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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ 
 

У статті процес формування естетичної культури під час вивчення художньої літератури у ВНЗ розглядаємо як педагогічну 

систему, що ґрунтується на загальнонаукових концептуальних підходах. Комплексне використання рис синергетичного підходу у 

формуванні естетичної культури студентів розглянуто в межах самої сутності поняття синергетика, в основі якого лежить 

поєднання загальнонаукових підходів, що підсилюють дію один одного, відкритість до нової інформації, синтез позитивних 

елементів кожного з видів освітньої діяльності.  Практичне значення дослідження полягає у використанні запропонованих 

концептуальних підходів для оптимізації процесу підготовки студентів філологічних спеціальностей. Взаємодія підходів до 

формування естетичної культури створює фундаментальну методологічну основу і відкриває простір для осмислення і 

практичного втілення сучасних вимог суспільства до підвищення естетичного рівня випускника ВНЗ. 
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Постановка проблеми. Україна є незалежною і 

суверенною державою, усі питання її розбудови та 

входження до міжнародної спільноти розв’язуються 

з точки зору загальнолюдських цінностей. Вони ви-

магають, щоб навчальний процес вищого навчально-

го закладу був зорієнтований не тільки на спеціальну 

наукову підготовку, а й на вічні естетичні ідеали.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Cучасні дослідження науковців: професійної освіти 

(С. Вітвицька, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, С. Лі-

сова, А. Сбруєва, С. Сисоєва); естетичного вихован-

ня (В. Бутенко, О. Дем’янчук, Л. Масол, Н. Миропо-

льська, О. Падалка, Г. Шевченко, О. Щолокова та ін.) 

наголошують на необхідності досягнення єдності як 

естетичного, так і раціонального при засвоєнні нав-

чальних дисциплін. У контексті означених дослід-

жень естетична культура майбутнього фахівця є 

однією з важливих складових його професійного ста-

новлення, засобом розвитку людських якостей, меха-

нізмом засвоєння культурних цінностей. Формуван-

ня естетичної культури студентів у процесі навчання 

літератури у ВНЗ розглядаємо як педагогічну 

систему. Науково-методологічною основою її 

практичного втілення є загальнонаукові підходи. 

Мета статті: У межах запропонованої нами педа-

гогічної системи формування естетичної культури 

студентів у процесі навчання літератури представити 

концептуальні загальнонаукові підходи, що є 

підґрунтям для її успішної реалізації. 

Основні результати дослідження. Одним із 

ключових шляхів пізнання та перетворення об’єктів 

дослідження є системний підхід, який розглядається 

у багатьох сучасних наукових розробках (В. Афана-

сьєв, І. Блауберг, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кузь-

мін, І. Малафіїк, Н. Подопригора, І. Предборський, 

Г. Селевко, Б. Українцев, Е. Юдін, та ін.), і виступає 

як сукупність елементів, що знаходяться у зв’язку й 

утворюють цілісність і єдність. Підтримуємо думку 

Г. Селевко, що системний підхід у педагогіці спрямо-

вується на розкриття цілісності педагогічних об’єк-

тів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків і 

зведення їх у єдину теоретичну картину [5, с. 181]. 

Функціональні складові системи в цілому та окремі її 

компоненти структуровані у певну внутрішню орга-

нізацію і взаємодіють з нашою педагогічною систе-

мою. Процес систематизації навчальної та виховної 

діяльності відкриває широке поле для порівняння й 

узагальнення, для пошуків оптимальних шляхів 

вирішення поставленої педагогічної проблеми.  

У педагогіці системний підхід вимагає особли-

вого ставлення до педагогічних об’єктів і «спрямова-

ний на розкриття їх цілісності, виявлення в них різно-

манітних типів зв’язку та зведення їх у єдину теоре-

тичну картину» [2, с. 253]. Із позицій системного 

підходу формування естетичної культури студентів у 

процесі навчання літератури, з одного боку, це скла-

дова формування особистості майбутнього спеці-

аліста, а з іншого –  особистісно-діяльнісний підхід 

до суб’єкта виховання, спрямований на самовдоско-

налення кожного. Системний підхід визначає зага-

льну мету та стратегію теоретичної і практичної дія-

льності викладача, встановлює тісний взаємозв’язок 

з іншими суб’єктами професійно-педагогічної дія-

льності шляхом виявлення спільних цілей, розкриває 

внутрішні структурні компоненти, виявляє зв’язки з 

зовнішнім середовищем. Він спрямовує навчально-

пізнавальний процес ВНЗ на розвиток особистості 

студента як активного учасника навчально-пізнава-

льної діяльності, на спільний пошук вирішення про-

фесійних завдань, оптимізацію індивідуальних і гру-

пових форм взаємодії, поєднання зовнішнього кон-

тролю із самоконтролем і самооцінкою студентів. Це 

передбачає створення культурно-естетичного сере-

довища, у якому студент може реалізуватись, само-

утвердитись, самовизначитись як естетично довер-

шена особистість.  
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Дослідники І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін 

вказують, що «у будь-якому явищі необхідно 

віднайти його першооснову, ті вихідні «цеглинки», із 

яких воно складається, звести складне до простого, 

ціле до частини [1, с. 6]. Нами встановлено взаємо-

зв’язки між складовими нашої педагогічної системи 

формування естетичної культури із синергетичним 

підходом, який визначаємо як концептуальний. На 

ідеях системності й цілісності світу, наукових 

уявлень людини про світ і саму себе в цьому світі 

базується синергетика – новий міждисциплінарний 

напрям науки, який вивчає закономірності й прин-

ципи, що лежать в основі процесів самоорганізації. 

Створюючи педагогічну систему формування 

естетичної культури студентів ми виходили з 

наукових концепцій, що кожна система є 

інтегративне утворення відкритого типу, що поєднує 

синергетичні риси: цілісність, організованість, 

цілеспрямованість, динамічність, керованість, 

самоорганізованість, гнучкість, мобільність, 

принциповість, інтенсивність, альтернативність. 

Комплексне використання рис синергетичного 

підходу у формуванні естетичної культури студентів 

виходить із самої сутності поняття синергетика (від 

грец. synergetikos – cумісний; той, що діє погоджено; 

спільна дія; sinergeia – співпраця, співдружність).  

Висвітленню різних аспектів синергетичного 

підходу в гуманітарній площині за останні десяти-

ліття присвячено праці дослідників: В. Андрущенка, 

П. Анохіна, В. Буданова, А. Добрякова, О. Дубасе-

нюк І. Зязюна, О. Князевої, В. Кременя, С. Курдюмо-

ва, В. Лутая та ін. Погоджуємося з думкою І. Зязюна 

про те, що синергетика створює уявлення про універ-

сальну цілісність світу, дозволяє зрозуміти перехід 

хаосу в певну ієрархію, наочно ілюструє єдність у 

різноманітності й різноманітність в єдності, допома-

гає усвідомити нелінійність, багатофакторність і 

ймовірність реального світу, поліваріантність шляхів 

його розвитку й неможливість опису таких явищ на 

основі класичних теорій і моделей з їх лінійним 

уявленням про розвиток і самоорганізацію [4, с. 439]. 

Педагогічна синергетика ґрунтується на законах і за-

кономірностях самоорганізації і саморозвитку освіт-

ніх систем. Оскільки синергетичні риси ґрунтуються 

на науково-філософському принципі, що розглядає 

освіту й виховання як комплексну самоорганізовану 

систему, вона відкриває поле для новаторських сп-

роб вирішення проблеми самовизначення і самороз-

витку особистості через відкритість, співтворчість, 

що є головним у нашій педагогічній системі.  

При реалізації синергетичного підходу у 

формуванні естетичної культури студентів у процесі 

навчання літератури використовуємо комплекс 

загальнонаукових підходів, що в контексті нашого 

дослідження підсилюють дію один одного у 

відкритості до нової інформації. Це застосування 

інноваційних педагогічних технологій, визначення 

оптимальних психолого-педагогічних умов підго-

товки студентів, нелінійність, тобто, різноманітність 

альтернативних способів впровадження системи 

формування естетичної культури, взаємозв’язок 

філософських та педагогічних принципів і категорій. 

Синергетичний підхід дає змогу активізувати осо-

бистісні, інтелектуальні й творчі задатки студентів, 

виявити креативність на шляху самовдосконалення 

та самореалізації.  

Як справедливо зазначає С. Гончаренко, «у 

педагогічному процесі явно проявляються взаємодії, 

які вивчаються синергетикою з її ключовим 

філософським положенням про відкритий характер 

будь-якої з соціальних систем – сучасною теорією 

спільної дії. Залежно від ступеня своєї відкритості 

системи взаємодіють між собою, причому у формі не 

лише боротьби протилежностей, яка раніше вважа-

лася єдиним способом розвитку, а й співробіт-

ництва» [2, с. 76]. Синергетичний підхід узгоджу-

ється з міждисциплінарністью, розширюючи межі 

вивчення конкретного предмета за рахунок залучен-

ня матеріалів дотичних дисциплін, даючи поштовх 

до інтеграції та компаративістики.  

Уважаємо, що унікальність синергетичного під-

ходу в розвитку літературознавчої компетентності 

студентів полягає в можливості синтезу позитивних 

елементів кожного з типів і видів освітньої діяльності 

для формування філологічних умінь, розвитку 

творчих здібностей кожного студента, використанні 

різних підходів до опанування мистецькою спадщи-

ною й феноменом художнього мислення письмен-

ників, представників різних літератур. Підтримуємо 

думку О. Дубасенюк , що синергетичний підхід дає 

можливість більш широко врахувати вплив соціаль-

но-культурного середовища на розвиток наукового 

пізнання й забезпечує уникнення непереконливого 

методу «спроб і помилок» [3, с. 6]. У процесі навчан-

ня літератури важливо розуміти, що синергетичний 

підхід зорієнтовує на усвідомлення літературознав-

чої компетентності як системи, сукупності універса-

льних об'єднувальних чинників, із допомогою яких 

можна цілісно (тобто шляхом вияву причиннєвих 

зв’язків) обґрунтувати взаємовідносини між ними.  

Висновки та пропозиції. Отже, процес форму-

вання естетичної культури під час вивчення худож-

ньої літератури у ВНЗ розглядаємо як педагогічну 

систему, що ґрунтується на загальнонаукових кон-

цептуальних підходах. Комплексне використання 

рис синергетичного підходу у формуванні естетичної 

культури студентів розглянуто в межах самої 

сутності поняття синергетика, в основі якого лежить 

поєднання загальнонаукових підходів, що 

підсилюють дію один одного, відкритість до нової 

інформації, синтез позитивних елементів кожного з 

видів освітньої діяльності. 
 



№ 3 (12) березень 2018 р.  

 
47 

Список використаних джерел: 

1. Блауберг И.В. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности / И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, 

Э.Г. Юдин. – М. : Знание, 1969. – 48 с. 

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с. 

3. Дубасенюк О.А. Наукові засади професійно-педагогічної' підготовки студентів / Олександра Антонівна 

Дубасенюк // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 15. Ч. 1. – 

Глухів : ГНПУ ім. О.Довженка, 2010. – С. 3-7. 

4. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії : монографія / Іван Андрійович Зязюн. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с. 

5. Селевко Г. К. Компетентности и их классификация / Герман Константинович Селевко // Народное образование. 

– 2004 – №4. – С. 138-144. 
 

Папушина В.А.  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

В статье процесс формирования эстетической культуры при изучении художественной литературы в вузах рассматриваем как 

педагогическую систему, основанную на общенаучных концептуальных подходах. Комплексное использование особенностей 

синергетического подхода в формировании эстетической культуры студентов рассмотрено в пределах значения понятия 

синергетика. В его основе лежит сочетание общенаучных подходов, которые усиливают действие друг друга, открытость к 

новой информации, синтез положительных элементов каждого из видов образовательной деятельности. Практическое значение 

исследования заключается в использовании предложенных концептуальных подходов к оптимизации процесса подготовки 

студентов филологических специальностей. Взаимодействие подходов к формированию эстетической культуры создает 

фундаментальную методологическую основу и открывает простор для осмысления и практического воплощения современных 

требований общества к повышению эстетического уровня выпускника вуза. 

Ключевые слова: эстетическая культура, педагогическая система, системный, синергетический подходы, самосознание, 

самовоспитание, самореализация, самообразование. 

 

Papushina V.  

SYNERGETIC APPROACH TO THE FORMATION OF STUDENTS' AESTHETIC CULTURE 

The article views the process of aesthetic culture formation during the study of fiction in higher educational institutions as a pedagogical 

system based on general scientific, conceptual principles. Conjunctive use of the features of the synergetic approach in formation of the student’ 

aesthetic culture is considered within the very meaning of the concept of synergetics – as a joint action, cooperation, the community of universal 

scientific approaches that strengthening the action of each other, in the open attitude to new information, as the synthesis of positive elements 

of each types and forms of educational activities. Practical meaning of research is in using suggested conceptual approaches for optimization 

the process of philological students’ studying. Interruption of the approaches to aesthetical culture formation makes fundamental 

methodological basis and opens possibilities for thinking and practical realization the modern demands of society to raise aesthetical level of 

graduate students. 

Key words: aesthetic culture, pedagogical system, synergetic, systemic approaches, self-realization, self-development, self-education, self-

regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


