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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор В.В. Тушева. 

У статті розглядається актуальна у наш час тема, яка присвячена 

професійно-ціннісним орієнтаціям в контексті мистецької освіти. 

Формування професійно-ціннісних орієнтацій розглядається як важлива 

соціально-педагогічна проблема, від вирішення якої залежить рівень 

професійної самореалізації майбутніх фахівців. 

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, художні цінності, музичне 

мистецтво, вчитель музичного мистецтва. 

The article is relevant for our time, the topic has been dedicated to the concept 

of “professionally-valued education” in the context of mystical education. 

Professionally-valued organizations are looking at them. The social-pedagogical 

problem is important, because the problem is to lay down the level of professionalism 

and self-actualization.  

Key words: value orientations, artistic values, art, music teacher. 
 

Постановка проблеми. XXI століття - це період серйозного 

аналізу шляху, пройденого музично-педагогічною освітою, ціннісного 

осмислення і його оцінки. Модернізація освіти вимагає нових підходів до 

формуванн особистості майбутнього педагога. Особливої актуальності    

набуває пошук і знаходження шляхів, що забезпечують становлення 

професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема цінностей широко 

висвітлена в науковій літературі. Це поняття розглядається з різних позицій: 

філософії, соціології, психології, педагогіки. Значний внесок до розробки 

ціннісної парадигми був з боку таких науковців, як: Б. Ананьєв, 

О. Дробницький, В. Тугарінов, В. Ядов. У сфері вищої музично-педагогічної 

освіти накопичений вагомий досвід щодо вивчення різних аспектів професійної 

і фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (В. Дряпіка, Г. Падалка, 
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Л. Рапацька, О. Реброва, О. Ростовський, О. Рогова, В.В. Тушева). Аналіз і 

вивчення мистецько-педагогічної літератури свідчить про те, що питання 

професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва 

недостатньо висвітлено і потребує конкретизації.  

Мета статті – розкрити сутність «професійно-ціннісних орієнтацій» 

майбутніх вчителів музичного мистецтва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Під професійно- ціннісними 

орієнтаціями майбутнього вчителя ми розуміємо елемент внутрішньої 

структури особистості, що виражає її суб'єктивне ставлення до суспільно 

значущих цінностей праці та деякі частини майбутньої професійної діяльності. 

Ціннісні орієнтації вчителя музичного мистецтва повинні виступати в якості 

регуляторів потреб, інтересів, смаків, ідеалів його вихованців і надалі 

націлювати їх на освоєння і реалізацію цінностей у всіх сферах 

життєдіяльності, пробуджувати активність в самостійному виборі духовних 

загальнолюдських цінностей.  

Сластьонін В. О. [1], досліджуючи професійно-ціннісні орієнтації 

педагога, виявляє такі професійні цінності: розуміння соціальної ролі і функції 

фахівця в суспільстві; наявність суспільно значущих мотивів вибору професії; 

професійного ідеалу; ціннісне ставлення до діяльності; професійний обов'язок і 

честь; гордість за професію; культуру спілкування; потреби в професійній 

самоосвіті і самовихованні. Дані професійні цінності відображають змістовну 

сторону будь-якої професії, і тому є значущими для вивчення професійно-

ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва.  

В якості професійних цінностей музиканта, Є.Г. Штеннікова [2] виділяє 

п'ять груп: соціально значимі цінності (суспільна значущість праці вчителя, 

престиж професії, визнання); комунікативні цінності (спілкування і дружба з 

дітьми і батьками, колегами, обмін досвідом, професійною культурою); 

цінності самореалізації (розвиток творчих здібностей, залучення до духовної 

культури, інтелектуальність, освіченість, активність, прагнення до нового); 
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цінності самовираження (задоволення від роботи, творчий характер праці, 

захоплення професією і т. д.). 

Погоджуючись з точкою зору вченого, можна зазначити, що цінності 

педагога-музиканта – це внутрішній, емоційно освоєний регулятор творчої 

діяльності, який визначає ставлення до навколишнього світу, до себе, а також 

моделює зміст і характер виконуваної професійної діяльності. Із цього робимо 

висновок, що для становлення і професійного розвитку вчителя музичного 

мистецтва, професійно-ціннісні орієнтації є ключовим значенням професії.  

І. Ісаєв [3] визначає професійно-ціннісні орієнтації як складне соціально-

психологічне утворення, в якому поєднуються цільова і мотиваційна 

спрямованість особистості. Об’єктивне сприйняття професійно-ціннісних 

орієнтацій майбутнім фахівцем визначається, на думку дослідника, багатством 

його особистості, науково-професійною кваліфікацією, професійним стажем, 

розвиненим професійним мисленням. І. Ісаєв зауважує, що актуалізуються 

лише ті професійні цінності, які набувають для майбутнього фахівця 

професійно необхідний сенс.  

З іншого боку В.Дряпіка [4] визначає означений феномен відносно 

стійкою системою фіксованих установок, інтегративною спрямованістю 

особистості, що зумовлена певними цінностями, і виражається в здатності до 

цілісного усвідомлення та переживання явищ дійсності й мистецтва, готовності 

до виконання оціночної діяльності, а також в мотивації того чи іншого 

ставлення до них людини. На думку В.Дряпіки, художньо-педагогічний аспект 

формування ціннісних орієнтацій полягає в тому, що під впливом 

цілеспрямованого виховного процесу справжні цінності повинні виступати в 

якості переживання і усвідомлення їх як потреб, інтересів, ідеалів особистості, 

які спонукатимуть майбутнього вчителя музичного мистецтва до засвоєння, 

створення та реалізації цінностей у всіх сферах життєдіяльності. 

Таким чином, професійно-ціннісні орієнтації вчителя музичного 

мистецтва, являють собою узагальнену, специфічну форму професійно 
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орієнтованого ціннісного вибору, що виражає відношення майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до різних професійних цінностей, і, перш за все, до 

дитини як суб'єкту музичного розвитку і виховання, до музики як засобу 

розвитку особистості і до їх взаємодії в творчому музично-педагогічному 

процесі. 

Висновки. Резюмуючи все вищевикладене, ми можемо зробити висновок, 

що формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя 

музичного мистецтва є важливою соціально-педагогічною проблемою, від якої 

залежить рівень професійної самореалізації майбутніх фахівців, так як вона є 

результатом сформованості у майбутніх учителів-музикантів професійно-

ціннісних орієнтацій. Перспективною темою подальшого дослідження 

означеної проблеми може стати визначення педагогічних умов формування 

професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики. 
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