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У статті розглядаються можливості впливу музично-виконавської діяльності на формування про-

фесійно ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів. Вирішення зазначеної проблеми можливе 

за рахунок: використання у цьому процесі найкращих зразків різних видів і жанрів світового й націо-

нального музичного мистецтва, постійного вдосконалення музично-виконавської майстерності та ін-

терпретації творів, а також включення майбутніх фахівців у концертну практику 

Ключові слова: музично-виконавська діяльність, професійно ціннісні орієнтації, студенти музичних 

спеціальностей 

 

The problem of orientation of students-musicians on the values of professional activity was always in the center 

of attention of scientists. It is well-known that music plays the specific role in the life activity of individual be-

cause of its ability to deep impact on the spiritual world of the person. Analyzing the value orientations of the 

person in the field of musical performing it is worth to notice that the system of musical value orientations of the 

youth is formed in the process of musical activity: perception, musical performing, creation, and educational ac-

tivity.  

In the article were considered the possibilities of impact of musical performing activity on formation of the pro-

fessional-value orientations of the future teachers-musicians. There was carried out an analysis of theoretical 

statements of the famous scientists and art historians about the essence of musical performing and the regulari-

ties of its impact on person. Musical performing activity is considered as a peculiar artistic, esthetic value. In the 

product of such activity in specific form is fixed the complicate process of creating something new that is crea-

tion itself. In its turn the low level of musical education has the negative impact on consciousness of consumers 

of such art especially those who at this time have not the stable system of art values. Taking into account that the 

values of musical performing are one of the components of the structure of professional-value orientations of the 

future teachers-musicians the solution of this problem is possible at the expense of: use in this process the best 

examples of the different types and styles of international and national musical art, the permanent improvement 

of musical performing mastery and interpretation of compositions and also including the future specialists to the 

concert practice 

Keywords: musical performing activity, professional-value orientations, students of musical specialties 

 

1. Вступ 

У сучасних умовах соціокультурного розвитку 

проблема формування професійно ціннісних орієнта-

цій студентів музичних спеціальностей стає особливо 

актуальною. Загально визнаним є той факт, що в 

життєдіяльності індивіда особливу роль відіграє му-

зика, завдячуючи своїй спроможності здійснювати 

глибокий вплив на духовний світ людини. Ця дія на-

багато більша, якщо музика впливає не тільки зовні 

(пасивне або активне її сприйняття), а й безпосеред-

ньо відтворюється виконавцем. В процесі виконавсь-

кої діяльності триває більш глибоке осмислення му-

зичного твору, в залежності від його когнітивної 

складності йде позитивний або негативний вплив на 

сформовану на цей час ієрархію цінностей особисто-

сті. Професійно ціннісні орієнтації студентів у 

процесі музично-виконавської діяльності виступають 

передумовою для розкриття естетичних потенцій, 

корегують не тільки музично-естетичні інтереси, а й 

взагалі потреби, смаки, ідеали, погляди молоді тощо. 

Набуваючи зазначених якостей, індивід прилучається 

до накопичених людством справжніх цінностей 

життя, культури та професійної діяльності. 

2. Аналіз літературних даних і постановка 

проблеми 

Аналіз наукових досліджень з питань форму-

вання професійно ціннісних орієнтацій студентської 

молоді в галузі музичної культури дає підстави вва-

жати, що проблему вирішували переважно у двох 

аспектах: формування професійно-педагогічних цін-

нісних орієнтацій майбутніх учителів в основному 

відбувалося без застосування в цьому процесі такого 

дієвого чинника, як музичне мистецтво, а формуван-

ня ціннісних орієнтацій студентської молоді в галузі 

музичної культури – без урахування особливостей 

професійної діяльності майбутніх учителів, зокрема 

музичного мистецтва, а також їхнього рівня музичної 

підготовки. У дослідженнях Б. Асаф’єва, О. Лосєва, 

Д. Кабалевського, А. Сохора, у музикознавчих пра-

цях сучасних дослідників: М. Лобанової, В. Меду-

шевського, Є. Назайкінського, А. Соколова, В. Холо-

пової, Ю. Холопова, Т. Чередниченко [1–4] та ін. роз-

глядаються різні аспекти осмислення музики як фе-

номена мистецтва: психологічні аспекти її сприйнят-

тя, коло естетичних і аксіологічних питань, по- 

в’язаних із особистісно-ціннісним ставленням до неї. 

Однак окремого дослідження, спрямованого на ви-

значення специфіки впливу музично-виконавської 
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діяльності на формування професійно ціннісних 

орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів не про-

водилось. 

 

3. Мета дослідження  

Визначити специфіку впливу музично-вико- 

навської діяльності на формування професійно ціннісних 

орієнтацій студентів музичних спеціальностей.  

 

4. Аналіз специфіки впливу музично-

виконавської діяльності на формування профе-

сійно ціннісних орієнтацій студентів музичних 

спеціальностей 

Розуміння ціннісних характеристик педагогіч-

них явищ склалося під впливом загальної аксіології. 

Специфіка педагогічної аксіології визначається особ-

ливостями педагогічної діяльності, її соціальною ро-

ллю та можливостями особистості. В основі педаго-

гічної аксіології лежить розуміння і утвердження 

цінності людського життя, навчання і виховання, 

освіти в цілому і педагогічної діяльності. Найважли-

вішою цінністю є ідея всебічно і гармонічно розви-

неної особистості, що пов’язана з ідеєю справедливо-

го суспільства, здатного реально забезпечити кожній 

людині умови для максимальної самореалізації. Ця 

ідея є основою ціннісно-світоглядної системи гумані-

стичного типу. Вона визначає ціннісні орієнтації ку-

льтури та допомагає особистості орієнтуватися в іс-

торії, суспільстві, діяльності [5]. Розглядаючи цінніс-

ні орієнтації особи в галузі музичного виконавства 

варто підкреслити, що система музичних ціннісних 

орієнтацій молоді формується у процесі музичної 

діяльності: сприйнятті, музикуванні, творчості, музи-

чно-освітній і просвітницькій діяльності. 

Вчений М. Каган виділяє п’ять форм діяльнос-

ті людини: пізнавальну, ціннісно-орієнтаційну, твор-

чу, комунікативну і художню [6]. Загальну психоло-

гічну структуру будь-якої діяльності характеризують 

її засоби, серед яких вирізняють: 

а) суб’єкт діяльності; 

б) процес діяльності; 

в) предмет діяльності; 

г) умови діяльності; 

д) продукт діяльності. 

Традиційно розрізняють три основні види дія-

льності – гру, навчання та працю. Виконавська діяль-

ність являє собою особливий вид психічної діяльнос-

ті і регулюється системою активного внутрішнього 

ставлення суб’єкта до предмету чи явища. 

Виходячи з того, що професійне виховання – 

це виховання творчої особистості, здатної до творчої 

діяльності, В. Захаров розрізняє три рівні такої діяль-

ності: стимулюючо-продуктивний (відносно прос-

тий), евристичний (знаходження та узагальнення за-

кономірності однотипних явищ), креативний (здійс-

нення глибших узагальнень, синтезування загальних 

закономірностей, створення принципово нових рі-

шень). Він наголошує на тому, що такі якості творчої 

особистості як оригінальність, гнучкість, парадокса-

льність, здатність передбачати, розвиненість інтуїції 

та уяви, легкість генерування ідей можуть бути сфо-

рмовані за певних умов [7]. 

Музично-виконавська діяльність є мистецтвом 

втілення художньо-музичного задуму композитора, 

яке з допомогою технічних засобів дозволяє озвучу-

вати музичні твори на високому рівні досконалості. 

Остання тісно пов’язана з музично-педагогічною дія-

льністю. Як зазначав Д. Ойстрах „Педагогічна діяль-

ність є органічним продовженням виконавської, бо 

щільно пов’язана з нею. Педагогіка є унікальною 

творчою лабораторією, де індивідуальний досвід ар-

тиста набуває найбільш узагальненого характеру, де 

на складні питання інтерпретації, виразності, техно-

логії знаходяться у спільному пошуку необхідні, час-

то незвідані, оригінальні відповіді” [8]. 

Особливість виконавської діяльності полягає у 

тому, що виконавець не просто уявляє модель ство-

рюваного ним виконавського образу, а порівнює своє 

суб’єктивне сприйняття із загальноприйнятою соціа-

льною нормою, відображаючи своє ставлення до ньо-

го. Виконавство – глибоко особистісний, творчий 

процес відтворення живої чуттєвої душі твору, втра-

ченої під час фіксації його композитором на нотному 

папері [9]. Варто зазначити, що виконавська діяль-

ність виступає в якості особливої художньої, естети-

чної цінності. У продукті такої діяльності у специфі-

чній формі закріплюється складний процес творення 

нового, незвичайного, що і є саме по собі творчістю. 

Специфіка виконавства як самостійного виду 

художньо-творчої діяльності у психолого-педаго- 

гічному аспекті висвітлені В. Медушевським, Г. Ко-

ганом, В. Ражніковим та ін.. Обґрунтовуючи умови 

досягнення успіху у виконавській діяльності Г. Коган 

визначив наступні: бажання та зосередженість, вибір 

правильної психологічної позиції, спрямованість на 

досягнення мети [10]. Виконавська діяльність щільно 

пов’язана з інструментальними вміннями, котрі не-

обхідні педагогу-музиканту у процесі практичної 

діяльності. 

Характеризуючи специфіку виконавської дія-

льності вчителя, Н. Мозгальова зазначає, що в її ос-

нову покладено інтерпретування музичних творів. 

Серед особистісно-психологічних та професійно-

педагогічних якостей та здібностей виконавця вона 

виокремила такі, як: висока обдарованість, глибокі 

знання, великий запас виконавських та слухових 

вражень, сформовані вміння та навички [11]. 

У процесі виконавської діяльності необхідно 

володіти цілим комплексом фахової майстерності. За 

визначенням Ю. Цагареллі це, перш за все: любов до 

музичного мистецтва та потреба сценічного самови-

раження; глибокі загальні та фахові знання; музичні 

здібності; особистісно-психологічні та професійно-

педагогічні якості; загальні та спеціальні вміння та 

навички. А підпорядкований весь процес виконавсь-

кої діяльності, перш за все, формуванням необхідних 

технічних й загально виконавських навичок, спрямо-

ваних на розучування та інтерпретаторське тракту-

вання різноманітних музичних творів [12]. 

Оскільки виконавська діяльність щільно пов’я- 

зана з відтворенням звучання музичного твору, кот-

рий зафіксовано засобом нотного тексту, бо він являє 

собою лише потенційне звучання, то його реалізація 

потребує майстерності виконання. Тому виконавська 
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майстерність завжди індивідуальна та неповторна як 

і сама особистість. Якщо в процесі виконавської дія-

льності можна виокремити такі основні складові як: 

а) сприйняття; 

б) художньо-образну інтерпретацію; 

в) техніку виконання. 

В якості характеристик виконавської майстер-

ності виділяємо наступні: 

а) професійне володіння музичним інстру-

ментом; 

б) постійне вдосконалення виконавських умінь 

і навичок; 

в) розвиток особистісних і професійно-педа- 

гогічних якостей, котрі сприяють розвитку основ 

майстерності. 

Майстерність музичного виконавства тракту-

ється як досконале інтонаційно-технічне володіння 

усіма засобами вираження змісту музичного твору на 

рівні естетики емоційно-художнього мислення відпо-

відної епохи [13]. Специфіка виконавської майстерно-

сті як цілісного явища передбачає глибокі фахові 

знання та розуміння закономірностей композиторсько-

го створення музичного твору і особливостей сприй-

няття слухачів. Отже, виконавську майстерність мож-

на визначити як вираження власного творчого „Я” у 

процесі музично-виконавської діяльності через ком-

плекс особистісних та професійних якостей індивіда, 

котрий забезпечує високий рівень музикування. 

Характерною особливістю музично-виконав- 

ської діяльності є безпосереднє створення (мистецтво 

імпровізації) або відтворення (виконання творів мис-

тецтва) цінностей музичного мистецтва. „Викона-

вець, незалежно від свого бажання, є тлумачем твору 

і втілює його, пропустивши крізь призму свого „Я” 

[14]. Якщо музикант поставиться до цього процесу 

зверхньо, то він може перетворити виконання навіть 

шедевру музичного мистецтва на звукову послідов-

ність, яка не становить ніякої цінності. Це, у свою 

чергу, негативно впливатиме на свідомість спожива-

чів такого мистецтва, особливо тих, у яких на цей час 

ще не сформовано систему цінностей останнього. 

Адже, як підкреслював Г. Рождественський, музичне 

виконання реалізується за принципом діалогу між 

виконавцем та слухачами, за схемою: “пропозиція – 

сприйняття – узагальнення” [9]. 

Відповідно, музично-виконавська діяльність 

впливає не лише на формування ціннісних орієнтацій 

суб’єкта цього процесу, а також і на споживачів про-

дукту діяльності останнього. Тому до музичного ви-

конавства потрібно ставитися професійно, ураховую-

чи всі закономірності та особливості цього процесу. І 

тільки тоді продуктом такої діяльності зможуть стати 

справжні зразки світового мистецтва. Цінність музи-

чно-виконавської діяльності полягає й у тому, що під 

час роботи над твором мистецтва „іноді, і навіть ду-

же часто, інтерпретація може бути вища за сам твір” 

[14]. Інакше кажучи, у процесі виконання твору мис-

тецтва його цінність залежить не лише від творчого 

задуму композитора, але й від виконавської майстер-

ності та інтерпретації відтворювача зазначеної цінно-

сті музичного мистецтва. 

 

5. Результати дослідження 

Узагальнюючи вищевикладене, зауважимо, 

що музично-виконавська діяльність, котра є одним 

із компонентів структури професійно ціннісних 

орієнтацій студентів музичних спеціальностей, має 

можливість впливати на формування зазначеної 

якості особистості за рахунок: використання у 

цьому процесі найкращих зразків різних видів і 

жанрів світового й національного музичного мис-

тецтва, постійного вдосконалення музично-вико- 

навської майстерності та інтерпретації творів, а 

також включення майбутніх фахівців у концертну 

практику.  
 

6. Висновки 

Таким чином, використання в процесі музич-

но-виконавської діяльності найкращих зразків різ-

них видів і жанрів світового й національного музи-

чного мистецтва безпосередньо сприяє засвоєнню 

студентом знань у галузі музичного мистецтва, і, 

зокрема розумінню його видів, стилів і жанрів. 

Окрім того, відбувається засвоєння виконавського 

репертуару з фахових дисциплін. Постійне вдоско-

налення виконавської майстерності та інтерпретації 

творів сприяє не тільки опануванню на високому 

рівні технологічних аспектів виконавської підготов-

ки, але й глибокому розумінню концепції музичних 

творів (їх цінності). 

Удосконалення організації концертної практи-

ки сприяє творчому розвитку майбутнього педагога-

музиканта: професійні знання та вміння студента, 

здобуті під час репетиційної діяльності, на концерт-

ному виступі мобілізуються й виявляються в техно-

логії виконання та інтерпретації музичного твору. 

Окрім того, якість виконання музичного твору в кла-

сі, зазвичай, вища, ніж під час концертного виступу. 

Це пов’язано, перш за все, з недостатнім досвідом 

концертної практики. 

Тому набуває актуальності розробка експери-

ментальних методик, які б сприяли глибшому засво-

єнню студентами цінностей музичної культури, му-

зично-педагогічних знань шляхом комплексного ви-

вчення світових зразків у процесі навчання, а також 

практичного його використання. 
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