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Постановка та обгрунтування актуальності проблеми. Виховання 

людини, формування особистості як найвищої цінності суспільства завжди були 

в центрі уваги педагогічної науки. Особливий інтерес становить вивчення 

проблеми професійних цінностей, професійно ціннісних орієнтацій особистості 

як складового компонента її ціннісних орієнтацій. Наявність усталених, 

відповідних інтересам суспільства ціннісних орієнтацій характеризує зрілість 

людини (А. Здравомислов). Професійні цінності відображають сутність та 

спрямованість професійної діяльності та ставлення до неї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 

формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-

педагогічнихспеціальностей в процесі самостійної роботи досліджено в працях 

відомих науковців, зокрема: професійно-педагогічні цінності вчителів 

(С. Бадюл, С. Єрмакова, Р. Миронова, В. Оссовський, С. Хмара, Є. Шиянов та 
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ін.), ціннісні орієнтації молоді в галузі культури (Н. Бакланов, О. Дем’янчук, 

Г. Падалка, О. Семашко, Н. Яранцевата ін.). Втім, питанням закономірностей 

формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних 

спеціальностей саме в процесі музично-виконавської діяльності майже не 

приділяється уваги, незважаючи на визначальну роль музичного виконавства в 

професійній підготовці майбутніх педагогів-музикантів. Такий стан дослідження 

проблеми вказує на актуальність подальших наукових розвідок, зокрема на 

розробці та впровадженні педагогічних умов, спрямованих на вирішення 

зазначеної проблеми. 

Мета статті – розглянути можливості  самостійної роботи майбутніх 

учителів мистецтва у процесі виконавської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз науково-методичної 

літератури з проблем формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх 

учителів мистецтва, характеристика сутності та структури професійно ціннісних 

орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей та особливостей 

музично-виконавської діяльності дали підстави для визначення педагогічних 

умов формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів 

мистецтва у процесі музично-виконавської діяльності. 

Посилення ціннісної спрямованості професійно орієнтованих дисциплін 

шляхом: включення аксіологічної складової в зміст професійно орієнтованих 

дисциплін, створення ціннісно-смислових навчальних ситуацій, використання в 

навчальному процесі творів музичного мистецтва, що відповідають 

індивідуальному рівню професійної підготовленості студентів. Поетапне 

оволодіння музично-виконавською майстерністю як основи професійного 

становлення студентів зурахуванням їхніх особистісних професійно значущих 

якостей. Спрямованість самостійної роботи змузично-виконавських дисциплін 

на формування здатності студентів до творчої інтерпретації музичних творів, 

насаморозвиток майбутніх фахівців. 

Одним з найважливіших видів музично-виконавської діяльності 

залишається самостійна робота студентів. На неї припадає найбільша кількість 
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годин. Саме під час цієї діяльності відбувається професійне зростання, 

виправляється більшість недоліків, виявлених на заняттях з викладачем, 

підвищується рівень виконавської майстерності, вдосконалюється інтерпретація 

музичних творів.  

Однак, складність вирішення цієї проблеми полягає в тому, що кожний 

музичний інструмент має свою специфіку. Це більше двадцяти п’яти музичних 

інструментів, не враховуючи їхні підвиди, які теж містять певні особливості. І, 

відповідно, по кожному з них існує багато методик щодо вдосконалення різних 

аспектів виконавської майстерності. Тому, неможливо розробити універсальну 

методику з організації самостійної роботи, яка буде позитивно впливати на 

професійне зростання молодих виконавців, незалежно від того, на якому 

інструменті вони грають. До цього слід додати, що для підвищення рівня 

музично – виконавської майстерності, навіть, студенти, які займаються на 

певному інструменті можуть цілком використовувавти різні методики з 

об’єктивних причин. 

Під час роботи над вдосконаленням виконавської інтерпретації, перш за 

все, відмітимо визначення цього терміну О. Котляревською, яка найповніше 

розкрила його смисл. На її думку, інтерпретація – це специфічна форма 

індивідуально-творчої культурної діяльності, спрямованої на розкриття сенсу 

музичного твору. Дійсно, що це активний творчий процес, у якому воля 

композитора має стати власною волею інтерпретатора [2]. 

У процесі роботи над музичним твором пропонувалось звертати увагу на 

виразне, «тепле», динамічно- яскраве звучання. Тому робота над виразністю 

звуку безумовно пов’язана з роботою над музичним твором взагалі. У процесі 

такої роботи активно проявляються емоційні та інтелектуальні здібності 

виконавця. 

Виконавство - не пасивний і не об’єктивно безпристрасний процес, тобто, 

воно відображає світосприйняття студента, сформованість його професійно-

ціннісних орієнтацій, його загальну музично-педагогічну культуру. На 

останньому етапі роботи над музичним твором обов’язково проводити аналіз 
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інтерпретацій відомих виконавців данного музичного твору, які вирізняються 

творчою індивідуальністю. Ці інтерпретації нас переконують відповідністю 

композиторському задуму, стилю і змісту творів, що виконуються. Якщо в 

одному виконанні ми чуємо романтично-хвилюючий характер, то в іншому- 

класично-урівноважений; в одній інтерпретації висвітлюється філософська 

думка, в іншій – глибока емоційність; один виконавець прагне підкреслити 

драматичну лінію твору, інший - ліричну; в одній інтерпретації музичні образи 

динамічні, загострені, в іншій – більш пом’якшені.  

Концертно-виконавська діяльність студентів містить декілька важливих 

складових, а саме: концертно-просвітницька діяльність, що знайомить слухачів 

із музичним мистецтвом; професійна діяльність виконавця, що безпосередньо 

пов’язана з майбутньою професією педагога-музиканта. 

Висновки дослідження. Отже, формування професійно ціннісних 

орієнтацій майбутніх вчителів мистецтва включає в себе всі основні види 

музично-виконавської діяльності, а саме: відбір творів мистецтва для вивчення 

їх на заняттях із фахових дисциплін, вдосконалення музично-виконавської 

майстерності студентів, розуміння й втілення музично-виконавської концепції 

творів, організації самостійної роботи студентів з фахових дисциплін та 

концертно-виконавська діяльність - свідчить, що цілеспрямоване застосування 

вищевказаних науково обґрунтованих педагогічних умов у навчально-

виховному процесі ефективно впливає на формування професійно ціннісних 

орієнтацій. 
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