика рівня художньо-ес-

тетичного розвитку особистості.
6. Формування естетичної культури особисто-

сті в сучасному освітньому середовищі.
7. Закордонний досвід естетичного виховання 

особистості.
8. Комплекс дій щодо формування естетичної 

культури особистості в Україні.
9. Мистецтво як засіб розвитку естетичної куль-

тури особистості.
10. Модель і методика формування естетичної 

культури вихователів.
На третьому, оцінно-результативному, етапі 

реалізації технології формування естетичної 
культури майбутніх вихователів відповідно до 
визначених показників (ставлення до форму-
вання власної естетичної культури, естетичні 
знання (естетичний кругозір), залученість в есте-
тичну діяльність) та рівнів сформованості есте-
тичної культури майбутніх вихователів (високий, 
середній, низький) було проведено порівняння 
результатів на початок та на кінець проведення 
педагогічного експерименту.

Варто зазначити, що для визначення рівнів 
сформованості естетичної культури майбутніх 
вихователів нами було проведено педагогічне 
дослідження, участь в якому взяли 128 респон-
дентів першого та другого курсів факультету 
дошкільної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
У контрольній групі (далі – КГ), було 66 осіб в екс-
периментальній (далі – ЕГ) – 62 особи.

Результати дослідження на початок та на 
кінець проведення педагогічного експерименту 
відображені в таблиці 1.

У таблиці 2 показано узагальнені результати 
експериментальної роботи.

На основі кількісного аналізу отриманих екс-
периментальних даних проведено обчислення за 
допомогою непараметричних методів математич-
ної статистики з використанням критерію  
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 для 
порівняння розподілу респондентів у вибірках ЕГ і 
КГ за рівнями сформованості естетичної культури 
майбутніх вихователів.

Було висунуто нульову гіпотезу про те, що реа-
лізація теоретично обґрунтованої та розробленої 
технології формування естетичної культури на 
визначених етапах сприятиме її сформованості.

Порівняно кількісні дані двох вибірок майбут-
ніх вихователів експериментальної і контрольної 
груп у процесі розрахунку вірогідності отриманих 
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результатів на кінець проведення педагогічного 
експерименту.

Варто зауважити, що значення статистики Т 
критерію  
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Для рівня значущості α = 0,05  та ступеня сво-
боди, що дорівнює 2, Ткрит = 5,991 .

Обчислена за даними таблиці 1 значення ста-
тистики за всіма показниками (ставлення до фор-
мування власної естетичної культури, естетичні 
знання (естетичний кругозір), залученість в есте-
тичну діяльність) середня арифметична величина 
XКГ  суттєво відрізняється від XЕГ  (t-розр. (2,69) > 
t-табл. (1,96); Р > 0,05). Це вказує на значні зміни, 
що відбулися під час проведення формуваль-
ного етапу педагогічного експерименту. Найвищі 
результати одержано за такими показниками, 
як ставлення до формування власної естетич-
ної культури (t-розр. = 6,02) і естетичні знання  
(t-розр. = 5,14). Проте за всіма трьома показни-
ками спостерігається приріст у контрольній групі, 
зокрема і за показником залученості і естетичну 
діяльність (t-розр. = 4,88). За довірчої ймовірності, 
що α = 0,95, Т = 11,56 > Тк = 4,97 для ЕГ.

Отже, беручи за основу обчислення за допо-
могою методів математичної статистики в рівнях 

сформованості естетичної культури майбутніх 
вихователів, зазначимо, що отримані результати є 
статистично значущими, тобто вірогідними.

Вищезазначене надає підстави говорити про 
правильність сформульованої гіпотези дослі-
дження. А для КГ, Т = 4,18 < Тк = 4,32, отриманий 
результат дає підстави стверджувати, що майже 
жодних змін упродовж проведення педагогіч-
ного експерименту в контрольній (КГ) групі не 
відбулося.

Отже, проведеним педагогічним експеримен-
том підтверджено положення висунутої гіпотези, 
доведено ефективність розробленої технології 
формування естетичної культури майбутніх вихо-
вателів, її реалізація на таких етапах, як: діагносту-
вальний, формувальний, оцінно-результативний.

Висновки і пропозиції. У процесі проведення 
педагогічного експерименту було реалізовано 
технологію формування естетичної культури май-
бутніх вихователів на таких етапах, як: діагносту-
вальний (педагогічна діагностика на основі спо-
стереження, бесід, анкет, опитувальників тощо); 
формувальний (залучення студентів у роботу клу-
бів, студій, секцій, художньо-творчих гуртків, упро-
вадження в освітній процес майбутніх вихователів 
розробленого спецкурсу «Формування естетичної 
культури особистості»); оцінно-результативний 
(аналіз отриманих результатів за допомогою мето-
дів математичної статистики).

На констатувальному та контрольному етапах 
педагогічного експерименту для визначення рів-
нів сформованості естетичної культури майбутніх 
вихователів було проведено педагогічне дослі-
дження, участь в якому взяли 128 респондентів 
першого та другого курсів факультету дошкільної 
освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди. До контроль-
ної групи увійшли 66 осіб, в експериментальній 
було 62 особи.

За допомогою методів математичної статис-
тики отримані результати дослідження, на основі 

Таблиця 1
Результати дослідження щодо сформованості естетичної культури майбутніх вихователів 

(констатувальний та контрольний етапи педагогічного експерименту)

Критерій Рівні
ЕГ (62 особи) КГ (66 осіб)

На початок 
експерименту

На кінець 
експерименту Початковий зріз Контрольний зріз

ставлення до 
формування власної 
естетичної культури

В 7,4 21,4 7,8 12,4
С 39,5 62,8 39,4 42,7
Н 53,1 15,8 52,8 44,9

естетичні знання В 11,9 22,7 11,8 16,9
С 37,9 72,9 37,8 44,2
Н 50,2 4,4 50,4 38,9

залученість в 
естетичну діяльність

В 15,0 22,6 15,4 19,6
С 41,7 75,4 41,5 52,9
Н 43,3 2,0 43,1 27,5

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості естетичної культури майбутніх вихователів.

Таблиця 2
Узагальнені результати  

експериментальної роботи (приріст у %)
Критерій Рівні ЕГ (62 особи) КГ (66 осіб)

ставлення до 
формування власної 
естетичної культури

В 7,4 21,4
С 39,5 62,8
Н 53,1 15,8

естетичні знання В 11,9 22,7
С 37,9 72,9
Н 50,2 4,4

залученість в 
естетичну діяльність

В 15,0 22,6
С 41,7 75,4
Н 43,3 2,0



2020 р., № 73, Т. 1.

227

яких доведено ефективність розробленої техно-
логії формування естетичної культури майбутніх 
вихователів, її реалізація на таких етапах: діагно-
стувальному, формувальному, оцінно-результа-
тивному.

Перспективи подальших досліджень убача-
ємо у визначенні форм, методів та засобів, які 
сприяють підготовці вихователів до професійної 
діяльності в умовах Концепції розвитку дошкіль-
ної освіти.
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Davydova M., Kovtun A., Shevchenko N. Implementation of technology of formation of the aesthetic 
culture of the future educators

The article is devoted to one of the current problems in vocational and preschool education – the formation 
of aesthetic culture of future educators. Problems of formation of aesthetic culture of future educators in the 
context of the project of the Concept of development of preschool education in Ukraine are defined. The 
essence of the concept of “aesthetic culture” is characterized and indicators (attitude to the formation of one’s 
own aesthetic culture, aesthetic knowledge (aesthetic outlook), involvement in aesthetic activities) and levels of 
formation of aesthetic culture of future educators (high, medium, low) are determined. 128 respondents of the 
first and second years of the faculty of preschool education of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 
University (by consent) took part in the pedagogical research. The control group consisted of 66 people, 
and the experimental group – 62 people. Obtaining mostly low and medium levels of formation of aesthetic 
culture of future educators at the ascertaining stage of the pedagogical experiment confirmed the relevance 
of the theoretical justification and development of technology. The technology of formation of aesthetic culture 
of future educators was implemented at the following stages: diagnostic (pedagogical diagnostics based 
on observation, interviews, questionnaires, questionnaires, etc.); formative (involvement of students in the 
work of clubs, studios, sections, artistic and creative circles and introduction into the educational process of 
future educators of the developed special course “Formation of aesthetic culture of personality”); evaluation-
effective (analysis of the obtained results using the methods of mathematical statistics). The effectiveness of 
the developed special course “Formation of aesthetic culture of personality” is proved, the main purpose of 
which was: formation of future educators’ ideas about the essence, content and specifics of the process of 
formation of aesthetic culture of personality; mastering the technology and techniques of forming the aesthetic 
culture of the individual in an educational environment. At the control stage of the pedagogical experiment with 
the help of methods of mathematical statistics the results of the research were obtained, on the basis of which 
the efficiency of the introduced technology of formation of aesthetic culture of future educators was proved.
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