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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Естетичний смак є нормативно-оціночною естетичною категорією, що 

характеризується діалектичною єдністю чуттєвого та раціонального. Смак є 

важливим елементом ціннісних орієнтацій особистості, суто суб’єктивним 

утворенням, що формується й розвивається як у процесі набування власного 

естетичного досвіду, так і під впливом соціального середовища. Соціальна 

природа смаку полягає в тому, що він закріплює неповторні індивідуальні 

людські риси, притаманні даному часу та суспільству. Індивідуальне й загальне 

діалектично взаємодіють, тому ставлення до формування естетичного смаку як 

неодмінного складника  естетичної свідомості особистості набуває великого 

значення для суспільства.   

Естетична культура особистості студента є спеціалізованою частиною 

культури суспільства, яка характеризується сукупністю особистісних ціннісних 

орієнтирів, що охоплюють всі сфери  життя  в їх взаємодії зі світом і 

відповідають найвищим здобуткам суспільства, в якому він живе, здатністю до 

ціннісного сприйняття дійсності та її перетворення за законами краси. 

Естетична культура особистості студента відбиває родинне виховання, 

особливості вікової та соціальної  групи, до якої він належить. 

Виховні можливості навчальних курсів з іноземних мов такі: наявність у 

змісті дисциплін соціокультурного компонента, що сприяє інституційному 

естетичному впливу на особистість студентів; достатня кількість навчальних 

годин, яка уможливлює систематичність у роботі над естетичним розвитком 

студентів; проведення практичних занять у невеликих групах, різноманіття 

форм і методів, завдяки яким відбувається індивідуалізація навчально-

виховного процесу. Специфіка дисциплін, різноманітна тематика мовленнєвих 



вправ передбачає широке застосування допоміжних навчальних матеріалів, які 

сприяють використанню в навчальному процесі естетичних об’єктів, що 

слугують не лише мотивації та активізації мовленнєвої діяльності, а й 

формуванню естетичного смаку.  
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