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Анотація  

У статті визначено комплекс понять, що формує компоненти морально-естетичної 

культури особистості; визначено зміст, структуру, критерії, показники і рівні 

сформованості компонентів морально-естетичної культури; визначено методику 

діагностики за критеріями та показниками морально-естетичної культури; розкрито 

сутність процесу формування моральних та естетичних якостей особистості в 

освітньому процесі вищих технічних навчальних закладів. 

 

Anotation 

In the article certainly complex of concepts, which forms components morally 

aesthetically beautiful cultures of personality; certainly maintenance, structure, criteria, 

indexes and levels of formed of components, morally aesthetically beautiful cultures; 

certainly method of diagnostics after criteria and indexes morally aesthetically beautiful 

cultures; essence of process of forming of moral and aesthetically beautiful qualities of 

personality is exposed in the educational process of higher technical educational 

establishments. 
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Keywords: morally-aesthetic culture, technical colleges, educator process, maintenance, 

components, indexes, levels of formed of moral and aesthetic internalss. 

 

Вступ 

 

Сучасний стан вищої школи, її тенденції і перспективи розвитку, аналіз зарубіжної 

і вітчизняної практики виховних систем переконують у тому, що зміни в системі 

освіти, і безпосередньо у вищій технічній школі, вимагають критичної переоцінки її 

науково-теоретичних і практичних основ виховання, перегляду традиційних підходів у 

використанні технологій взаємодії педагогів і студентів. У той же час наукові 

дослідження свідчать про те, що акцентування уваги на розвитку інтелекту, логічного 

мислення в навчально-виховному процесі вищої технічної школи, зокрема технічних 

коледжів, призводить до збіднення емоційно-почуттєвої сфери особистості, зниження 

рівня культури почуттів і культури мислення, що в цілому характеризує морально-

естетичну культуру, і в решті решт призводить до деградації духовності (С.Дементьєва, 

В.Зінченко, Є.Коцюба, Н.Крилова, Н.Мартинович, Л.Москвичова, О.Олексюк, Л.Печко, 

В.Поплужний, О.Семашко, П.Симонов, Л.Юлдашев, Г. Шевченко, П.Якобсон). Адже 

період професійного становлення – найважливіший етап соціалізації студента, який 

припускає формування особистості в умовах соціокультурного виховного середовища 
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вищого навчального закладу, зокрема технічного коледжу шляхом набуття 

загальнокультурного і соціального досвіду у цілісному освітньому процесі вищої 

технічної школи. Мета статті розкриття методику діагностики рівнів сформованості 

морально-естетичної культури студентів технічних коледжів. 

 

1. Визначення змісту поняття «морально-естетична культура особистості» 

 

Виходячи з визначення морально-естетичної культури як цілісного, динамічного 

особистісного утворення, яке містить у собі моральні та естетичні знання з галузі 

мистецтва, естетичних норм суспільства, законів існування і створення краси; 

сформованість ціннісних орієнтацій та мотивів саморозвитку морально-естетичних 

потреб; сформованість естетичних почуттів, емпатії, толерантності; здатність рефлексії 

та саморегуляції; що проявляється у самореалізації в соціокультурній діяльності та 

активній життєвій позиції, головною метою констатувального експерименту було 

з’ясування у студентів технічого коледжу вихідного рівня сформованості цього 

психолого-педагогічного феномену.  

У теорії естетичного виховання формування морально-естетичної культури 

розглядається на основі активізації емоційного досвіду особистості, в органічній 

єдності емоційно-почуттєвої, моральної та інтелектуальної сфери, як краса людського 

вчинку, мотив художньої діяльності, творчого самовираження, як естетичні 

переживання зустрічі з прекрасним, почуття естетичної насолоди, (В.Бутенко, 

Т.Зайцева, В.Личковах, Л.Масол, Н.Миропольська, О.Олексюк, Г.Падалка, Л.Рожина, 

Л.Фаустова, Г.Шевченко, О.Щолокова та ін.). 

Формування морально-естетичної культури студентів технічних коледжів - це 

соціокультурний обумовлений процес цілеспрямованої взаємодії вихователів і 

вихованців, який створє умови для їх самовиховання, розвитку здатності сприймати і 

цінувати прекрасне в житті і мистецтві, удосконалювати навколишній світ на основі 

гуманістичних ідеалів, загальнолюдських цінностей і норм моральної поведінки [5]. 

 

2. Постановка завдань констатувального етапу дослідження 

 

Завданнями дослідження були наступні: 

- визначити готовність викладачів, класних керівників, кураторів до участі 

в експерименті  

- ознайомитися із концепціями та планами виховної роботи вищих технічних 

навчальних закладів на базі яких здійснюватиметься експеримент 

- виявити зміст естетичних інтересів студентів технічних коледжів на етапі 

констатувального експерименту; 

- з’ясувати педагогічні можливості різних форм виховного впливу на студента таких 

як виховного потенціалу гуманітарних дисциплін, позааудиторної виховної, дозвілля, 

самовиховання та саморозвитку студента.  

З цією метою нами проаналізовано навчальні плани й робочі програми з циклу 

дисциплін гуманітарної підготовки, індивідуальні плани викладачів, перспективні 

плани основних заходів виховної роботи, також було зібрано інформацію про роботу 

студентських клубів і гуртків, наявність засобів масової інформації (університетські 

часописи, газети, журнали, радіо) тощо. 

Проведений нами аналіз планів виховної роботи, навчальних планів дисциплін і 

робочих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів, де проходила дослідно-

експериментальна робота, показав, що в більшості з них не приділяється особливої 

уваги моральному та естетичному вихованню та духовному розвитку студентів, не 
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враховується виховний потенціал предметів культурологічного спрямування. Слід 

також зазначити недостатню підготовленість викладачів гуманітарних предметів до 

реалізації виховних можливостей цих дисциплін в аспекті формування структурних 

компонентів морально-естетичної культури в студентів. Як було зазначено у 

теоретичній частині дослідження, формування морально-естетичної культури студентів 

технічних коледжів - це складний цілісний процес, в ході якого важливо враховувати 

закономірності розвитку особистості майбутнього спеціаліста технічної галузі. 

Спостерігається також неповна реалізацію міждисциплінарних зв’язків, що не дозволяє 

сформувати в студентів гуманістичний світоглдя та цілісне світосприйняття на основі 

естетичних та моральних цінностей, а через це значна частина студентів ставляться до 

гуманітарних дисциплін як до другорядних у їхній технічній професійній підготовці. І 

як наслідок, не простежується взаємозвязок навчання та виховання з метою культурно-

духовного розвитку студентів.  

Ситуація в основному складається таким чином, що потенціал гуманітарної 

складової технічної освіти для виховання у студентської молоді істинної 

інтелігентності використовується не в повній мірі: так, відсутня інтеграція технічних, 

природничих і гуманітарних дисциплін, міжпредметні зв'язки реалізуються не у повній 

мірі, внаслідок чого освітній процес не досягає метапредметного результату, під якими 

розуміємо «освоєння студентами на базі декількох навчальних предметів певних 

способів діяльності, що використовуються як в межах освітнього процесу, так і при 

вирішенні проблем в реальних життєвих ситуаціях під час морального вибору, «краси 

людського вчинку» 

Водночас, на нашу думку, зміст навчальної дисципліни стає інструментом 

виховання лише у випадку цілісного сприйняття, формування системних знань, а через 

них – системи переконань, поглядів, адже акцентування уваги на розвитку інтелекту, 

логічного мислення в навчально-виховному процесі вищої технічної школи, зокрема 

технічних коледжів, призводить до збіднення емоційно-почуттєвої сфери особистості, 

зниження рівня культури почуттів і культури мислення, що в цілому характеризує 

морально-естетичну культуру, і в решті решт призводить до деградації духовності. 

Проте наголосимо, що в змісті дисциплін гуманітарної та підготовки закладено 

потенційні можливості для реалізації ідеї формування в майбутніх фахівців технічних 

спеціальностей морально-естететичної культури. Саме г Разом з тим естетичний 

потенціал дисциплін гуманітарного спрямування не завжди в повній мірі задіюється 

викладачами. Знання культурологічного та художньо-естетичного морально-етичного 

характеру, що засвоються студентами при їх викладанні, часто неповні, фрагментарні і 

несистемні. Безсистемність проявляється і в тому, що основні поняття «естетичне 

виховання», «морально-естетична культура», «моральна свідомість» недостатньо 

розкриваються на конкретних прикладах, ситуаціях, узагальнюються і осмислюються, 

об'єднуються в свідомості студентів. Розрізненість, нерідко суперечливість фактів, не 

дозволяє їм стати основою чітких і правильних морально-естетичних уявлень і понять 

[1;3]. 

Таким чином, формування морально-естетичної культури студентів технічних 

коледжів у навчальному процесі відбувається на предметах культурологічного циклу 

що, містять у собі знання з таких наук як культурологія, філософія, естетика, 

психологія, педагогіка, естетика, релігієзнавство. Це дозволяє глибше осмислити 

специфіку процесів розвитку культур у єдності соціальних, естетичних і моральних 

витоків. Але щоб досягти оптимального виховного впливу на формування морально-

естетичної культури процес викладання культурологічних дисциплін, повинен 

ґрунтуватися на принципах проблемного, діалогового навчання, поетапно занурювати 

студента в ситуації духовного пізнання, переживання рефлексії, ціннісної взаємодії і 
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творчості; будуватися з урахуванням механізму «самопізнання - інтеріоризація - 

екстеріоризація», застосовуючи при цьому діагностичний супровід. 

 

3. Визначення критеріїв та показників сформованості морально-естетичної 

культури студентів технічних коледжів 

 

Проведене теоретико-методологічне дослідження дозволило виділити низку 

критеріїв і показників, за якими визначався вихідний рівень сформованості морально-

естетичної культуриу в студентської молоді 

В ряді досліджень з розробки проблем педагогічної діагностики С. Максименко [1], 

В. Панок [3,4], В. Семиченко[6] розроблені методики для визначення сформованості 

культурно-духовних цінностей особистості, які були нами використані у на 

констатувальному етапі дослідження. 

Проблема виміру рівнів розвитку культури особистості пов’язана з проблемою 

критеріїв та показників її сформованості. Критерій – це ознака, на основі якої 

відбувається оцінка, судження.  

Як визначають учені [2], в теорії та практиці освіти існують загальні вимоги до 

виділення та обґрунтування критеріїв, які повинні відображати основні закономірності 

розвитку особистості, а також з’єднувати усі компоненти кількісними та якісними 

показниками  

Таким чином, критерії розвитку морально-естетичної культури особистості 

визначаються нами, виходячи з її розуміння як системного інтегративного явища, 

виокремлюючи її структурні та функціональні компоненти; розуміння культури як 

стану, як процесу і як результату творчого освоєння особистістю морально-естетичних 

цінностей, при якому вона стає суб’єктом культури.  

Основними критеріальними ознаками морально-естетичної культури студентів 

технічних коледжів, як культурно значущої якості на основі структурних компонентів 

морально-естетичної культури майбутнього спеціаліста нами визначені когнітивна, 

емоційна, ціннісна, діяльнісна та рефлексивна складові. 

Розробляючи критерії морально-естетичної культури особистості, вирішувалося 

завдання більш докладнішого описання показників цього феномену розвитку 

особистості. На основі цього ми виділили наступні критерії морально-естетичної 

культури студентів технічних коледжів: духовно-пізнавальний, емоційно-ціннісний, 

діяльнісно-рефлексивний. 

Сукупність критеріальних ознак складає: 

 сформованість знань про моральні та естетичні цінності на рівні уявлень і 

понять; обізнаність у галузі мистецтва, естетичних норм суспільства, історії культури, 

законів існування і створення краси тощо; 

 розвиненість образного і абстрактно-логічного мислення, асоціативної, творчої 

уяви; прагнення досягнення морально –естетичного ідеалу, розвинена моральна 

свідомість 

  сформованість емпатії, толерантності; 

 здатність особистості до рефлексії та саморегуляції; 

 самореалізація в соціокультурній діяльності та створенні художньо-естетичного 

середовища/ 

Сукупність структурних і функціональних компонентів розкриває специфіку 

процесу формування морально-естетичної культури студентів технічних коледжів. 
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4. Методика діагностики критеріїв сформованості морально-естетичної культури 

особистості та визначення рівнів її сформованості 

 

Таблиця 1 

Методики діагностики критеріїв сформованості морально-естетичної культури 

особистості 

Кри-

терій 

Показник Методики діагностики 

Д
ух

о
вн

о
-п

із
н
а
ва

ль
н
и
й

 

сформованість знань про моральні та 

естетичні цінності на рівні уявлень і 

понять 

Контент-аналіз, тестові завдання з 

дисципліни «Етика, Естетика» 

розвинена моральна свідомість Твір-ессе, бесіди, спостереження 

обізнаність у галузі мистецтва, 

естетичних норм суспільства, історії 

культури, законів існування і 

створення краси 

 Тест «Світова скарбниця мистецтва» 

 

;розвиненість образного і абстрактно-

логічного мислення, асоціативної, 

творчої уяви; 

тест "Художник – Мислитель 

Е
м

о
ц
ій

н
о
--

ц
ін

н
іс

н
и
й
  позитивне ставлення до суспільної 

моралі; 

Бесіда, анкета «Мій вибір» 

система морально-естетичних 

цінностей; 

Методика «Ціннісні орієнтації» за 

(М.Рокич) Анкета: «Система ціннісних 

орієнтацій та очікувань» 

розвиненість естетичних почуттів 

 

 тест-анкета "Емоційна спрямованість" 

за (Б. Додонов) 

 

сформованість емпатії, толерантності 

Методика діагностики рівня 

емпатичних здібностей (В. Бойко). 

Д
ія

ль
н
іс

н
о
-р

еф
р
ек

си
вн

и
й
  гуманістична спрямованість 

поведінки; «краса людського вчинку» 

Методика «Стиль саморегуляції 

поведінки» (В. Моросанов) 

 Анкета «Критичне ставлення до 

власних вчинків»  

самореалізація в соціокультурній 

діяльності та створенні художньо-

естетичного середовища 

Методика «Орієнтація на культурно-

духовні цінності» 

здатність до рефлексії, аналізу 

існуючих ціннісних орієнтацій 

Індивідуальна карта самодіагностики 

«Мій духовний розвиток»  

 активна життєва позиція  Створення портфоліо  

 

Виходячи з результатів теоретичного аналізу, ми визначили наступні змістовні 

характеристики рівнів сформованості морально-естетичної культури студентів 

технічних коледжів. 

Низький рівень (адптивний) сформованості морально-естетичної культури 

виявляється у низькій ерудиції, наявності фрагментарних знань (або ж їх відсутності) з 

проблем духовності, естетики й моралі, відсутності будь-якого громадського досвіду. 

пасивністю сприйняття; утрудненням у розумінні художніх та естетичних явищ; 

низьким рівнем образотворчих здібностей у студентів не виникає потреби в 

самовдосконаленні Ці студенти проявляють ситуативний інтерес до окремих жанрів 

мистецтва, не завжди сприяють розвитку навичок сприйняття високохудожніх творів. 

Естетичні культурні інтереси виражені слабо, потреба в сприйнятті цінностей культури 
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і творів мистецтва не сформована. У людини з низьким рівнем сформованості 

морально-естетичної культури узагалі немає будь-якої мотивації на досягнення 

життєвого успіху, стати освіченою особистістю. Спостерігається відсутність емпатії, є 

прояв байдужості до інших, не має розуміння гуманності та співчуття; ставлення до 

суспільної моралі індеферентне, що характерно для людини з низьким рівнем 

сформованості морально-естетичної культури; головними в її житті є потреби (і 

цінності) «матеріально-речового існування і комфорту»; для такої особистості норми 

моралі не перетворилися в моральні норми і носять характер зовнішніх обмежувачів її 

поведінки і діяльності. Відзначається нерозуміння ролі художньої соціокультурної 

діяльності, недостатня сформованість естетичних умінь. байдужість до естетичної 

складової життя. 

До середнього рівня (репродуктивного) сформованості морально-естетичної 

культури відносяться студенти, що відрізняються середнім обсягом сформованості 

знань про моральні та естетичні цінності на рівні уявлень і понять. Для людини цього 

рівня характерно розвинена моральна свідомість, проте наявні недостатньо глибокі 

знання з проблем духовності й моралі у суспільстві, наявність незначного 

соціокультурного досвіду. Людина не має постійної потреби в пошуку духовних 

цінностей, існує позитивне ставлення до суспільної моралі, проте відсутнє прагнення 

досягнення морально-естетичного ідеалу; недостатній рівень сформованість емпатії та 

толерантності. У контексті діяльнісно-рефлексивного компоненту такі показники як 

здатність до рефлексії, аналізу існуючих ціннісних орієнтацій знаходяться на 

достатньому рівні сформованості, проте прагнення до самовдосконалення та 

самореалізації в соціокультурній діяльності мають епізодичний характер. прагнення 

бути культурно-освіченою особистістю не підкріплене чіткою системою дій, націлених 

на досягнення відповідного результату. Незважаючи на недостатність сформованих 

естетичних знань і досвіду, у більшості студенів спостерігається виражений інтерес до 

окремих видів художньо-творчої діяльності. Прагнення до естетичного самоосвіти та 

самовдосконалення у представників цієї групи епізодично і залежить від обставин. 

Студенти емоційно-позитивно сприймають естетичні та культурні цінності і їх прояви 

без критичного аналізу, проте між моральними і естетичними цінностями у такої 

особистості часто виникають суперечності, які доходять іноді до розгляду їх як 

взаємовиключних, вони володіють недостатньою сформованістю художньо естетичних 

умінь, готовності до їх реалізації в соціально-значущої художньо-творчої діяльності. 

Достатній (евристичний рівень) сформованості морально-естетичної культури 

характеризує студентів, що відрізняються ерудицією, наявністю цілісної картини світу, 

що стає можливою за наступних умов: засвоєння достатнього обсягу філософських, 

етичних, естетичних та загальнокультурних знань, чим забезпечується високий рівень 

інтелектуального розвитку; достатній ступінь оволодіння основними естетичними 

ідеалами й моральними поняттями; досить високий рівень естетичної ерудиції й 

естетичного смаку, насамперед є певні знання з історії образотворчого мистецтва та 

загальні художньо-теоретичні знання, Студентів цієї групи характеризує також 

сформованість почуття обов’язку, відповідальності, наявна система духовних 

цінностей; достатньо розвинені моральні та естетичні почуття, здатність емоційно 

реагувати на художньо-образний зміст навчальних дисциплін і мистецтва, студенти цієї 

групи відрізняються сформированностью морально-вольових якостей, а також емпатії 

та толерантності, прагнуть досягти морально-естетичного ідеалу; у цих студентів 

сформована здатність до рефлексії, аналізу існуючих ціннісних орієнтацій 

самовдосконалення.  

Високий рівень (креативний) сформованості морально-естетичної культури 

характеризує студентів, що відрізняються широкою ерудицією, широким культурним 
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світоглядом, обізнаністю в різних галузях мистецтва, глибиною, обсягом і 

систематичністю моральних та естетичних знань, аргументованістю і логікою суджень, 

розвиненими естетичними інтересами і потребою в систематичному залученні до творів 

мистецтва; позитивному ставлення до суспільної моралі, сформованості почуття 

обов’язку, відповідальності, системи духовних цінностей; розвиненістю моральних та 

естетичних почуттів, здатністю емоційно реагувати на художньо-образний зміст 

навчальних дисциплін і мистецтва, студенти цієї групи відрізняються 

сформированностью морально-вольових якостей, а також емпатії та толерантності, 

прагнуть досягти морально-естетичного ідеалу; у цих студентів сформована здатність 

до рефлексії, аналізу існуючих ціннісних орієнтацій самовдосконалення. На цьому рівні 

відбувається оволодіння навичками сприймання естетичного змісту твору мистецтва з 

метою засвоєння закладеного в ньому емоційно-ціннісного та морального досвіду; 

розуміння морально естетичної суті об’єктів, завдяки розвиненому рівню рефлексії, 

пов’язаному з якісним перетворенням свідомості Для людини високого рівня морально-

естетичної культури домінуючою цінністю є людина; пам'ятаючи про свою моральну 

недосконалість і не засуджуючи оточуючих, така особистість засуджує зло і протидіє 

йому. Відсутнє протиставлення моральних і естетичних цінностей, добро і краса 

сприймаються в їх органічній єдності. У представників цієї групи відзначається яскраво 

виражене прагнення до естетичного самоосвіти і саморозвитку, сформованість 

естетичних і художніх умінь, втілення їх в соціокультурну діяльність.  

 

Висновки 

 

Отже, виділення рівнів сприяло здійсненню диференційованого підходу виховного 

впливу на студентів а також загальній оцінці рівня сформованості як морально-

естетичної культури так і загального культурно-духовного розвитку особистості 

студента. На всіх етапах діагностичного дослідження передбачалося проведення 

спостережень, анкетувань, бесід, проблемно-ігрових завдань, психологічних тестів за 

ступенем сформованості усіх виділених критеріїв морально-естетичної культури у 

студентів – майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Методична частина, 

програма спостереження, відповідний блок анкетування, бесід, пояснень, проблемно-

ігрових завдань, моделювань ситуацій, вправ, створення портфоліо були спрямовані на 

діагностування рівнів морально-естетичної культури студентів за трьома 

компонентами: духовно-пізнавальним, емоційно-ціннісним та діяльнісно-

рефлексивним. 

Таким чином, розробка методики діагностики компонентів морально-естетичної 

культури студентів технічних коледжів дозволила визначити вихідний рівень 

сформованості певних моральних та естетичних якостей у студентів, що сприяло 

здійсненню диференційованого підходу виховного впливу на студентів а також 

загальній оцінці рівня сформованості як морально-естетичної культури так і загального 

культурно-духовного розвитку особистості студента. 
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