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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ

Актуальність дослідження. Новий історичний етап, який сьогодні переживає незалежна Українська держава, пов’язаний з багатьма соціально-ціннісними змінами. Сенсом сучасного життя постає гуманізація суспільства, відродження національної духовності, становлення гармонійної особистості.
Проблема успадкування духовних надбань народу, формування естетичної культури студентської молоді набуває значення державної освітньої політики, про що свідчать Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Указ Президента “Про основні напрями реформування професійної освіти в Україні”. 
З огляду на це наскрізним завданням реформування вищої школи є підготовка національних педагогічних кадрів, яким притаманна висока естетична культура і які здатні виховувати її у підростаючого покоління.
Значний внесок у розробку питань формування естетичної культури студентів здійснили вчені В.О.Кудін, Г.І.Кутузова, Н.Є.Миропольська, О.П.Рудницька та інші. Однак потреба широкого  запровадження активних форм і методів естетичного виховання в навчальні заклади нашої системи вищої  освіти  набуває особливої актуальності в період її реформування.
Актуальним передусім є розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами мистецтва, зокрема театрального, як унікального і синтетичного,  оскільки саме воно є особливою формою активності людини, засобом пізнання світу, морального очищення, існування в цілому.
Взаємодія педагогіки й театру має давню історію. Виховання і навчання учнів із застосуванням елементів театрального мистецтва у педагогічній діяльності здійснювали видатні педагоги, зокрема: Квінтіліан, Я.А.Коменський, С.Полоцький та інші.  Театралізацію у підготовці студентів практикували Ф.Прокопович, Г.Сковорода. На необхідності об’єднати мистецтво і освіту наполягав “батько українських учителів”, перший Міністр освіти Української Народної Республіки І.М.Стешенко. Видатні представники педагогічної думки С.Ф.Русова, П.П.Блонський, А.В.Луначарський, С.Т.Шацький, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський та інші вважали мистецтво необхідною складовою як естетичної підготовки вчителя, так і естетичного виховання підростаючого покоління.
Ідейно-теоретичні та психолого-педагогічні засади для розв’язання актуальних проблем естетичного виховання закладені видатним театральним режисером і педагогом К.С.Станіславським. 
Широко відомий досвід дослідження і впровадження театральної педагогіки у навчально-виховний процес з метою підвищення педагогічної майстерності майбутніх учителів Полтавського педагогічного інституту 
ім. В.Г.Короленка (І.А.Зязюн, В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич та інші).
Дослідники В.Ц.Абрамян, Н.Г.Ксенофонтова, Д.Г.Кропоткін, М.Е.Мик-
лашова, Г.І.Переухенко, Н.Я.Сайгушев, С.О.Швидка, Г.О.Ястребова роз-
глядають театральне мистецтво як засіб удосконалення творчого потенціалу вчителя, його педагогічної майстерності та гармонійного особистісного розвитку.
Ідея використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів і їх подальшій професійній діяльності останніми роками набула популярності, про що свідчить вітчизняна і зарубіжна практика. Зарубіжний досвід використання театральних методів роботи в процесі підготовки студентів у вищих навчальних закладах Англії висвітлює С.О.Соломаха. “Театралізацію” навчального процесу в школах Франції досліджує К.О.Арбузов, у школах Канади – М.П.Лещенко. Важливість театральної педагогіки в підготовці педагогів Швеції відзначає К.Б.Соколов. Використання методу психодрами  педагогами Англії, Сполучених Штатів Америки, Франції та інших країн розкривають Р.К.Ейферман, Д.В.Вінніот, М.Фростінг. Важливе значення театральної педагогіки в соціалізації особистості в університетах США засвідчує своїми дослідженнями  А.Беркелі.
Аналіз науково-методичної літератури і практика свідчать, що нині у вищій школі напрацьовано значний досвід використання поліфункціональних виховних можливостей театральної педагогіки. В той же час у реальному сьогоденні виховні можливості театрального мистецтва, особливо вплив на естетичний розвиток майбутніх фахівців, використовуються ще недостатньо.  Цьому на заваді стають суттєві протиріччя між усвідомленням естетично-виховного значення театрального мистецтва і недостатністю інформації про нього, між об’єктивною необхідністю розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва і відсутністю визначення умов впровадження зазначеного мистецтва в педагогічний процес. 
Необхідність вивчення і усунення зазначених вище протиріч на основі розробки шляхів розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва в умовах вищого педагогічного навчального закладу зумовили звернення автора до цього дослідження – “Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження пов’язане з реалізацією основних напрямів національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) і є складовою науково-дослідної теми “Формування національної свідомості та естетичної культури майбутніх учителів у навчально-виховному процесі вищого педагогічного закладу” кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (1996-1997 рр.). Тему дослідження зареєстровано Радою з координацій наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 18 від 1999 р.)
Об’єкт дослідження – естетичний розвиток майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки.
Предмет дослідження – зміст, форми і методи розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва в умовах навчально-виховного процесу вищого педагогічного закладу.
Концептуальні ідеї дослідження. Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва в умовах гуманізації  освіти має значний педагогічний потенціал, спрямований на творче удосконалення особистості. Мистецтво театральної дії пов’язане з мистецтвом педагогічної дії. Тому опанування змісту, форм і методів естетичного виховання засобами театрального мистецтва й уміння їх використовувати в навчально-виховному процесі допоможе студентам педагогічних вузів оволодіти основами професійної майстерності, підвищити загальнокультурний рівень для забезпечення творчого саморозвитку. 
Гіпотеза дослідження відображає основні положення концептуальних ідей: ефективність розвитку естетичної культури майбутніх учителів підвищується за умови впровадження спеціальної методики розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва, яка передбачає цілеспрямований педагогічний вплив через взаємозв’язок теоретико-методичного і практичного компонентів.
Об’єкт, предмет, мета і гіпотеза дослідження зумовили необхідність розв’язання таких завдань:
	визначити функції та роль театрального мистецтва у розвитку естетичної культури студентів;

здійснити аналіз практичного досвіду використання театрального мистецтва з метою естетичного виховання, творчого вдосконалення майбутніх педагогів;
визначити педагогічні умови розвитку естетичної культури  майбутніх  учителів засобами театрального мистецтва;
розробити та експериментально  перевірити ефективність методики розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва студентів педагогічних вузів.
Методологічну основу дослідження склали наукові концепції про сутність особистості людини, фактори її становлення, роль мистецтва, зокрема, театрального, та емоційно-почуттєвої сфери у розвитку 
естетичної культури і педагогічної майстерності, естетичного підходу до професійної підготовки педагогів та виховання гармонійно розви-
неної особистості майбутнього вчителя у системі гуманної педагогічної освіти.
Теоретична основа дослідження ґрунтується на: концептуальних підходах до педагогіки як мистецтва, педагогічної майстерності та педагогічної творчості у працях класиків педагогіки (К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський), сучасних педагогів (І.А.Зязюн, В.О.Кан-Калик, Н.В.Кічук, О.Г.Мороз, М.Д.Никандров, В.А.Семиченко, С.О.Сисоєва, Л.І.Рувінський); естетичному аспекті професійної підготовки учителів засобами мистецтва, зокрема театрального, розробленого видатними педагогами (П.П.Блонський, С.Т.Шацький,  А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський); психолого-педагогічних теоріях особистості та шляхах її розвитку (Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Л.С.Рубінштейн, В.О.Сластьонін); наукових працях, присвячених  формуванню естетичної культури студентів (В.О.Кудін, О.В.Лармін, О.М.Семашко, У.Ф.Суна), в тому числі в умовах вищих педагогічних навчальних закладів (В.М.Гриньова, А.І.Комарова, Г.І.Кутузова, Н.Є.Миропольська, О.П.Рудницька); гармонізації особистості засобами мистецтва (Ю.Б.Борєв, М.С.Каган, Б.Г.Кубланов, Ю.У.Фохт-Бабушкін, І.Я.Франко); наукових працях, в яких досліджується процес формування емоційно-почуттєвої сфери та її структури (І.Д.Бех, О.М.Лармін, Л.Т.Левчук, В.М.Муріан, П.М.Симонов, П.М.Якобсон); ідеях сучасних дослідників про впровадження елементів театральної педагогіки у процес підготовки творчої особистості майбутнього вчителя (О.К.Арбузов, О.Г.Бондаренко, І.А.Зязюн, Н.Г.Ксенофонтова, Н.Є.Миропольська); виявленні  специфіки театрального мистецтва, його складових (Аристотель, Д.Дідро, Г.Н.Бояджиєв, М.О.Кнебель, Л.Курбас, В.І.Немирович-Данченко, К.С.Станіславський, Г.О.Товстоногов).
Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи дослідження: а) теоретичні: аналіз наукової літератури, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду застосовувалися для виявлення стану проблеми дослідження, обґрунтування сутності, змісту та шляхів розвитку естетичної культури майбутніх учителів, визначення критеріїв її сформованості, теоретичного обґрунтування можливостей розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; б) емпіричні: спостереження, анкетування, бесіди, опитування, рецензування, тестування, самооцінки, експертної оцінки, вивчення продуктів діяльності застосовувалися для  діагностування рівнів розвитку естетичної культури майбутніх учителів; педагогічний експеримент для впровадження та доведення ефективності методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; в) методи статистичної обробки для  кількісного і якісного  аналізу емпіричних даних дослідження.
Експериментальною  базою дослідження стали філологічні факультети  Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова та Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. Всього дослідно-експериментальною роботою було охоплено 520 респондентів.
Дослідження здійснювалося в декілька етапів.
I етап (1995-1996 рр.) – обґрунтування актуальності теми дослідження, вивчення філософської, психологічної, педагогічної, мистецтвознавчої, театрознавчої літератури з проблем формування естетичної культури особистості; визначення практичних і теоретичних аспектів естетичного виховання майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; розробка критеріїв рівнів сформованості естетичної культури майбутніх учителів.
II етап (1996-1998 рр.) – проведення констатуючого експерименту, аналіз рівня сформованості естетичної культури студентів на основі визначених нами критеріїв. Розробка методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва, спеціального курсу “Основи театральної культури”. Проведення формуючого експерименту. Організація та проведення дослідно-експериментальної перевірки розробленої методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва, аналіз результатів її впровадження в навчально-виховний процес вищих педагогічних навчальних закладів.
III етап (1998-1999 рр.) – опис та інтерпретація матеріалів констатуючого та формуючого експериментів, формулювання головних положень та висновків. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено, теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено комплексну методику розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; виявлено педагогічні умови, що забезпечують ефективність зазначеного процесу; визначено критерії розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва; уточнено сутність поняття “естетичне виховання засобами театрального мистецтва”. 
Теоретичне значення одержаних результатів полягає у виявленні специфіки естетичного виховання студентів засобами театрального мистецтва; розробці й теоретичному визначенні критеріїв і рівнів розвитку естетичної культури майбутніх учителів; визначенні теоретичних основ та узагальненні практичного досвіду естетичного виховання майбутніх учителів засобами театрального мистецтва, виявленні педагогічних умов, що забезпечують ефективність означеного процесу.
Практичне значення дослідження полягає в розробці методики авторського спеціального курсу “Основи театральної культури”; методичних рекомендацій щодо естетичного виховання майбутніх учителів засобами театрального мистецтва.
Наукові положення, навчально-методичні матеріали, впроваджено у навчально-виховний процес Київського міжрегіонального інституту удосконалення учителів ім. Бориса Грінченка (довідка № 183 від 1.06.00), 
Київського інституту бізнесу і технологій (довідка № 584-04 від 06.06.00), Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (довідка 
№ 02-10/604 від 8.06.00).
Програма спеціального курсу ”Основи театральної культури”, методичні рекомендації, основні положення дисертації можуть бути використані у навчально-виховному процесі з метою формування естетичної культури майбутніх учителів різної спеціалізації та їх підготовки до роботи з естетичного виховання підростаючого покоління; у спеціальних курсах на педагогічних факультетах, на курсах підвищення кваліфікації учителів загальноосвітніх шкіл усіх типів, викладачів вищих навчальних закладів; теми лекцій із програми спеціального курсу “Основи театральної культури” – в лекціях з “Української та зарубіжної культури”.
Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечується методо-
логічною і теоретичною обґрунтованістю його основних положень, кількісною та якісною обробкою одержаних даних, використанням методів, адекватних меті, гіпотезі, завданням дослідження.
На захист виносяться: 
положення про естетичну культуру як складову педагогічної майстерності;
критерії розвитку естетичної культури майбутніх учителів;
розроблена, теоретично обґрунтована й експериментально перевірена методика розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва.
Апробація результатів дослідження здійснювалася безпосередньо у ході педагогічній діяльності автора в процесі експериментальної роботи з есте-
тичного виховання із студентами Національного педагогічного універ-
ситету ім. М.П.Драгоманова, Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка.
Результати дослідження обговорювалися і дістали схвалення на Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Мистецтво як засіб виховання студентської та учнівської молоді” (Київ, 1998), “Сільська школа: стан, проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 1999), “Іван Стешенко – відомий діяч освіти та культури України” (Київ, 1999), на науково-методичних семінарах в Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка.
Теоретичні підходи та практичні знахідки використовувалися під час проведення лекційних і практичних занять із спеціального курсу “Основи театральної культури” для студентів-філологів Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова та Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка.
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли своє відображення у 7 одноосібних публікаціях, у тому числі одна програма спецкурсу “Основи театральної культури”, і шість статей у збірниках наукових праць. 
Структура дослідження.
Дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків (обсяг основного тексту – 165 сторінок), списку основної використаної літератури (217 джерел, з яких 5 – іноземною мовою). Робота містить 10 таблиць, 
1 рисунок, 14 додатків на 34 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 
217 сторінок.

ÎÑÍÎÂÍÈÉ ÇÌ²ÑÒ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²¯
Ó âñòóï³ îá´ðóíòîâóºòüñÿ àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ îá’ºêò, ïðåäìåò, ìåòà òà êîíêðåòí³ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ, äàºòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà äæåðåë òà ìåòîäè ¿õ àíàë³çó, ðîçêðèâàºòüñÿ íàóêîâà íîâèçíà, òåîðåòè÷íå òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ äèñåðòàö³¿, ¿¿ àïðîáàö³ÿ òà ïîëîæåííÿ, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà çàõèñò.
Ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ – “Òåîðåòè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà” – âèñâ³òëåíî ³äå¿ âèêîðèñòàííÿ òåàòðàëüíî¿ ïåäàãîã³êè â ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íîìó êîíòåêñò³; âèçíà÷åíî ñóòí³ñòü ³ âçàºìîçâ’ÿçîê ïåäàãîã³÷íî¿, åñòåòè÷íî¿ ³ òåàòðàëüíî¿ êóëüòóð; ðîçêðèòî ðîëü ìèñòåöòâà ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ïîòåíö³àë³â ëþäèíè (ãíîñåîëîã³÷íîãî, àêñ³îëîã³÷íîãî, òâîð÷îãî, êîìóí³êàòèâíîãî, õóäîæíüîãî), ðîçãëÿíóòà ñïåöèô³êà òåàòðó ÿê âèäó ìèñòåöòâà òà çàñîáó åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ; óòî÷íåíî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ  “åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà”, éîãî ïðàêòè÷íèé ³ òåîðåòè÷íèé çì³ñò; îá´ðóíòîâàí³ êðèòåð³¿ ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà; ç’ÿñîâàíî ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ñòóäåíò³â; ïðîàíàë³çîâàíî äîñâ³ä åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Визначальною умовою поступального руху суспільства є розвиток особистості з її духовним світом у соціальній діяльності. Розвиваючись, людина зазнає впливу багатьох чинників: освіти, яка дає знання, виробляє уміння, навички, трудової та соціальної діяльності, міжособистісних відносин. Серед них одне з провідних місць належить мистецтву з його впливом на формування і розвиток естетичної культури особистості.
Важливим критерієм сучасної педагогічної науки і практики має бути не тільки досконалий рівень повної професійної спеціалізації вчителя, а й спрямованість його духовної свідомості, естетичної культури. В ефективності цього процесу значне місце посідає мистецтво театру як засіб формування естетичної свідомості людини, що впливає на інтелектуальну, моральну, емоційну сферу і сприяє гармонійному розвитку особистості,  допомагає пізнати світ і знайти своє місце в ньому. Поліфункціональний вплив театру на людину простежується з таких позицій – школа, видовище, свято, розвага. Їх функції об’єднує єдина сутнісна – функція соціалізації особистості, формування її соціально-творчої активності. 
Ç îãëÿäó íà öå, ðîçâèòîê åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ óìîæëèâëþºòüñÿ ñèíòåòè÷íîþ ïðèðîäîþ òà ïîë³ôóíêö³îíàëüíèì âïëèâîì òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Ç’ÿñóâàííÿ ñïåöèô³êè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ âèõîâíîãî âïëèâó äîçâîëèëî óòî÷íèòè ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ “åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà”, ÿêå ì³ñòèòü òåîðåòè÷íèé ³ ïðàêòè÷íèé çì³ñò. Òåîðåòè÷íèé çì³ñò åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà – öå ñèíòåç çíàíü ç åñòåòèêè, ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ ³ â³ò÷èçíÿíî¿ êóëüòóð, òåàòðîçíàâñòâà, ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ³ñòîð³¿ çàðóá³æíî¿ ³ â³ò÷èçíÿíî¿ ë³òåðàòóð. Ïðàêòè÷íèé çì³ñò – çáàãà÷åííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ åñòåòè÷íîãî äîñâ³äó, êðåàòèâíèõ çä³áíîñòåé,  âì³íü ó ïðîöåñ³ îñâîºííÿ  òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Çàâäàííÿ ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ïîëÿãàº íå ëèøå ó ôîðìóâàíí³ òà ïîñò³éíîìó âäîñêîíàëåíí³ âì³ííÿ ðîçóì³òè ³ â³ä÷óâàòè çàêëàäåíèé ó ñöåí³÷íèõ òâîðàõ ðåæèñåðñüêèé çàäóì, à é ó â³ëüíîìó âîëîä³íí³ åëåìåíòàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ÿê çàñîáó âèðàæåííÿ ñâîãî âëàñíîãî ñòàâëåííÿ äî ÿâèù æèòòÿ.
Історія вітчизняної педагогіки знає немало прикладів взаємодії мистецтва педагогічного й театрального. Виховання і навчання студентів засобами театрального мистецтва успішно практикувалося у ХVІІ–ХVIIІ столітті в стінах Києво-Могилянської академії, у ХVІІІ столітті у Харківському колегіумі  (з 1759 до 1766 року викладачем цього закладу був Г.Сковорода, який брав участь в організації театральних постановок студентів), у Київському університеті (у 1859 році створено студентський театр, який очолювали М.Старицький, М.Лисенко, П.Чубинський).
Значну увагу питанням використання мистецтва у підготовці вчителів приділяв перший Міністр освіти Української Народної Республіки у 1917 році І.М.Стешенко. Один із фундаторів національної художньої освіти, він прагнув об’єднати освіту і мистецтво, вважаючи театральне мистецтво важливим елементом формування особистості як педагогів, так і учнів, а Національний театр – носієм повноцінної національної культури. Освітньо-виховні ідеї І.М.Стешенка не втратили своєї актуальності й сьогодні.
Виходячи з положення К.Д.Ушинського про педагогіку як мистецтво, необхідність практичного застосування елементів театральної педагогіки у професійній підготовці майбутнього вчителя обґрунтовують корифеї педагогічної думки П.П.Блонський, С.Т.Шацький, А.С.Макаренко, О.В.Сухомлинський.
Досліджуючи специфіку театру через сценічну дію, сутність акторської творчості,  близької до педагогічної, видатний режисер і театральний педагог К.С.Станіславський торкався основоположних питань педагогіки як мистецтва.
Система виховання актора, створена К.С.Станіславським, є методологічною основою розв’язання проблеми розвитку естетичної культури майбутнього вчителя.
 В останні десятиліття ідеї театральної педагогіки знаходять широке використання в системі професійної освіти педагогів багатьох країн світу і в Україні також. Так, І.А.Зязюн і його послідовники творчо реалізують у практиці освіти і виховання майбутнього вчителя ефективні компоненти театральної педагогіки. 
Завдяки популяризації ідеї театральної педагогіки, сьогодні в навчально-виховний процес вищого педагогічного закладу вживлюється театральне мистецтво як складова педагогічної майстерності, розвитку естетичної культури. 
Ðîçãëÿä ñóòíîñò³ åñòåòè÷íî¿, òåàòðàëüíî¿, ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóð äàâ ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê ³ âçàºìîâïëèâ.
Àíàë³ç ñó÷àñíî¿ ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñêëàäíèìè ³ íåîäíîçíà÷íèìè òåíäåíö³ÿìè, äîçâîëèâ êîíñòàòóâàòè çðîñòàííÿ ïîòðåáè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âèõîâàííÿ åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
Комплексне вивчення змісту естетичної культури майбутніх учителів за показником сформованості довело доцільність втілення в її структуру окремих складових, що відбивають відносини людини з  театральним мистецтвом: 
	мистецтвознавчі знання (естетична ерудиція – обізнаність з історією та теорією вітчизняного і зарубіжного театру, знання основ естетики, драматургії); 

естетичний досвід, глядацька культура (частота і інтенсивність прилучення до мистецьких цінностей; потреба в опануванні культурного середовища; розуміння сутності естетичного досвіду та його складників; прояв високохудожнього рівня естетичних смакових переваг у галузі театрального мистецтва; вияв стійкого інтересу до сучасного театрального процесу; мистецтвознавчої преси, інших засобів інформації, що його висвітлює);
практичні вміння: практика відпрацювання методів і форм розвитку естетичної культури засобами театрального мистецтва, емоційна зацікавленість в оволодінні практичними вміннями у просвітницькій естетичній діяльності;
	акторсько-режисерські педагогічні здібності: розуміння сутності акторсько-режисерських педагогічних здібностей; якість реалізації  акторсько-режисерських педагогічних здібностей у практичних діях з естетичного виховання.
На основі розроблених критеріїв нами визначено рівні розвитку естетичної культури майбутніх учителів   засобами  театрального   мистецтва – високий, середній, низький. 
Результати проведеної діагностики свідчать, що у студентів педагогічних інститутів та університетів недостатньо сформований рівень естетичного сприймання, не вироблені навички естетичного оцінювання, не накопичений необхідний запас знань про театральне мистецтво, що утруднює процес їх особистого естетичного розвитку.
Íà îñíîâ³ êîíñòàòóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ìè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ñó÷àñíèé ð³âåíü ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â â óìîâàõ âèùîãî ïåäàãîã³÷íîãî çàêëàäó ïîòðåáóº ïîøóêó ³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø åôåêòèâíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â åñòåòè÷íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ.
Ó äðóãîìó ðîçä³ë³ – “Ìåòîäè÷í³ çàñàäè ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà” – îá´ðóíòîâàíî äîö³ëüí³ñòü ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà; äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðåíî åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ íàìè ìåòîäèêè  ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà; ïîäàíî ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Встановлено, що складний і багатогранний процес розвитку естетичної культури майбутніх учителів  залежить від багатьох умов і чинників. На підставі результатів дослідження доведено, що успішного розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва можна досягти  за таких умов:
	оновлення змісту, форм, методів і прийомів естетичного виховання;

врахування вихідних психолого-педагогічних принципів естетичної підготовки студентів – синтезу естетичного та етичного; комплексного підходу до естетичної підготовки майбутнього вчителя; професійного саморозвитку через емоційну активність і самостійність у засвоєнні естетичних цінностей і естетичну діяльність; синтезу емоційно-почуттєвого та раціонального; систематичність, послідовність; урахування вікових та індивідуальних особливостей в умовах колективної діяльності в галузі естетичного виховання;
розробки і впровадження у навчально-виховний процес вищих педагогічних закладів продуктивної методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва.
Вирішення актуальних завдань естетичного розвитку майбутніх учителів у контексті професійного становлення зумовило необхідність розробки та впровадження в навчально-виховний процес вищих педагогічних навчальних закладів методики розвитку естетичної культури студентів засобами театрального мистецтва, що містить спеціальний курс “Основи театральної культури”, який синтезує комплексну реалізацію форм і методів зазначеного процесу.
Серед застосовуваних форм найдоцільнішими вважаємо такі: аналіз глядацьких вражень (обговорення творів театрального мистецтва, створення творчих портретів театральних митців, проведення  інформаційного щотижневого огляду репертуару місцевих театрів); аналіз драматургії (нотатки до задуму спектаклю чи ролі); самостійне вивчення історії театру (написання і виголошення повідомлень про творчість акторів, режисерів, або про сценічну долю тієї чи іншої ролі, вистави); практична робота (підготовка творчих дискусій, вечорів, зустрічей з митцями театру, проведення театральних екскурсій; створення тематичних виставок, альбомів, присвячених театру; випуск студентської газети).
Найефективнішими у роботі виявилися такі методи:
	ñëîâåñí³ (ìåòîä ïåðåêîíàííÿ ÿê çàñ³á ôîðìóâàííÿ çíàíü, ïîãëÿä³â, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é): ëåêö³¿ ç ³ñòîð³¿ òà òåîð³¿ çàðóá³æíîãî òà â³ò÷èçíÿíîãî òåàòðó; êîëîêâ³óìè ç ïèòàíü ³ñòîð³¿ òåàòðó òà ñó÷àñíî¿ òåàòðàëüíî¿ ïðàêòèêè; áåñ³äè-îáãîâîðåííÿ ïåðåãëÿíóòèõ âèñòàâ, òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìèòöÿìè; äèñïóò ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ “êðóãëîãî ñòîëó”;

	íàî÷í³ (ñïîñòåðåæåííÿ, äåìîíñòðàö³ÿ): à) ñïîñòåðåæåííÿ çà õóäîæí³ìè îñîáëèâîñòÿìè ñöåí³÷íîãî âò³ëåííÿ äðàìàòóðã³÷íîãî ÷è ë³òåðàòóðíîãî ìàòåð³àëó (ïåðåãëÿä âèñòàâ); çà ðîáîòîþ òåàòðàëüíî-âèðîáíè÷èõ öåõ³â (åêñêóðñ³ÿ äî òåàòðàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ); çà òâîð÷îþ ëàáîðàòîð³ºþ ìèòö³â (òâîð÷³ çóñòð³÷³, “êðóãë³ ñòîëè” òîùî. á) äåìîíñòðàö³ÿ åêñïîçèö³¿ ìóçåþ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà (åêñêóðñ³ÿ äî ìóçåþ); ³êîíîãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó, ñëàéä³â, â³äåî òà çâóêîçàïèñó ç ïåâíèõ òåàòðàëüíèõ åïîõ, äî âèñòàâ ÷è îêðåìèõ ðîëåé (ëåêö³¿, êîëîêâ³óìè, áåñ³äè-îáãîâîðåííÿ, äèñïóòè);

	ïðàêòè÷í³ (ìåòîä äîðó÷åíü, ïîñòàíîâêà ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü – çàëó÷åííÿ îñîáèñòîñò³ äî àêòèâíî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³): îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìèòöÿìè; ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ åêñêóðñ³é ñèëàìè ñòóäåíò³â; ñòâîðåííÿ òåìàòè÷íèõ âèñòàâîê, àëüáîì³â, ñòåíä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ òåàòðó; âèïóñê ñòóäåíòñüêî¿ ãàçåòè,  ùî âèñâ³òëþº òåàòðàëüíå æèòòÿ.

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ó âïðîâàäæåíí³ ö³º¿ ìåòîäèêè íàáóâàº ìåòîä ïðèêëàäó. Òàëàíò ³ ìàãíåòèçì îñîáèñòîñò³ ìèòöÿ, âïëèâ ïîçèòèâíîãî ñöåí³÷íîãî ãåðîÿ, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ³ òâîð÷à â³ääà÷à âèêëàäà÷à, ÿêèé âïðîâàäæóº çàïðîïîíîâàíó ìåòîäèêó, ïîñèëþº ó ìîëîä³æíî¿ àóäèòîð³¿ ïîòðåáó ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñòàº ïîøòîâõîì äî ñàìîâèõîâàííÿ. Îòæå, ìåòîä ïðèêëàäó º ä³ºâèì çàñîáîì ñàìîðîçâèòêó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.
Ðîáîòà ç åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ïîòðåáóº îáîâ’ÿçêîâîãî âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â îö³íêè: â³äãóê³â ³ ðåöåíç³é; êîíòðîëüíî¿ ðîáîòè ³ çàë³êó; çàîõî÷åííÿ ³ ïîçèòèâíî¿ îö³íêè òâîð÷îãî ï³äõîäó ñòóäåíò³â.
Набуття майбутніми вчителями естетичного досвіду, що здійснювалось шляхом цілеспрямованого педагогічного впливу через взаємозв’язок теоретико-методичного і практичного компонентів, сприяло розумінню студентами значущості впровадження у навчально-виховний процес педагогічних вузів естетичного виховання засобами театру; усвідомленню мистецтва театральної дії як складової професійної майстерності та розвитку естетичної культури.
Зіставлення показників рівня сформованості естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва в експериментальних і контрольних групах підтвердило, що запропонована методика справді сприяє суттєвому підвищенню інтегрованого показника естетичної культури (див. рис. 1).
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Рис. 1. Діаграма рівня розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва
Як видно з діаграми рівня розвитку естетичної культури майбутніх учителів, створеної на основі узагальнюючих результатів інтегрованого показника рівнів розвитку означеного процесу, в експериментальних групах рівень розвитку естетичної культури зріс порівняно з даними, одержаними під час проведення констатуючого експерименту, на 23,5 % у респондентів, віднесених до високого рівня, в контрольних – на 1,75%; на 37,5% у респондентів експериментальних груп, віднесених до середнього рівня, в контрольних – на 1 %; відсоток респондентів експериментальних груп, віднесених до низького рівня, змінився на 61%, в контрольних – на 2,75%. 
Порівняння даних дослідження в експериментальних і контрольних групах студентів довело ефективність запропонованої методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва, яка не тільки сприяє успішному оволодінню мистецтвознавчими знаннями, практичними вміннями, розвитку естетичного досвіду та акторсько-режисерських педагогічних здібностей, а й позитивно впливає на професійне становлення. 

Висновки
У загальних висновках викладено і узагальнено результати проведеного дослідження, вказано на можливості та перспективи його практичного застосування.
У результаті дослідження виконано поставлені завдання, сформульовано теоретичні й практичні рекомендації.
1. Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî ÿê çàñ³á ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, âïëèâàþ÷è íà ³íòåëåêòóàëüíó, ìîðàëüíó, åìîö³éíó ñôåðè, ñïðèÿº ãàðìîí³éíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ é äîïîìàãàº ï³çíàòè ñâ³ò ³ çíàéòè ñâîº ì³ñöå â íüîìó. 
Ç’ÿñîâàíî îñíîâí³ íàïðÿìè âïëèâó, ÿêèé çä³éñíþº òåàòð, ð³çíîìàí³òí³ñòü ôóíêö³é îñòàííüîãî  â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, à ñàìå:
- збагачення у процесі впливу на глядацьку аудиторію новими знаннями і естетичним досвідом; формування і розвиток світоглядних орієнтирів; поширення ціннісних орієнтацій на діяльність, формування і розвиток художніх потреб, переконань, ідеалів; виховання морально-етичного ставлення до власної особистості, до інших людей, їхніх вчинків, дій, до оточуючого середовища; підготовка до філософського осягнення світу, свого місця в ньому, життєвих сенсів (театр-школа);
- ïîñèëåííÿ ó ïðîöåñ³ âïëèâó íà ãëÿäàöüêó àóäèòîð³þ àêòèâíîñò³ õóäîæíüîãî ñïðèéìàííÿ (áàæàííÿ, ³íòåðåñó, ãîòîâíîñò³ äî ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñöåí³÷íèì òâîðîì); â³äòî÷óâàííÿ ïî÷óòòÿ ëþäèíè, î÷èùåííÿ ¿¿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó (êàòàðñèñ), ôîðìóâàííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ åìîö³éíîãî â³äãóêó, àäåêâàòíîñò³ ñïðèéìàííÿ ñöåí³÷íîãî îáðàçó; âäîñêîíàëåííÿ ñìàêîâèõ ïåðåâàã; ðîçâèòîê ïîòðåáè ³ çäàòíîñò³ äî òâîð÷îãî ñïðèéìàííÿ ñâ³òó ³ ìèñòåöòâà, äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; ï³äâèùåííÿ äóõîâíîãî ïîòåíö³àëó (òåàòð-âèäîâèùå );
- çáàãà÷åííÿ ðåàëüíîãî æèòòÿ ïî÷óòòÿì åñòåòè÷íî¿ íàñîëîäè (òåàòð-ñâÿòî);
- відволікання людини від життєвих негараздів, сприяння збереженню і відновленню психічної рівноваги (театр-розвага).
Всі зазначені функції об’єднує єдина сутнісна – функція соціалізації особистості, формування її соціально-творчої активності. 
Ç îãëÿäó íà öå, ðîçâèòîê åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ óìîæëèâëþºòüñÿ ñèíòåòè÷íîþ ïðèðîäîþ òà ïîë³ôóíêö³îíàëüíèì âïëèâîì òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
З’ясування природи театрального мистецтва, його функціонування і виховного впливу дозволило уточнити сутність поняття “естетичне виховання засобами театрального мистецтва”, яке містить теоретичний і практичний зміст розвитку естетичної культури особистості.
Теоретичний зміст естетичного виховання засобами театрального мистецтва – це синтез знань з естетики, історії світової та вітчизняної культур, театрознавства, мистецтвознавства, історії зарубіжної і вітчизняної літератур. Практичний зміст – збагачення і вдосконалення естетичного досвіду, креативних здібностей, вмінь у процесі освоєння  театрального мистецтва.
2. Розгляд сутності естетичної, театральної та педагогічної культур дав можливість визначити їх взаємозв’язок і взаємовплив.
3. Аналіз сучасної соціокультурної ситуації, яка характеризується складними і неоднозначними тенденціями, дає можливість констатувати зростання потреби цілеспрямованого виховання естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва як важливого чинника збереження і розвитку національної інтелігенції.
4. Дослідження засвідчило, що за традиційних умов навчання розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва у вищих педагогічних навчальних закладах має ситуативний характер, оскільки не сформована активна потреба в означеному виді мистецтва.
5. За розробленими на констатуючому етапі критеріями і показниками рівня розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва визначено, що у студентів педагогічних університетів та інститутів недостатньо сформований рівень естетичного сприймання, не вироблені навички естетичного оцінювання, не накопичений необхідний запас знань про театральне мистецтво, що утруднює розвиток означеного процесу.
6. Доведено, що успішного розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва можна досягти за умов:
	оновлення змісту, форм, методів і прийомів естетичного виховання;

врахування вихідних психолого-педагогічних принципів естетичної підготовки студентів;
розробки і впровадження в навчально-виховний процес педагогічних закладів запропонованої методики, яка включає спеціальний курс “Основи театральної культури”.
7. Результати дослідження підтверджують ефективність теоретично обґрунтованої й експериментально перевіреної методики розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва, за допомогою якої здійснювався цілеспрямований педагогічний вплив через взаємозв’язок теоретично-методичного і практичного компонентів за умов розуміння студентами значущості впровадження у навчально-виховний процес педагогічних університетів естетичного виховання засобами театру, усвідомлення мистецтва театральної дії як складової професійної майстерності, спрямування системи естетичної підготовки на практичне опанування умінь і навичок художнього сприймання, оцінювання театральної вистави та естетичну діяльність на засадах театрального мистецтва.
8. Дослідження засвідчило позитивні зміни у розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва експериментальних груп у якісних і кількісних показниках, що підтвердило правильність робочої гіпотези.
Проведене дослідження дало змогу сформувати деякі пропозиції щодо розвитку естетичної культури майбутніх педагогів засобами театрального мистецтва: 
	âêëþ÷èòè äî íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ôàêóëüòåò³â ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñïåö³àëüíèé êóðñ “Îñíîâè òåàòðàëüíî¿ êóëüòóðè”;

çàïðîâàäèòè ñïåö³àëüíèé êóðñ “Îñíîâè òåàòðàëüíî¿ êóëüòóðè” ó ñèñòåìó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ.
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ, áåçóìîâíî, íå âè÷åðïóº âñ³õ àñïåêò³â ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàñîáàìè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, à ïåðåäáà÷àº ïðîäîâæåííÿ íàóêîâî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçðîáêó ìåòîäèêè ðîçâèòêó åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè ñòóäåíò³â îçíà÷åíèì âèäîì ìèñòåöòâà ó ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿; ïîøóêó øëÿõ³â âçàºìîä³¿, òâîð÷î¿ ñï³âïðàö³ ôàõ³âö³â òåàòðó ç³ ñòóäåíòàìè òà âèêëàäà÷àìè ïåäàãîã³÷íèõ âóç³â, ó÷èòåëÿìè, ó÷íÿìè.
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Анотація
Зайцева І.Є. Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва. – Рукопис.
	Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Київ,  2001.
Дисертацію присвячено проблемі розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва в навчально-виховному процесі педагогічних інститутів та університетів, що розглядається як суттєва складова професійної підготовки майбутніх учителів. 
Досліджено стан проблеми в історико-педагогічному контексті, в практичній діяльності вищих педагогічних закладів, визначено сутність і взаємозв’язок  педагогічної, естетичної і театральної культур. Проаналізовані поліфункціональна природа і виховний вплив театрального мистецтва на особистість; уточнено сутність поняття “естетичне виховання засобами театрального мистецтва”, його теоретичний й практичний зміст. Обґрунтовано педагогічні умови, критерії, показники рівнів розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва в навчально-виховному процесі педагогічних інститутів і університетів.
Запропоновано продуктивну методику розвитку естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва як складової професійної підготовки та обґрунтовано доцільність її впровадження в навчально-виховний процес вищих педагогічних навчальних закладів освіти. 
		Ключові слова: естетична культура, театральна культура, педагогічна майстерність, естетичне виховання засобами театрального мистецтва.

ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Çàéöåâà È.Å. Ðàçâèòèå ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùåãî ó÷èòåëÿ ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. – Ðóêîïèñü.
Äèññåðòàöèÿ â âèäå ðóêîïèñè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè 13.00.04 - òåîðèÿ è  ìåòîäèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. – Öåíòðàëüíûé èíñòèòóò ïîñëåäèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû, Êèåâ, 2001.
Äèññåðòàöèÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùèõ ó÷èòåëåé ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è óíèâåðñèòåòîâ, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ñóùåñòâåííàÿ ñîñòàâíàÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé.
Èññëåäîâàíî ñîñòîÿíèå ïðîáëåìû â èñòîðèêî-ïåäàãîãè÷åñêîì êîíòåêñòå, â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ðàññìîòðåíà ñóùíîñòü ýñòåòè÷åñêîé, òåàòðàëüíîé, ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóð, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü èõ âçàèìîñâÿçü è âçàèìîâëèÿíèå.
Ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîñòîÿíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëîæíûìè è íåîäíîçíà÷íûìè òåíäåíöèÿìè, ÷òî ïîçâîëÿåò êîíñòàòèðîâàòü âîçðàñòàíèå ïîòðåáíîñòè öåëåíàïðàâëåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùèõ ó÷èòåëåé ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. 
Èññëåäîâàíà ïîëèôóíêöèîíàëüíàÿ ïðèðîäà è âîñïèòàòåëüíîå âëèÿíèå  òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà íà ëè÷íîñòü.
Îïðåäåëåíèå ïðèðîäû òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, åãî ôóíêöèîíàëüíîñòè è âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ïîçâîëèëî óòî÷íèòü ñóòü ïîíÿòèÿ “ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà”, êîòîðîå âìåùàåò òåîðåòè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ëè÷íîñòè.
Òåîðåòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà – ýòî ñèíòåç çíàíèé ýñòåòèêè, èñòîðèè ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé êóëüòóð, òåàòðîâåäåíèÿ, èñêóññòâîâåäåíèÿ, èñòîðèè çàðóáåæíîé è îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóð. Ïðàêòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ  ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà – îáîãàùåíèå è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ýñòåòè÷åñêîãî îïûòà, êðåàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé, óìåíèé â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà.
Â äèññåðòàöèîííîì èññëåäîâàíèè îáîñíîâàíû ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, îïðåäåëåíû äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè, ïîêàçàòåëè óðîâíåé ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùèõ ó÷èòåëåé ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è óíèâåðñèòåòîâ.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùèõ ó÷èòåëåé ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà ìîæíî äîñòè÷ü ïðè óñëîâèÿõ îáíîâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ, ôîðì, ìåòîäîâ è ïðèåìîâ ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ âûñøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ çàâåäåíèé ïðîäóêòèâíîé ìåòîäèêè ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùèõ ó÷èòåëåé ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà; ó÷åòà èñõîäíûõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ ýñòåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ – ñèíòåçà ýñòåòè÷åñêîãî è ýòè÷åñêîãî; êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ýñòåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå áóäóùåãî ó÷èòåëÿ; ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîðàçâèòèÿ ÷åðåç ýìîöèîíàëüíóþ àêòèâíîñòü è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â îñâîåíèè ýñòåòè÷åñêèõ öåííîñòåé è ýñòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; ñèíòåçà ýìîöèîíàëüíî-÷óâñòâåííîãî è ðàöèîíàëüíîãî; ñèñòåìàòè÷íîñòü, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü; ó÷åòà âîçðàñòíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé â óñëîâèÿõ êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Â ïðîöåññå ýêñïåðèìåíòà ïðîâåðåíà ýôôåêòèâíîñòü ðàçðàáîòàííîé ìåòîäèêè ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû áóäóùèõ ó÷èòåëåé ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è ïîäòâåðæäåíà  åå ïðîäóêòèâíîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü âíåäðåíèÿ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ âûñøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ çàâåäåíèé. 
Ñîäåðæàíèå ðàçðàáîòàííîé ìåòîäèêè âêëþ÷àåò èçó÷åíèå ñïåöèàëüíîãî êóðñà “Îñíîâû òåàòðàëüíîé êóëüòóðû”, êîòîðûé ñèíòåçèðóåò êîìïëåêñíóþ ðåàëèçàöèþ ôîðì è ìåòîäîâ ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. Íàçâàííûé êóðñ îðãàíè÷íî ñîåäèíÿåò â ñåáå òåîðèþ (îñíîâû ýñòåòèêè, èñòîðèþ è òåîðèþ òåàòðà, èñòîðèþ ëèòåðàòóðû), ïðàêòè÷åñêîå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà è èõ ýñòåòè÷åñêóþ îöåíêó.
Îñóùåñòâëåíî öåëåíàïðàâëåííîå ïåäàãîãè÷åñêîå âëèÿíèå ÷åðåç âçàèìîñâÿçü òåîðåòèêî-ìåòîäè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî êîìïîíåíòîâ, êîòîðîå ñïîñîáñòâîâàëî ïîíèìàíèþ ñòóäåíòàìè çíà÷èìîñòè âíåäðåíèÿ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è óíèâåðñèòåòîâ ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñðåäñòâàìè òåàòðà, îñîçíàíèþ èñêóññòâà òåàòðàëüíîãî äåéñòâèÿ êàê ñîñòàâëÿþùåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îòðàæåíû â ðÿäå íàó÷íûõ ñòàòåé è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðåïîäàâàòåëÿìè âûñøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé äëÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýñòåòè÷åñêàÿ êóëüòóðà, òåàòðàëüíàÿ êóëüòóðà, ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî, ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ñðåäñòâàìè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà.
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The dissertation contains research of theoretic – methodical aspects of the development of future teacher’ aesthetic culture by means of theatrical art in the educational process of pedagogical institutes and universities which is one of the basic components of future teachers’ professional training as a part of professional training. The problem has been studied in historical-pedagogical context in practice of higher pedagogical institutions.
The essence and connection of pedagogical, aesthetic and theatrical culture has been determined. Multifunctional nature and educational influence of theatrical art on individual is analyzed. The meaning of notion “theatrical education”, its theoretical and practical content are more precisely defined. The pedagogical conditions, criteria, indicators of aesthetic culture development levels of future teachers by means of theatrical art in educational process of pedagogical institutes and universities are substantiated. Factors of effectiveness of this process have been revealed. 
The practical methodology of future teachers aesthetic culture development by means of theatrical art as a part of professional training is suggested. The content of this methodology includes studying specialized course “The basis of theatrical culture”.
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