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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку системи 

вищої освіти в Україні диктується Європейською орієнтацією, що 

зумовлює оновлення підходів до освоєння професійної діяльності. Зміст 

професійної підготовки не завжди задовольняє сучасне суспільство, тому 

основними стратегічними напрямками його удосконалення є підвищення 

якості підготовки фахівців з урахуванням специфіки майбутнього фаху та 

вимог до обраного виду діяльності. Особливо звертається увага на 

діяльність вчителя, яка, окрім професійних здібностей, умінь і навичок 

пред’являє вимоги і до особистості педагога. В переліку професійно-

значущих якостей особистості вчителя одне з провідних місць займає його 

естетична компетентність, яка також має свою специфіку відповідно 

конкретної спеціальності. Особливо яскраво ця специфіка проявляється в 

корекційній педагогіці, зокрема логопедії, оскільки вона зумовлюється 

характером мовленнєвих порушень у розвитку дитини.  

У психолого-педагогічній літературі феномен естетичної 

компетентності досліджувався у загальнотеоретичному контексті (Г. О. 

Балл, Ю. М. Жуков, Ю. М. Ємельянов, Г. С. Костюк, Л. А. Петровська та 

інші), при вивченні процесів міжособистісної взаємодії (В. М. Куніцина, Б. 

Ф. Ломов), значення творчих якостей у педагогічній діяльності (С. Д. 

Максименко, Л. А. Петровська, Т. Д. Щербан та ін.), у галузі управління (Л. 

Е. Орбан-Лембрик та ін.), як чинник ефективного спілкування (Л. В. 

Долинська, Л. А. Петровська) та успішності професійної діяльності 

фахівців (Н. Б. Завіниченко, М. М. Заброцький, С. Д. Максименко та ін.).  

Дослідники (Є. О. Клімов, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова та ін.) 

вважають естетичну компетентність провідною складовою професійної 

компетентності, яка має в кожному виді професійної діяльності власну 

специфіку.   
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Останнім часом з’явилося багато досліджень, присвячених 

удосконаленню процесу розвитку та формування естетичної 

компетентності фахівців різного профілю: учителів (В. А. Кан-Калік, І. О. 

Зимня та ін.), психологів (Н. Б. Завіниченко, Л. В. Долинська, Н. В. 

Чепелєва та ін.), менеджерів (О. А. Алілуйко, В. П. Черевко та ін.), лікарів 

(М. П. Тимофієва, Л. А. Цвєткова), офіцерів (О. І. Ємелін та ін.). 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що специфіка, зміст, структура, 

психологічні умови та особливості формування естетичної компетентності 

майбутнього вихователя-логопеда в процесі його професійної підготовки 

не були предметом наукового дослідження, тоді як їх виявлення сприятиме 

підвищенню ефективності процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців даної спеціальності.  

Отже, соціальна значущість і недостатня розробленість теоретичних 

та прикладних аспектів проблеми зумовили вибір теми кваліфікаційного 

магістерського дослідження «Розвиток естетичної компетентності 

майбутніх вихователів-логопедів закладів дошкільної освіти».   

Об’єкт дослідження – естетична компетентність майбутнього 

вихователя-логопеда.  

Предмет дослідження – формування естетичної компетентності 

майбутнього вихователя-логопеда.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці програми естетичної компетентності майбутніх вихователів-

логопедів закладів дошкільної освіти.  

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:   

1. Визначити теоретичні підходи до вивчення сутності, 

психологічних умов формування естетичної компетентності особистості та 

особливості професійної діяльності вихователя-логопеда.  
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2. Обґрунтувати структурні компоненти, критерії та показники 

естетичної компетентності майбутнього вихователя-логопеда.  

3. Експериментально дослідити психологічні особливості прояву 

структурних компонентів естетичної компетентності майбутнього 

вихователя-логопеда, рівні її розвитку та динаміку в процесі професійної 

підготовки.   

4. Обґрунтувати та практично апробувати програму формування 

естетичної компетентності майбутнього вихователя-логопеда в процесі 

його професійної підготовки.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали: 

діяльнісний підхід щодо вивчення психіки та міжособистісної взаємодії (Г. 

М. Андрєєва, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко та ін.); положення 

психолого-педагогічних теорій розвитку свідомості, особистості (Б. Г. 

Ананьєв, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв та ін.); системний підхід (Л. С. 

Виготський, Б. С. Ломов та ін.); особистісно-орієнтованого (К. О. 

Абульханова-Славська, І. Д. Бех, О. В. Бондаревська, І. С. Булах, І. С. 

Якіманська та ін.) компетентнісного підходів (І. О. Зимня, Н. В. Чепелєва 

та ін.); дослідження особливостей естетичної  підготовки фахівців різного 

профілю (І. М. Бевзюк, Л. В. Долинська, Є. О. Клімов, Л. Є. Орбан-Лембрик, 

Л. А. Петровська, А. Є. Улунова та ін.); мовленнєвої підготовки вихователя-

логопеда (Т. Ю. Корнійченко, Н. Г. Пахомова, Ю. В. Пінчук, Л. М. Томіч, 

М. К. Шеремет та ін.).  

Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс 

різноманітних методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення та систематизація літературних джерел; методи 

теоретичного моделювання та системного аналізу при визначенні мети, 

гіпотези та завдань дослідження; емпіричні методи – спостереження, 

анкетування, тестування, експертне оцінювання, психолого-педагогічний 

експеримент, що включав констатувальну і формувальну частини.  
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На різних етапах дослідження було використано два пакети 

взаємодоповнюючих психодіагностичних методик з метою вивчення 

особливостей розвитку складових та визначення психологічних умов 

формування естетичної компетентності: методика «Мотиви вибору 

професії» (Р. В. Овчарової); методика «Оцінка рівня комунікабельності» (В. 

Ф. Ряховського); тест М. Снайдера для оцінки комунікативного 

самоконтролю; для виявлення прояву професійної спрямованості 

майбутнього вихователя-логопеда використано «Методику діагностики 

спрямованості навчальної мотивації» (автор Т. Д. Дубовицька).  

Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що 

адаптований пакет психодіагностичних методик з вивчення естетичної 

компетентності майбутнього вихователя-логопеда, апробована програма 

формування естетичної компетентності майбутнього вихователя-логопеда і 

психолого-педагогічні рекомендації щодо оптимізації розвитку професійно 

значущих складових естетичної компетентності в системі професійної 

підготовки майбутнього вихователя-логопеда можуть бути використані 

практичними психологами та викладачами закладів вищої освіти, та 

спецкурсів, спрямованих на підвищення естетичної компетентності 

майбутніх логопедів.  

Структура магістерської роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (70 найменувань) та 

додатків (на 5 сторінках).  
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ВИСНОВКИ  

У кваліфікаційній роботі представлено результати теоретико-

емпіричного дослідження проблеми естетичної компетентності 

майбутнього вихователя-логопеда та психологічних умов її формування; 

виявлено специфіку та обґрунтовано зміст і структуру естетичної 

компетентності вихователя-логопеда  

1. Науковий аналіз проблеми формування естетичної 

компетентності особистості в Україні показав, що даний феномен зазнає 

суттєвих трансформацій під впливом постійних змін змісту та форм 

матеріальної й духовної культури суспільства, ціннісних орієнтацій 

молоді, її діяльності. Зроблено висновок, що компетентність 

характеризується сукупністю знань, умінь, навичок особистісно і 

професійно важливих якостей, які забезпечують особистості 

продуктивну діяльність у певній предметній галузі. Констатовано, що у 

працях вчених категорія «естетична компетентність» тлумачиться як 

певна міра єдності естетичного сприймання, естетичних почуттів, 

естетичної потреби, естетичних смаків, естетичних умінь, що 

проявляється в ціннісному ставленні індивіда до дійсності та мистецтва. 

Встановлено, що формування естетичної компетентності  вихователя-

логопеда відбувається в результаті інтеріоризації набутого людством 

естетично-духовного досвіду й вироблення ним у процесі 

цілеспрямованої естетичної діяльності естетичних умінь і навичок, які 

забезпечать йому у подальшому повноцінну особистісну й професійну 

самореалізацію в суспільстві.   

2. Обґрунтовано структуру естетичної компетентності майбутніх 

вихователів-логопедів. Для оцінювання кількісно-якісних характеристик її 

сформованості визначено такі критерії: гностичний, емоційно-ціннісний, 
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естетично-діяльнісний. Показниками сформованості естетичної 

компетентності майбутніх вихователів-логопедів за гностичним критерієм 

є: повнота, глибина осмислення, міцність знань про естетичну 

компетентність особистості, механізми її прояву та усвідомлення 

необхідності її прояву у щоденній життєдіяльності; володіння системою 

знань про естетичні властивості особистості. Сформованість естетичної 

компетентності майбутніх вихователів-логопедів за емоційно-ціннісним 

критерієм характеризується ціннісним ставленням до мистецтва, природи, 

дійсності, самого себе, розвинутими естетичними почуттями, бажанням 

зберігати та поширювати художньо-естетичні цінності, емоційною 

саморегуляцією. До якісних показників естетично-діяльнісного критерію 

належать: свідомо регульована діяльність, поведінка на основі естетично 

значущих норм, уміння здійснювати естетичну оцінку творам мистецтва, 

природним об’єктам у формі розгорнутого оцінного судження, володіння 

естетичними уміннями і навичками, здатністю втілювати їх у практичну 

діяльність.   

3. На основі окреслених критеріїв охарактеризовано рівні 

сформованості естетичної компетентності майбутніх вихователів-

логопедів: високий (творчий), достатній (конструктивний), початковий 

(репродуктивний).  

У результаті проведення констатувального етапу експерименту 

з’ясовано, що для майбутнього вихователя-вихователя-вихователя-

логопеда був характерний такий розподіл за рівнями сформованості 

естетичної компетентності: високий рівень сформованості естетичної 

компетентності спостерігається у 31,04% опитаних ЕГ, 31,81% КГ; 

достатній рівень – 42,07% респондентів ЕГ та 41,86% КГ; початковий 
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рівень – 26,89% майбутніх вихователя-вихователя-вихователя-логопеда ЕГ, 

26,33%.   

4. За результатами апробації програми виявлено позитивні зміни 

у формуванні майже всіх показників професійно значущих складових 

естетичної  компетентності майбутнього вихователя-вихователя-логопеда. 

Так, у когнітивному компоненті зафіксовано підвищення рівня розвитку 

професійно-естетичної  підготовленості (поглиблення знань з психології 

спілкування; покращилося розуміння власних комунікативних 

можливостей); у емоційно-мотиваційному компоненті – посилення 

позитивної професійної мотивації, установки на реалізацію та на взаємодію 

з особами із порушеннями мовлення та позитивного ставлення вихователя-

логопеда до осіб із порушеннями мовлення; у поведінковому – підвищення 

вміння слухати, переконувати інших, розуміння вербальної і невербальної 

комунікації, зростання комунікативного самоконтролю та покращення 

взаємовідносин. Зафіксовано підвищення кількісних показників 

гуманістичної спрямованості, комунікативних та організаторських 

здібностей, професійної спрямованості, рефлексивних процесів та 

саморегуляції поведінки, особистісно-професійної зрілості, духовно-

професійно-психологічної культури, що також є свідченням ефективності 

програми не лише з формування естетичної  компетентності майбутнього 

вихователя-вихователя-логопеда, а й його особистіснопрофесійного 

зростання.  

Дане дослідження не охоплює всіх аспектів проблеми формування 

естетичної компетентності майбутнього вихователя-логопеда. Подальшого 

дослідження потребує визначенням шляхів та засобів розвитку естетичної 

компетентності майбутнього вихователя-логопеда через розробку та 

впровадження системи психолого-педагогічного супроводу формування 
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даного феномену в спецкурси, навчальні й виробничі практики майбутніх 

логопедів, виявлення особливостей прояву, умов формування та динаміки 

у магістрів та працюючих логопедів.  

 


