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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Основу національної освіти формує позитивне сприйняття 

суспільством свого історичного минулого, пізнання глибинного змісту суспільного 

буття шляхом осмислення власних національних джерел і відродження кращих 

зразків народної культури. Саме національна освіта, що відображає цінності, ідеали, 

традиції і відносини, прийняті у певному соціокультурному середовищі, визначає 

загальний вектор розвитку суспільства. 

Збереження та подальше збагачення національних цінностей і традицій у всіх 

сферах духовної культури суспільства, особливо у сфері освіти й виховання, наразі 

стають актуальними у світлі подальшого реформування системи вищої освіти 

України з орієнтацією на зміцнення її своєрідності й самобутності на основі єдності 

національних і вселюдських ідеалів педагогіки. 

Разом із тим аналіз стану проблеми у психолого-педагогічній літературі 

засвідчує, що, незважаючи на появу нових досліджень щодо ціннісних орієнтацій, 

питання формування національних цінностей у студентів університетів є 

недостатньо вивченим. Педагогічна теорія не забезпечує практиків належними 

науково-методичними доробками, що призводить до загострення протиріччя між 

необхідністю формування українських національних цінностей у студентів і 

недостатньою розробленістю цієї проблеми в теорії й практичній діяльності вищого 

навчального закладу.  

Особливу роль у процесах формування національних цінностей відіграють різні 

види мистецтва і зокрема – музичне мистецтво. Воно сприяє не тільки розвитку 

естетичних і моральних потреб особистості, але й, відображаючи дійсність за 

допомогою музичного образу, системи музичних виразних засобів, слугує 

піднесенню духовної культури. При цьому музичній культурі притаманні проблеми 

всього сучасного суспільства. Поширення масової культури зі зниженням 

інтелектуального і художнього рівня її продуктів, не можуть не відображатися на 

характері духовного розвитку соціуму. У той же час значна частина свідомих 

громадян не тільки прагне зберігати, але й стверджувати вічні культурні цінності та 

досягнення, вироблені всією історією розвитку людства. 

Філософські, соціологічні та культурологічні аспекти формування цінностей 

відображені у працях С. Ф. Анісімова, І. Д. Беха, В. О. Василенка, Е. Дюркгейма, 

М. С. Кагана, В. М. Сагатовського, В. П. Тугарінова та ін. Ціннісні орієнтації 

сучасної молоді розкриті у дослідженнях А. Елліса, Д. О. Леонтьєва, Л. В. Романюк, 

О. Л. Руднєвої, В. О. Сластьоніна та ін. Різні аспекти питання виховання молоді на 

ціннісних засадах досліджувалися у працях І. І. Бурцевої, В. О. Долженка, 

В. А. Караковського, А. B. Кір’якової та ін. 

Наукове розуміння етнічності, націоналізму та національної ідеї закладено у 

працях Ю. В. Бромлея, Л. М. Гумільова, Г. В. Касянова, В. Г. Кременя, Г. С. Лозко, 

Е. Д. Сміта та ін. Особливу увагу етнічному та національному аспектам виховання 

відводять класики педагогічної думки (Г. Г. Ващенко, О. В. Духнович, 

В. Т. Скуратівський, М. Г. Стельмахович, К. Д. Ушинський та ін.) і сучасні педагоги 

(С. А. Білецька, Ю. Д. Руденко, А. В. Фрідріх та ін.).  
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У працях учених розкриваються національні цінності українців 

(В. В. Борисов, О. І. Вишневський, О. І. Воропай, М. І. Пірен, C. Б. Пролєєв, 

В. В. Шамрай, П. М. Щербань та ін.), росіян (Є. П. Бєлозерцев, Л. А. Волова, 

І. М. Дубов, З. В. Сікевіч, В. О. Тішков та ін.), китайців (Нін Вукан, Вейлi Фу, 

А. П. Девятов, В. В. Малявін, К. М. Тертицький та ін.) та інших народів.  

Функції мистецтва у соціальному становленні індивіда розглядають 

О. О. Апраксіна, Д. Б. Кабалевский, Л. А. Мазель, А. Н. Сохор, Р. А. Тельчарова, 

Г. М. Ципін, Делонг Лі, Лі Цао та ін.; проблемі ціннісних орієнтацій молоді в галузі 

культури присвячені праці Ю. Ю. Бєлової, О. І. Гевко, Н. А. Желенщікової, 

Г. М. Падалки, Г. І. Разумцевої та ін.; окремі питання формування національних 

цінностей у студентів мистецьких спеціальностей вивчали Г. В. Білавич, 

С. В. Борисова, В. І. Дряпіка та ін. 

При всьому багатстві матеріалу з окремих аспектів формування різних 

цінностей у студентів потрібно визнати, що практично відсутні як єдина теоретична 

база положення щодо формування саме національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей у процесі їх фахової підготовки в університеті, 

відчувається нестача фундаментальних узагальнюючих праць, в яких би докладно 

висвітлювалися теоретичні та практичні способи формування національних 

цінностей у студентів. Порушена проблема актуалізується також наявністю низки 

суперечностей між: 

- об’єктивними потребами підвищення статусу національних цінностей, 

збереження й передачі самобутніх українських національних культурних традицій і 

динамічними процесами глобалізації й інтеграційними тенденціями національних 

культур; 

- багатством національної культури, яка була створена українським народом 

упродовж багатьох століть, і рівнем затребуваності цих культурних цінностей у 

системі вищої мистецької освіти; 

- вимогами сучасного суспільства щодо ціннісної орієнтованості фахової 

підготовки студентів музичних спеціальностей та недостатністю теоретико-

методологічних і практичних розробок щодо проблеми формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

університету.  

Актуальність проблеми, відсутність узагальнених досліджень у цій сфері, 

необхідність розв’язання зазначених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету». 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до плану наукової роботи ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» в рамках наукової теми кафедри 

теорії, історії музики та інструментальної підготовки «Проблеми оптимізації та 

розвитку художньої освіти та естетичного виховання молоді» (2009-2014 рр.).  

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» (протокол № 7 від 26.02.2010 р.) 

та узгоджено Міжвідомчою Радою з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 25.10.2011 р.).  
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Мета дослідження: теоретично обґрунтувати напрями і зміст формування 

національних цінностей у студентів музичних спеціальностей та експериментально 

перевірити педагогічні умови їх формування в навчально-виховному процесі 

університету. 

Згідно з визначеною метою дослідження були поставлені такі завдання: 

1. З’ясувати сутність і роль національних цінностей у становленні особистості 

студента та дослідити підходи до їх формування в педагогічній теорії та практиці. 

2. Розкрити зміст та напрями процесу формування національних цінностей у 

студентів музичних спеціальностей. 

3. Окреслити компоненти, критерії, показники та визначити рівні 

сформованості національних цінностей у студентів музичних спеціальностей ВНЗ. 

4. Обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити ефективність 

упровадження педагогічних умов формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету. 

Об'єкт дослідження – процес формування національних цінностей у студентів. 

Предмет дослідження – зміст і педагогічні умови формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

університету. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань нами використано 

такі методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психолого-

педагогічної, мистецтвознавчої, народознавчої літератури з проблеми дослідження 

для визначення сутності національних цінностей; систематизація та  узагальнення  

педагогічного досвіду, вивчення офіційних нормативно-правових документів з  

метою окреслення концептуальних положень вирішення означеної проблеми та 

педагогічних умов формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету;  емпіричні – усне та 

письмове опитування (бесіди, анкетування) студентів, експертне опитування 

викладачів з метою виявлення показників і рівнів сформованості національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний, контрольний) використано задля перевірки 

ефективності впровадження педагогічних умов формування національних цінностей 

у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету; 

методи обробки даних – кількісний  і якісний аналіз у ході опрацювання 

експериментальних даних; статистичні методи (критерій φ* Фішера) з метою 

узагальнення результатів дослідження та забезпечення їхньої  вірогідності. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення: про 

цінності та ціннісні орієнтації особистості (С. Ф. Анісімов, Е. Дюркгейм, 

М. С. Каган, Д. О. Леонтьєв, В. П. Тугарінов та ін.); культурно-історичний стрижень 

національної самоідентифікації та становлення сучасної нації (В. К. Липинський, 

М. В. Попович, Е. Д. Сміт, В. О. Тішков та ін.); про історичний досвід формування 

національної самосвідомості та необхідність урахування народних традицій 

(Г. Г. Ващенко, О. В. Духнович, Я. А. Коменський, С. Ф. Русова, М. Г. Стельмахович, 

К. Д. Ушинський та ін.); про психологічні закономірності культурного розвитку 

особистості та значення мистецтва у формуванні її духовних якостей 

(Д. Б. Кабалевський, А. Н. Сохор, Р. А. Тельчарова, Г. М. Ципін та ін.); про виховний 
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потенціал музичного образу та розвиток особистості засобами музичного 

мистецтва (Е. Б. Абдуллін, С. В. Борисова, В. В. Медушевський, О. Я. Ростовський, 

Б. М. Теплов та ін.); вплив національних чинників на формування ціннісних 

орієнтацій молоді в галузі музичної культури (В. І. Дряпіка, Г. М. Падалка, О. С. 

Плохотнюк та ін.). 

Законодавчою базою дослідження стали нормативні документи, у яких 

відображено основні ідеї відродження національної системи освіти: Конституція 

України, Закон «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р.), Національна доктрина 

розвитку освіти (від 17.04.2002 р.), Державна національна програма «Освіта» 

(Україна ХХІ століття), затверджена постановою Кабінету Міністрів України (від 

3.11.1993 р., редакція від 29.05.1996 р.), Концепція національного виховання 

студентської молоді (затверджена рішенням МОН від 25.06.2009 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 

–  вперше теоретично обґрунтовано напрями формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

університету та окреслено змістові складові цього процесу (національне 

самоусвідомлення, національне мислення та національно-ціннісна діяльність); 

визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування національних цінностей у 

студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету; 

розкрито сутність компонентів (мотиваційно-особистісний, гносеологічний, 

практико-діяльнісний), окреслено критерії (мотивація до пізнання національних 

цінностей; знання й розуміння національних цінностей; усвідомленість вибору 

способу соціальної орієнтації в контексті національно-ціннісної діяльності), 

визначено показники та виявлено рівні (високий, середній, низький) сформованості 

національних цінностей у студентів музичних спеціальностей; 

–  уточнено зміст понять «національні цінності», «формування  національних  

цінностей студентів»; 

–  подальшого розвитку набули теоретичний (зміст поняття «національні 

цінності», їхня сутність, складові) і практичний (процесуальне забезпечення 

реалізації педагогічних умов і засобів у практиці) аспекти формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

університету. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: апробовано педагогічні умови формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету; розроблено і 

впроваджено спецкурс «Проблеми українських національних цінностей у дзеркалі 

музичного мистецтва»; виокремлено напрями залучення студентів музичних 

спеціальностей до самостійної національно усвідомленої творчої активності 

(організація підготовки студентів до участі у творчих конкурсах, активізація 

концертної практики, організація зустрічей з цікавими людьми тощо); 

урізноманітнено роботу на семінарських заняттях з дисциплін «Історія української 

культури», «Історія української  музики» (конспектування першоджерел, ведення 

щоденника цитат тощо), що стимулювало усвідомлення студентами цінностей 

музичного мистецтва; розроблено та впроваджено авторські діагностичні методики 
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(анкети, експертні опитувальники) для вивчення показників сформованості 

національних цінностей у студентів музичних спеціальностей. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах 

різного рівня акредитації, у системі післядипломної педагогічної освіти, у процесі 

вдосконалення методичного забезпечення навчально-виховної діяльності 

університету, у самоосвітній діяльності студентів.  

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Інституту культури і 

мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(довідка про впровадження № 185 від 17.10.2014 р.), Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (довідка про впровадження № 05/157 від 

23.04.2014 р.), Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г.Шевченка (довідка про впровадження № 16 від 17.10.2014 р.).  

На різних етапах дослідження до експериментальної роботи було залучено 211 

студентів 2-3 курсів. До експериментальної та контрольної груп було включено по 

41 особі відповідно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені на наукових і науково-практичних конференціях різного 

рівня: міжнародних – «Мистецька освіта в контексті глобалізації та 

полікультурності» (Луганськ, 2012), «Інноваційні процеси в освітньому просторі: 

доступність, ефективність, якість» (Луганськ, 2012), «Людина – Культура – 

Мистецтво – Творча особистість» (Луганськ, 2013); всеукраїнських – «Фольклор і 

народне пісенне виконавство в сучасному соціокультурному просторі України» 

(Київ, 2012). 

Результати дослідження обговорювалися на звітних науково-практичних 

конференціях професорсько-викладацького складу, засіданнях кафедри теорії, 

історії музики та інструментальної підготовки Інституту культури і мистецтв ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (2011-2013 рр.).  

Публікації. Результати та основні положення дисертаційного висвітлено в 9 

публікаціях, із них 5 статей в наукових фахових виданнях України, 1 стаття у 

зарубіжному виданні, 3 тези доповідей.  

Загальний обсяг особистого доробку становить 3,75 друкованого аркуша. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (345 найменувань). Робота 

містить 5 додатків на 25 сторінках, 7 таблиць і 1 рисунок, що займають 8 сторінок. 

Загальний обсяг роботи – 229 сторінок, основний текст становить 173 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, теоретико-методологічні основи та методи дослідження, 

розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, подано 

відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження, дані про 

публікації автора, структуру та обсяг роботи. 
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У першому розділі – «Теоретичні основи формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі 
університету» – сформульовано зміст базових понять (цінності, вселюдські 

цінності, національні цінності), які є ключовими в розгляді проблеми формування 

національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-

виховному процесі університету; виявлено базові українські національні цінності; 

розкрито зміст та напрями процесу формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей ВНЗ. 

Вивчення наявних у філософській, соціологічній, культурологічній та 

психолого-педагогічній літературі підходів до поняття «цінність» засвідчили, що 

воно є досить багатозначним. Цінність розглядається науковцями, як: мета людської 

діяльності та вчинків (М. Й. Боришевський); нормативність (В. М. Сагатовський);  

оцінка, що характеризує значущість змісту певного об’єкта, явища, людської 

діяльності, вчинків або життя взагалі (В. О. Василенко); певний значеннєвий зміст і 

значущість (Е. Дюркгейм); регулятор людської поведінки, що стимулює її певні 

вчинки (І. Г. Тараненко); часова характеристика процесу і результату осмислення й 

усвідомлення суб’єктом власного життя, своїх цілей та інтересів, призначення 

(І. Д. Бех); специфічний прояв нормативно-оцінної сторони суспільної свідомості 

(С. Ф. Анісімов, О. Г. Дробницький, М. С. Каган); істина, що виступає правильним і 

адекватним відображенням предметів і явищ навколишньої дійсності суб’єктом 

пізнання (А. Б. Бакурадзе, В. А. Караковський, В. П. Тугарінов).  

Визначено, що категорія «цінність» належить до таких загальнонаукових 

понять, значення яких є важливим для навчання і виховання, зокрема, в педагогіці 

вона розглядається у двох аспектах: 1)  для позначення об’єктів і явищ, їхніх 

властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють у собі суспільні ідеали, 

виступаючи як модель належного; 2) як результат свідомої людської діяльності, як 

усвідомлена суб’єктом об’єктивна дійсність. Обґрунтовано, що цінності як система 

транслюються культурою, засвоюються індивідом через його спілкування з усім 

різноманіттям культури (традиціями народів світу, національними розвагами, 

літературою, музикою, туристичними маршрутами, кухнею тощо). Наголошено, що 

значний історичний досвід та результати наукових досліджень (С. В. Борисова, 

Т. Ф. Брайченко, О. В. Івушкіна, Г. Г. Коломієць, Л. А. Мазель, О. Я. Ростовський, 

Т. П. Танько та ін.) про вплив музичного мистецтва на духовний розвиток 

особистості та формування її цінностей досі не знайшли достатнього застосування в 

умовах сучасної вищої школи. Саме тому цілеспрямоване вивчення, сприйняття і 

творче використання народної музичної спадщини повинно стати важливою 

складовою у процесі соціального становлення особистості студента, формування 

його національних цінностей. 

Доведено, що розгляд проблеми національних цінностей вимагає з’ясування 

сутності вселюдського, національного й індивідуального. Встановлено, що у 

поняття «вселюдські цінності» закладено подвійний: по-перше, це цінності не для 

певного обмеженого кола людей, а для всього людства; певною мірою вони властиві 

всім суспільствам, соціальним групам, народам, хоча мають різне вираження (згідно 

з В. А. Караковським, А. B. Кір’яковою, Б. Т. Ліхачовим та ін.); по-друге, це вічні 



 9 

цінності Добра, Істини, Справедливості, Краси, Любові тощо (на думку І. Д. Беха, 

Д. О. Леонтьєва, В. П. Тугарінова та ін.). 

Констатовано, що національні цінності носять об’єктивно-суб’єктивний 

характер. Сферою їх побутування є різні форми колективної свідомості (звичаї, 

традиції, мораль, право, знання тощо), які можна розглядати як своєрідні джерела 

означених цінностей у сфері духовного виробництва. Перетворення їх в особистісно 

значущі для кожного індивіда відбувається в результаті ціннісного орієнтування. У 

свою чергу, національні цінності, сприймаючись крізь призму індивідуальної 

життєдіяльності, через внутрішній світ людини, входять у психологічну структуру 

особистості у формі особистісних цінностей, стають одним із джерел мотивації її 

поведінки. Під національними цінностями українців ми розуміємо соціальні 

домінанти в орієнтації особистості української людини, що є результатом 

відображення об’єктивно-необхідних взаємин у суспільстві, уявлення людей про 

завдання й норми своєї поведінки, що втілюють історичний досвід і концентровано 

виражають зміст культури української нації.  

Серед важливих українських національних цінностей (згідно із дослідженнями 

О. І. Вишневського, О. І. Воропая, В. Т. Куєвди, Т. І. Люріної, C. Б. Пролєєва, 

Ю. Д. Руденка, В. А. Русавської, В. В. Шамрая та ін.) визначено: духовність, 

державність, відкритість, патріотизм, громадянськість, соборність, народність, 

колективізм, гостинність, щиросердність, працьовитість та ін.  

Наголошено, що умови світової інтеграції культурних цінностей спрямовують 

сучасну українську молодь від національного капсулювання до інтеграції. У цьому 

аспекті в роботі проаналізовано низку традиційних цінностей китайського 

суспільства, що перегукуються із вселюдськими цінностями та національними 

цінностями українців. До них можна віднести: культ сім’ї (Делонг Лі, Ченкво Єнь), 

повагу до старшого, схиляння перед його авторитетом (Вейлi Фу, Юкун Чень), 

прихильність до традиційних народних звичаїв і правил (Нін Вукан), моральну 

відповідальність людини перед самою собою та перед суспільством (Чун Чень), 

дотримання правил пристойності та «етики обличчя» (Алан Вахама, Тху Веймін), 

мир, порядок, гармонію (А.П. Девятов, В.В. Малявін, К.М. Тертицький), значення й 

цінність сьогоднішнього дня для подальших перспектив (Це Лу, Цзюнь Чжан).  

Формування  національних  цінностей  студентів розглянуто як сукупність 

навчально-виховних дій, впливів, заходів, спрямованих на виховання у них системи 

національних переконань, знань, почуттів та досвіду національно-ціннісної 

поведінки,  долучення до традицій, звичаїв, створених упродовж віків українським 

народом і покликаних формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді. 

На основі системного підходу до аналізу процесу формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей виявлено дві його сторони: 

зовнішню й внутрішню, які, перебуваючи у тісній взаємодії, утворюють цілісну, 

динамічну систему. Зовнішня сторона відображає формування національних 

цінностей педагога-музиканта в рамках загального процесу формування професійно-

педагогічної культури вчителя музики, тісно пов’язаної з методологічною, 

естетичною, етичною культурою. Внутрішня сторона функціонування виховної 

системи відтворює зміст (сутність) і структуру (напрями) самого процесу 
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формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі університету.  

Основними змістовими складовими процесу формування національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей ми визначили: національне 

самоусвідомлення студентів музичних спеціальностей; національне мислення 

студентів музичних спеціальностей; національно-ціннісну діяльність студентів 

музичних спеціальностей. Їх формування здійснюється завдяки професійно-

педагогічній діяльності студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному 

процесі ВНЗ в рамках трьох напрямів: формування національної самосвідомості, 

формування розуміння національних цінностей, формування досвіду національно-

ціннісної діяльності. 

Національне самоусвідомлення студентів музичних спеціальностей нами 

визначено як рефлексивне ставлення до власного рівня педагогічної, музичної й 

етнопедагогічної підготовки, що виступає основою самопізнання й 

самовдосконалення в процесі освоєння й ретрансляції національних цінностей. 

Встановлено, що процес формування національної самосвідомості студентів 

музичних спеціальностей передбачає: сприяння усвідомленню ними приналежності 

до певної національної культури; розвиток пізнавального інтересу до національної, в 

тому числі й музичної культури; формування здатності бачити й сприймати світ 

української народної музики через призму образності; виховання емоційної чуйності 

до сприйняття зразків народного мистецтва (зокрема, музичного). Успішна 

організація і проходження даного процесу забезпечує формування у студентів 

музичних спеціальностей національного самоусвідомлення. 

Національне мислення студентів музичних спеціальностей нами визначено як 

особливість розумової діяльності, що проявляється в розумінні студентом виховної 

сутності національної культури, здатності побачити в певних національних явищах 

педагогічну сутність та цілеспрямовано використати засоби народної музичної 

педагогіки для вирішення національно-педагогічних завдань і організації власної 

національно-ціннісної діяльності. Національне мислення є результатом процесу 

формування розуміння студентами музичних спеціальностей національних 

цінностей, який відбувається на трьох рівнях і забезпечується шляхом: 

а)  накопичення знань про народну музичну культуру, звичаї й традиції українського 

народу; сприяння глибокому, усвідомленому засвоєнню виховної сутності 

української педагогіки; оволодіння виховним та освітнім потенціалом української 

народної музичної культури (теоретичний рівень); б)  вирішення педагогічних 

завдань національно-орієнтованими педагогічними засобами (технологічний 

рівень); в)  оцінювання ефективності застосування засобів народної педагогіки та 

музичного мистецтва у навчальному процесі й національно-ціннісному 

самовдосконаленні (рефлексивний рівень). 

Національно-ціннісну діяльність студентів музичних спеціальностей ми 

розуміємо як свідому, цілеспрямовану діяльність майбутніх учителів музики, 

орієнтовану на розвиток власної національної культури, національне виховання 

зростаючого покоління, оволодіння формами, методами, прийомами національно-

педагогічної роботи в школі з використанням засобів музики. Доведено, що 

формування досвіду національно-ціннісної діяльності у студентів музичних 
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спеціальностей відбувається в процесі: наповнення змісту музичного виховання 

в школі українським національним музичним матеріалом та різними видами 

музичної діяльності (спів, музично-ритмічні рухи, гра на музичних інструментах, 

слухання музики, музична грамота тощо); збагачення сучасних форм навчальної та 

виховної роботи національно-ціннісними засобами та джерелами; залучення до 

національно усвідомленої активності, використання національно-педагогічних знань 

на практиці. 

Формування українських національних цінностей може бути здійснене в 

навчально-виховному процесі університету шляхом створення відповідних 

педагогічних умов і включення студентів у конкретні види навчальної й позанавчальної 

діяльності, що забезпечують формування необхідних якостей особистості. 

У другому розділі – «Педагогічні умови формування національних цінностей 

у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

університету» – розкрито сутність компонентів сформованості національних 

цінностей у студентів музичних спеціальностей, описано її критерії, визначено 

показники та подано результати вивчення рівнів; обґрунтовано педагогічні умови 

формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей, розкрито 

шляхи й обґрунтовано напрями їх упровадження у навчально-виховному процесі 

університету; проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи. 

До компонентів сформованості національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей віднесено: мотиваційно-особистісний компонент, який відображає 

систему особистісних мотивів прийняття національних цінностей, мотивацію 

розвитку кращих якостей на основі засвоюваних знань про них, усвідомлення 

цінностей національної музичної культури; гносеологічний компонент, що охоплює 

сукупність знань, які стосуються сутності національних цінностей, українського 

народного музичного фольклору, методології їх дослідження й використання в 

національно-ціннісній діяльності музиканта; практико-діяльнісний компонент, який 

характеризує систему гностичних, конструктивних, організаторських, 

комунікативних, музично-виконавських та інших умінь і навичок, необхідних для 

цілісного національного самовизначення, самовираження й саморозвитку, а також 

активної національно-ціннісної діяльності майбутнього музиканта.  

Означені компоненти співвіднесено з відповідними критеріями та 

показниками сформованості національних цінностей: мотивація до пізнання 

національних цінностей (показник – особистісно значущі мотиви дотримання норм 

національних цінностей та інтерес до використання засобів народної музики); 

знання й розуміння національних цінностей (показники – усвідомлення сутності 

національних цінностей; осмислення змісту соціальної ролі громадянина України; 

знання методології національної музичної освіти; розуміння цінності музичного 

мистецтва для практичної діяльності й особистісного національно-ціннісного 

самовдосконалення); усвідомленість вибору способу соціальної орієнтації в 

контексті національно-ціннісної діяльності (показники – уміння і навички 

національно-ціннісного самовдосконалення, організації різних видів власної 

національно-ціннісної діяльності; вміння діагностувати рівень національної 

самосвідомості учнів і проектувати педагогічну діяльність з використанням зразків 

української народної музичної культури; здатність до виявлення виховної сутності 
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народної музичної педагогіки; вміння наповнювати сучасні форми і методи 

виховної роботи засобами української народної музичної педагогіки й джерелами 

регіональної музичної культури). Міра прояву показників у цілому дозволила 

окреслити зміст рівнів сформованості українських національних цінностей у 

студентів музичних спеціальностей. 

Високий рівень характеризується свідомим і стійким формуванням у студентів 

національних цінностей, знанням і розумінням їх сутності, активним позитивним 

ставленням до них, готовністю використовувати їх для побудови особистого 

способу соціального орієнтування, усвідомленим вибором орієнтації на українські 

національні цінності в різних сферах соціальної дійсності; сформованими знаннями 

методології музичної освіти, розумінням цінності музичного мистецтва для 

практичної діяльності й національно-ціннісного самовдосконалення музиканта; 

розвиненими прогностичними, організаторськими та конструктивними вміннями, 

що дозволяють студентам музичних спеціальностей у повній мірі використовувати 

зразки української народної музичної культури для формування національних 

цінностей в учнів та розвитку національної самосвідомості. 

Середній рівень характеризується сформованістю у студентів національних 

цінностей загалом, деякі з них носять сталий характер, інші перебувають у стадії їх 

усвідомлення особистістю; ставлення до цінностей пасивно-позитивне, 

спостерігається утилітарний характер способів орієнтування, вибір емоційних 

способів соціальної орієнтації, переважає мотивація самоствердження; студент не 

досить чітко осмислює зміст соціальної ролі громадянина України; знає цінності 

народної музичної педагогіки, музичного мистецтва, однак не вміє реалізувати їхній 

потенціал на практиці та для національно-ціннісного самовдосконалення. 

Низький рівень характеризується нестійкою сформованістю національних 

цінностей, проявляється байдуже ставлення до них, відсутність бажання їх 

використовувати у процесі соціальної орієнтації, неусвідомлений вибір способів 

соціальної орієнтації в контексті національно-ціннісної діяльності, ситуативна 

поведінка, мотивована обов’язками; у студентів цієї групи не сформована система 

конструктивних, організаторських, комунікативних умінь і навичок, необхідних для 

активної національно-ціннісної діяльності. 

З урахуванням мети дослідження основними напрямами дослідно-

експериментальної роботи було окреслено: 1)  визначення показників і рівнів 

сформованості національних цінностей у студентів музичних спеціальностей 

університету; 2)  теоретичне обґрунтування та впровадження педагогічних умов 

формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей; 3)  аналіз 

результатів ефективності формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету. 

Здійснення дослідно-експериментальної роботи відбувалося у три етапи: 

констатувальний, формувальний, контрольний. 

На констатувальному етапі експерименту до роботи було залучено 211 

студентів 2-3 курсів Інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» та факультету мистецтва і культури 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Для вивчення ієрархії 

ціннісних орієнтацій нами використовувалися авторські анкети на визначення рівня 
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вихідних знань студентів про українські національні цінності та ставлення до 

них, а також експертні опитувальники (самооцінки студентів та оцінки викладачів) 

для з’ясування сформованості показників національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей за кожним із критеріїв (у балах та відсотках). 

За результатами відповідей відзначено, що орієнтації студентів відображають 

загальну тенденцію в сучасному українському суспільстві, де досить високе рангове 

місце посідають такі цінності, як «матеріальне благополуччя», і низьке – українські 

національні цінності. Встановлено, що головним у житті 43% респондентів 

вважають «матеріально забезпечене життя», «задоволення», «впевненість у собі»; 

для 12% студентів «освіта», «сім’я», «активна діяльність життя» є дуже важливими, 

хоча й не найважливішими. Водночас для 9% такі цінності, як «пошук вищого сенсу 

життя», «добробут країни, її незалежність і могутність», «вірність і відданість 

своєму народу» можуть навіть і не мати місце в житті.  

На запропоноване питання «На чому базується патріотизм українців?» 52% 

студентів відповіли, що на почутті любові до малої батьківщини; 38% – на традиціях 

свого народу; 10% – на прихильності до своєї національної групи. До моральних 

якостей українського народу, які становлять силу держави, 42,6% студентів віднесли 

працьовитість і наполегливість; 44,2% – непримиренність до неправди, фальші; 

13,2% – мужність, героїзм та патріотизм.  

Щодо запитань, пов’язаних із роллю мистецтва в процесі формування українських 

національних цінностей, то 44% опитаних зазначили, що люблять народні казки, 33% 

із задоволенням слухають стародавні народні пісні. Поряд із цим 49,4% студентів 

віддають перевагу розважальним ток-шоу.  

Узагальнення отриманих результатів дозволяє стверджувати: студенти 

музичних спеціальностей поінформовані про українські національні цінності, що 

одначе не є достатнім. До групи з високим рівнем сформованості українських 

національних цінностей (оцінки від 4 до 5 балів) було віднесено лише 7 осіб (17,1%) 

в ЕГ та 5 (12,2%) в КГ; із середнім рівнем (від 3,0 до 3,9 бала) – 11 осіб (26,8%) в ЕГ 

та 13 (31,7%) в КГ; з низьким – по 23 особи (56,1%) відповідно в ЕГ та КГ. 

На формувальному етапі дослідження було виокремлено дві групи – 

експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ), до складу яких увійшло по 41 особі 

відповідно. До експериментальної роботи було залучено студентів 2-3 курсів за 

спеціальністю «Музичне мистецтво» Інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». 

Досліджуючи формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету, даний процес було  

представлено у вигляді моделі (рис.1), що відображає мету, завдання, основні етапи, 

напрями, педагогічні умови, форми, методи та кінцевий результат 

експериментальної роботи. 

Проведення формувального етапу експерименту потребувало реалізації 

визначених педагогічних умов формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету: 

1)  збагачення навчально-виховного процесу формами та методами, спрямованими 

на ототожнення особистісно-значущих якостей студентів музичних спеціальностей з 

національними цінностями; 2)  залучення студентів музичних спеціальностей до 
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самостійної національно усвідомленої творчої активності; 3)  забезпечення 

цілеспрямованого сприйняття студентами творів музичного фольклору. 
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Рис. 1. Модель формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету 

МЕТА: активізація формування національних цінностей студентів і усвідомлення 
необхідності їх використання у власній практичній діяльності 

ЗАВДАННЯ: 

• дати студентам знання про сутність і зміст поняття «національні цінності» та їх 

формування;  

• узагальнити ціннісно-значеннєві уявлення студентів про національний розвиток 

особистості в музичній освіті;  

• показати шляхи й засоби розвитку національних інтересів і потреб студентів, а також 

засоби, що стимулюють осмислення ними цінностей музичного мистецтва;  

• зміцнити в студентів потребу в національно-ціннісному самовдосконаленні.  

Методи роботи: 

оцінні,  

імпресивні,  

експресивні, 

проблемні 

РЕЗУЛЬТАТ: підвищення рівня сформованості національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей  

Педагогічні умов формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей 

Форми роботи: 

впровадження спецкурсу «Проблеми українських національних 

цінностей у дзеркалі музичного мистецтва»; ведення щоденника 

цікавих ідей і положень відомих мислителів, конспектування 

першоджерел; участь у творчих конкурсах; концертна практика; 

зустрічі з цікавими людьми; доповіді на конференціях з питань 

національних цінностей; аналіз музично-фольклорних творів; 

відвідування національних фестивалів і свят, музично-

етнографічних концертів, етнографічних експозицій; дослідження і 

показ фольклорно-етнографічного матеріалу з народної культури та 

інші 

Етапи та напрями дослідно-експериментальної роботи 

І.Констатувальний ІІ. Формувальний ІІІ. Контрольний 

визначення показників 

і рівнів сформованості 

національних 

цінностей у студентів 

музичних 

спеціальностей 

університету 

впровадження 

педагогічних умов, що 

сприяють ефективному 

формуванню 

національних цінностей у 

студентів музичних 

спеціальностей 

аналіз результатів 

ефективності 

формування 

національних цінностей 

у студентів музичних 

спеціальностей  

1. Збагачення навчально-виховного процесу формами та методами, спрямованими на 

ототожнення особистісно-значущих якостей студентів музичних спеціальностей з 

національними цінностями. 

2. Залучення студентів музичних спеціальностей до самостійної національно 

усвідомленої творчої активності. 

3. Забезпечення цілеспрямованого сприйняття студентами творів музичного фольклору. 
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Перша педагогічна умова визначила необхідність збагачення навчально-

виховного процесу формами та методами, орієнтованими на ототожнення 

особистісно-значущих якостей студентів музичних спеціальностей з національними 

цінностями. З цією метою, по-перше, було доповнено тематичний зміст блоку 

фахових дисциплін («Вступ до спеціальності», «Основи педагогічної майстерності») 

в аспекті розкриття національної культури особистості та реальних можливостей 

музичного мистецтва для сприйняття й оволодіння особистістю національними 

цінностями. Цей напрям роботи забезпечив, насамперед, осмислення студентами 

понять «національні цінності», «національна культура»; формування у них 

загальних уявлень про такі національні цінності, як духовність, державність, любов 

до рідної культури, мови, традицій та ін., а також їх відображення у музичному 

мистецтві; розвиток духовно-ціннісного компонента музичної культури особистості. 

По-друге, було урізноманітнено роботу на семінарських заняттях (дисципліни 

«Історія української культури», «Історія української музики»), яка включає: 

а)  попереднє конспектування першоджерел, де розкрито зміст національних 

цінностей, зокрема традиційності, народності, соборності, патріотизму (праці 

Д. В. Антоновича, М. О. Грінченка, І. П. Крип’якевича, І. І. Огієнка, Д. В. Степовика 

та ін.); б)  ведення щоденника цікавих ідей і положень відомих мислителів про 

батьківщину (Цицерон, І. Франко, Ч. Айтматов, В. Іванишин та ін.); в)  презентація 

найбільш складних питань окремими студентами у вигляді індивідуальних 

повідомлень з їх подальшим обговоренням у студентській аудиторії, що сприяло 

осмисленню почутої інформації й переживанню її змісту.  

По-третє, організовано діалогічне спілкування викладача зі студентами в 

процесі засвоєння змісту музично-педагогічних дисциплін («Практикум зі 

шкільного пісенного репертуару», «Музична педагогіка»). Сам процес проведення 

занять спрямовано на створення умов для організації національно-ціннісної 

діяльності студентів, забезпечення творчого характеру їхньої взаємодії, що 

посприяло мобілізації духовних сил студентів, допомогло усвідомленню ними таких 

національних цінностей, як колективізм і відкритість. 

По-четверте, доповнено традиційну структуру навчальної роботи з дисципліни 

«Народна музична творчість» завданнями національно-ціннісного змісту, що 

дозволило актуалізувати для студентів такі українські національні цінності, як 

пошана праці, колективізм, взаємодопомога, гостинність, цінності сімейного життя. 

Насамперед, під час лекційних і семінарських занять передбачено: 1)  підбір і 

вивчення явищ народного фольклору в навколишньому житті (включаючи сучасний, 

міський), а також усне засвоєння фольклорних творів (теми «Фольклор і 

фольклористика», «Співочі стилі», «Народна творчість ХХ ст.»); 2)  показ 

фольклорно-етнографічного матеріалу з народної культури (відеофільмів «Карпати 

кличуть», «Слобожанщина», «Весілля в етностилі», фотографій,); 3)  аналіз музично-

фольклорних творів.  

Самостійна робота студентів містила в собі завдання, орієнтовані на: 

1)  вивчення літератури за темою («Історія виникнення жанру трудових пісень»; 

«Ознаки музичної мови жнивних пісень» та ін.); 2)  опанування музичного матеріалу 

за темою (прослуховування записів виконання весільних, різдвяних пісень 

Харківщини, Прикарпаття тощо; визначення їхніх музичних особливостей); 
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3)  вивчення напам’ять зразків народної музики (різних варіантів весільних 

формульних наспівів тощо); 4)  підготовку самостійних повідомлень (про збирачів 

Слобідського фольклору, про кобзарів Харківщини, про дитячий фольклор 

Луганщини тощо). 

У позанавчальний час студенти відвідали низку етнографічних експозицій 

(Станично-Луганський краєзнавчий музей, Стаханівський історико-художній музей, 

Краєзнавчо-етнографічний Центр Відродження «Чиста криниця» в Алчевську та ін.) 

з метою ознайомлення як з національним культурним надбанням регіону загалом, 

так і зі зразками музичної культури (платівками, нотними записами тощо). 

У рамках реалізації першої умови, також було розроблено та впроваджено в 

навчальний процес спецкурс «Проблеми українських національних цінностей у 

дзеркалі музичного мистецтва», який передбачав сприяння формуванню 

національних цінностей (любов до рідної культури, духовність, гостинність, пошана 

праці, оптимізм, доброзичливість, комунікабельність та ін.) студентів музичних 

спеціальностей у ВНЗ. Даний спецкурс передбачив блоковий виклад матеріалу: 

1)  знайомство із сутністю українських національних цінностей, їхніми джерелами в 

історії народу (тема 1); 2)  вивчення народнопісенної творчості (тема 2); 

3)  знайомство із жанровим різноманіттям української пісні, з щедрівками, гаївками 

та іншими піснями (тема 3); 4)  знайомство з інструментальним фольклором 

(козачки, коломийки, полечки і т.д.) і народними інструментами (скрипка, сопілка, 

бубен та ін.); 5)  знайомство із сучасним українським академічним музичним 

мистецтвом, зокрема операми «Мойсей» М. Скорика, «Лісова пісня» В. Кирейка, 

балетом «Різдвяна ніч» Є. Станковича тощо (теми 5-6); 6)  аналіз здобутків сучасної 

української поп-музики на основі вивчення творчості сольних виконавців І. Білик, 

С. Ротару, Руслани, О. Пономарьова та ін.; української рок-музики на основі 

вивчення творчості гуртів «Океан Ельзи», «Скрябін», «Тартак», «Плач Єремії» та ін. 

(теми 7-8). Основними темами та розділами програми робився акцент на стійкості 

моральних якостей українського народу, національній самобутності. На практичних 

заняттях студенти зіставляли пам’ятки прадавньої Русі з літописними версіями, 

розглядали їх у колі інших пам’яток, відповідали на запитання, писали художній 

твір за мотивами українських народних музичних творів тощо. 

Друга педагогічна умова спонукала до залучення студентів музичних 

спеціальностей до самостійної національно усвідомленої творчої активності. З 

метою її реалізації було, по-перше, організовано підготовку студентів до участі у 

творчих конкурсах задля формування у них почуття національної гідності, 

долучення їх до духовного життя українського народу (Луганський обласний 

фестиваль-конкурс молодих виконавців народної пісні «Світанок талантів», 

Луганський обласний конкурс естрадних виконавців «Зоряний Express», 

Міжнародний конкурс вокальної та диригентсько-хорової майстерності «Viva la 

voce» в м. Луганськ; Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах 

«KrimACCO» в м. Сімферополь). 

По-друге, було  активізовано концертну практику, оскільки це допомагає 

студентам у самовираженні, знайомить із різними видами народної творчості, вчить 

працювати самостійно, розвиває національну гордість. Така діяльність 

реалізовувалася у процесі: а)  індивідуальних виступів студентів на міських та 

http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD_%28%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%29
http://znaimo.com.ua/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87_%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97


 18 

обласних мистецьких заходах, а також на Міжнародних фестивалях  «Медовий 

край» (м. Мелітополь) та «Музика без меж» (м. Дніпропетровськ); б)  концертних 

турне оркестру і студентського хору Інституту культури і мистецтв спільно з 

колективом Луганської обласної державної філармонії містами Австрії, де вони 

виконували українську музику; в)  виступів студентського хору та ансамблю 

«Синівочка» Інституту культури і мистецтв на концертах «Пісенна Шевченкіана» та 

«Фольклорна скарбниця Луганщини», заходах до дня працівника освіти тощо. 

Збагачувати національно-ціннісний досвід студентів, навчати їх бачити й 

оцінювати прекрасне в культурних здобутках свого народу дозволили нам зустрічі з 

цікавими людьми. Зокрема, організовано спілкування з членами об’єднання 

композиторів Луганщини; відвідані спільно зі студентами ювілейні вечори митців –

вихідців із Луганщини – співачки Белли Руденко, театрального діяча Михайла 

Голубовича, письменника Володимира Калашникова; долучено студентів до 

«живого» діалогу з письменником і громадським діячем Володимиром Яворівським.  

З метою підсилення інтересу студентів до проблеми національних цінностей 

організовано підготовку ними доповідей з питань національних цінностей та 

участь у конференціях «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість», 

м. Луганськ; «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології», м. Київ; 

«Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність», м. Одеса та 

ін.), публікування їхніх статей у науковому збірнику молодих учених. 

Також ж було підготовлено і впроваджено в навчальний процес творчі 

завдання, спрямовані на активізацію самостійності студентів у національно-

ціннісній діяльності: 1)  складання на заняттях з курсу «Методика музичного 

виховання» плану розкриття окремих тем навчальної чверті зі шкільного предмету 

«Музика» з урахуванням національно-ціннісного компоненту; 2)  осмислення 

музично-педагогічних понять і їхніх взаємозв’язків: а)  опрацювання основних 

понять до конкретної досліджуваної теми (наприклад, курс «Народознавство та 

музичний фольклор України», теми «Ґенеза духовної культури українського народу 

та нацменшин», «Музично-танцювальна фольклористика України» тощо) на основі 

визначень довідково-енциклопедичної, навчальної та наукової літератури; б)  складання 

карти-схеми взаємозв’язку сутності і змісту основних понять (як от, національна 

музична культура, національно-естетичний смак, національно-музична освіченість і т.д.). 

Реалізація третьої педагогічної умови спонукала до забезпечення 

цілеспрямованого сприйняття студентами творів музичного фольклору. З цією 

метою було сплановано і реалізовано: 1)  відвідування музично-етнографічних 

концертів (відкритий обласний фестиваль авторської і патріотичної пісні «Оберіг 

пам’яті», м. Ровеньки; відкритий молодіжний фестиваль-конкурс патріотичної пісні 

та поезії «Воронцева слобода», смт. Білокуракіне, фестиваль етнічної музики 

«Країна мрій -2013», м. Київ та ін.), 2)  участь у національних фестивалях 

(Всеукраїнський фестиваль «Дзвени, бандуро!», м. Дніпропетровськ; Фестиваль 

слов’янської фортепіанної музики, м. Мелітополь) і святах («Патріот Луганщини», 

фестиваль-конкурс народних свят і обрядів «Дивосвіт народної творчості», обласне 

свято українського козацтва «Козацька слава» ін.); 3)  демонстрацію зразків 

народної музики у звукозаписі, включаючи автентичні зразки, та у виконанні 

викладача (календарно-обрядові, родинно-обрядові, трудові, ліро-епічні пісні, пісні-
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романси та ін.). Це сприяло переживанню студентами національних 

почуттів, формуванню у них любові та поваги до зразків національної музики. 

На заняттях з предметів музично-педагогічного блоку («Практикум зі 

шкільного пісенного репертуару», «Музична педагогіка») особлива увага 

відводилася оцінним (на практичних занять при виконанні музичних творів студент 

виступав у ролі слухача), імпресивним (при подачі інформації про твір і його творця 

студент емоційно налаштовував аудиторію на його сприйняття, підготовлював до 

отримання прогнозованого враження від музики), експресивним (виконуючи 

музичний твір, студент виражав себе, переживаючи цінності цього твору) методам.  

У процесі проведення контрольного експерименту результативність роботи 

підтвердилася даними самооцінки та експертної оцінки показників сформованості 

національних цінностей у студентів експериментальної та контрольної груп.  

Загальний середній бал самооцінки рівня сформованості національних 

цінностей у студентів контрольної та експериментальної груп обчислювався за 

формулою:   

, 

де x1 – значення окремих одиниць;  n – загальне число студентів. 

 

Виходячи із отриманих даних (табл.1), констатовано, що зростання середнього 

показника за визначеними критеріями в експериментальній групі становило 1 бал. 

На 1,1 бал підвищився рівень показників, що стосуються усвідомленості вибору 

способу соціальної орієнтації в контексті національно-ціннісної діяльності. На 1,5 

бала підвищився рівень показників, які відображають знання й розуміння 

національних цінностей, що говорить про зростання числа студентів, які глибоко 

усвідомлюють сутність українських національних цінностей.  

Таблиця 1  

Динаміка сформованості національних цінностей у студентів відповідно до 

основних критеріїв (у балах) 
 

Критерії сформованості 

національних цінностей 

Експертна 

оцінка, ЕГ 

Самооцінка, 

ЕГ 

Експертна 

оцінка, КГ 

Самооцінка, 

 КГ 

До 

експ. 

Після 

експ. 

До 

експ. 

Після 

експ. 

До 

експ. 

Після 

експ. 

До 

експ. 

Після 

експ. 

Мотивація до пізнання національних 

цінностей 

3,4 4,2 3,7 4,1 3,2 3,2 3,5 3,7 

Знання й розуміння національних 

цінностей 

2,9 3,8 3 4,5 2,5 3,6 2,7 3,6 

Усвідомленість вибору способу 

соціальної орієнтації в контексті 

національно-ціннісної діяльності 

3,3 4,5 3,3 4,4 2,9 3,7 3,1 3,8 

Загальний показник 3,2 4,3 3,3 4,3 2,9 3,5 3,1 3,7 

 

Процентне співвідношення (Р) учасників опитування за відповідними рівнями 

сформованості національних цінностей у студентів обчислювалося за формулою: 
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, 

де n – кількість опитаних, що оцінили свій рівень сформованості національних 

цінностей як високий, середній чи низький; N – загальна кількість опитаних. 
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Рис. 1 Динаміка рівнів сформованості національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей експериментальної та контрольної груп, у % 

 

За результатами дослідно-експериментальної роботи зафіксовано позитивну 

динаміку рівнів сформованості національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей (рис.1). В експериментальній групі зросла частка студентів з 

високим рівнем сформованості національних цінностей на 21,9% і склала на кінець 

експерименту 39,0% (у КГ – 24,4%); частка студентів з низьким рівнем 

сформованості національних цінностей в експериментальній групі знизилася на 

43,9% і склала 12,2% (у КГ – 36,6%).  

Таким чином, узагальнення результатів експериментального дослідження 

дозволило констатувати статистично значущі зміни у ставленні студентів 

експериментальних груп до національних цінностей, у рівні обізнаності майбутніх 

фахівців  щодо сутності та ролі національних цінностей у духовному розвитку 

особистості. Виявлені результати підтвердили реалізацію мети, поставлених завдань 

та ефективність визначених педагогічних умов формування національних цінностей 

у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей 

у навчально-виховному процесі університету, що пов’язане з розробкою напрямів і 
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змісту формування національних цінностей та впровадженням у 

навчально-виховний процес університету відповідних педагогічних умов.  

Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність розв’язання 

поставлених завдань і дозволили зробити відповідні висновки: 

1.  Визначено, що категорія «цінність» належить до таких загальнонаукових 

понять, значення яких є важливим і для педагогіки, та розглядається у двох 

аспектах: а)  для позначення об’єктів і явищ, їхніх властивостей, а також 

абстрактних ідей, що втілюють у собі суспільні ідеали, виступаючи як модель 

належного; б) як результат свідомої людської діяльності, як усвідомлена суб’єктом 

об’єктивна дійсність. В основу поняття «вселюдські цінності» закладено подвійний 

зміст, складові якого доповнюють одне одного: по-перше, це цінності не для 

певного обмеженого кола людей, а для всього людства; певною мірою вони властиві 

всім суспільствам, соціальним групам, народам, хоча мають різне вираження; по-

друге, це вічні цінності Добра, Істини, Справедливості, Краси, Любові тощо. 

Національні цінності українців нами розглянуто як соціальні домінанти в орієнтації 

особистості української людини, що є результатом відображення об’єктивно-

необхідних взаємин у суспільстві, уявлення людей про завдання й норми своєї 

поведінки, що втілюють історичний досвід і концентровано виражають зміст 

культури української нації. Національні цінності, сприймаючись крізь призму 

індивідуальної життєдіяльності, через внутрішній світ людини, входять у 

психологічну структуру особистості у формі особистісних цінностей, стаючи одним 

із джерел мотивації її поведінки. Серед важливих українських національних 

цінностей визначено: духовність, соборність, відкритість, традиційність, народність, 

общинність, колективізм, державність, патріотизм, гостинність, громадянськість. 

Наголошено, що умови світової інтеграції культурних цінностей спрямовують 

сучасну українську молодь від національного капсулювання до інтеграції.  

2.  Формування  національних  цінностей студентів  розглянуто як сукупність 

навчально-виховних дій, впливів, заходів, спрямованих на виховання у них системи 

національних переконань, знань, почуттів та досвіду національно-ціннісної 

поведінки,  долучення до традицій, звичаїв, створених упродовж віків українським 

народом і покликаних формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді. 

Встановлено, що формування національних цінностей у студентів передбачає 

послідовне й систематичне моделювання змістових складових національних 

цінностей (національного самоусвідомлення, національного мислення та 

національно-ціннісної діяльності студентів музичних спеціальностей) через 

структурування в навчально-виховному процесі ВНЗ професійно-педагогічної 

діяльності студентів музичних спеціальностей у трьох напрямах: формування 

національної самосвідомості, формування розуміння національних цінностей, 

формування досвіду національно-ціннісної діяльності.  

3.  Окреслено компоненти сформованості національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей: мотиваційно-особистісний, гносеологічний, практико-

діяльнісний. Означені компоненти співвіднесено з відповідними критеріями та 

показниками сформованості національних цінностей: мотивація до пізнання 

національних цінностей (показник – особистісно значущі мотиви дотримання норм 

національних цінностей та інтерес до використання засобів народної музики); 
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знання й розуміння національних цінностей (показники – усвідомлення 

сутності національних цінностей; осмислення змісту соціальної ролі громадянина 

України; знання методології музичної освіти; розуміння  цінності музичного 

мистецтва для практичної діяльності й особистісного національно-ціннісного 

самовдосконалення); усвідомленість вибору способу соціальної орієнтації в 

контексті національно-ціннісної діяльності (показники – уміння і навички 

національно-ціннісного самовдосконалення, організації різних видів власної 

національно-ціннісної діяльності; вміння діагностувати рівень національної 

самосвідомості учнів і проектувати педагогічну діяльність з використанням зразків 

української народної музичної культури; здатність до виявлення виховної сутності 

народної музичної педагогіки; вміння наповнювати сучасні форми і методи виховної 

роботи засобами української народної музичної педагогіки й джерелами 

регіональної музичної культури). Ступінь виразності показників у цілому дозволив 

окреслити зміст рівнів сформованості національних цінностей студента: високого, 

середнього і низького. За результатами констатувального експерименту 

встановлено: студенти музичних спеціальностей поінформовані про національні 

цінності, що одначе не є достатнім. До групи з високим рівнем сформованості 

українських національних цінностей (оцінки від 4 до 5 балів) було віднесено лише 7 

осіб (17,1%) в ЕГ та 5 (12,2%) в КГ; із середнім рівнем (від 3,0 до 3,9 бала) – 11 осіб 

(26,8%) в ЕГ та 13 (31,7%) в КГ; з низьким – по 23 особи (56,1%) відповідно в ЕГ та 

КГ. 

4.  Обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено ефективність 

упровадження педагогічних умов формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету. Перша 

педагогічна умова визначила необхідність збагачення навчально-виховного процесу 

формами та методами, спрямованими на ототожнення особистісно-значущих 

якостей студентів музичних спеціальностей з національними цінностями. З цією 

метою було: а)  доповнено тематичний зміст блоку фахових дисциплін в аспекті 

розкриття національної культури особистості та можливостей музичного мистецтва 

для сприйняття й оволодіння особистістю національними цінностями; 

б)  урізноманітнено роботу на семінарських заняттях (конспектування першоджерел, 

де розкрито зміст національних цінностей; ведення щоденника цитат про 

батьківщину тощо); в)  доповнено традиційну структуру навчальної роботи з 

дисципліни «Народна музична творчість» завданнями національно-ціннісного 

змісту; г) розроблено та впроваджено в навчальний процес спецкурс «Проблеми 

українських національних цінностей у дзеркалі музичного мистецтва» тощо. Друга 

педагогічна умова спонукала до залучення студентів музичних спеціальностей до 

самостійної національно усвідомленої творчої активності. У ході її реалізації було: 

організовано підготовку студентів до участі у творчих конкурсах, конференціях; 

активізовано концертну практику; підготовлено і впроваджено в навчальний процес 

творчі завдання, спрямовані на активізацію самостійності студентів у національно-

ціннісній діяльності тощо. Третя педагогічна умова – забезпечення 

цілеспрямованого сприйняття студентами творів музичного фольклору – 

передбачила: відвідування музично-етнографічних концертів; участь у національних 
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фестивалях і святах; демонстрацію зразків народної музики; використання 

оцінних, експресивних та імпресивних методів роботи з музичними пісенними 

творами.  

Результати контрольного експерименту підтвердили статистично значущу 

позитивну динаміку показників сформованості національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей. За даними самооцінки та експертної оцінки зафіксовано 

зростання частки студентів ЕГ з високим рівнем сформованості національних 

цінностей на 21,9%, що склало на кінець експерименту 39,0% (у контрольній групі 

24,4%). З низьким рівнем частка студентів знизилася на 43,9% і склала 12,2%  в ЕГ 

(36,6% в КГ).    

Проблема формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету не вичерпується 

проведеним дисертаційним дослідженням. Перспективними напрямами пошукової 

роботи можуть стати: вивчення питань формування національних цінностей у 

студентів в умовах міжкультурної інтеграції; розробка педагогічних умов 

формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі університету інших країн світу, зокрема Китаю; 

розв’язання питань впливу глобалізації на культуру та цінності особистості. 
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АНОТАЦІЇ 

Сюй Чже. Формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, МОН України, Київ, 2014. 

У роботі визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування 

національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-

виховному процесі університету. Визначено компоненти (мотиваційно-

особистісний, гносеологічний, практико-діяльнісний), окреслено критерії, 

показники  та виявлено рівні (високий, середній і низький) сформованості 

національних цінностей у студентів музичних спеціальностей. Уточнено зміст 

(національне самоусвідомлення, національне мислення та національно-ціннісна 

діяльність) і напрями процесу формування національних цінностей у студентів 

музичних спеціальностей. Розкрито теоретичний і практичний аспекти та специфіку 

формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі університету. 

Ключові слова: цінності, національні цінності українців, національне 

самоусвідомлення, національне мислення, національно-ціннісна діяльність, 

студенти музичних спеціальностей, формування національних цінностей студентів. 

 

Сюй Чже. Формирование национальных ценностей у студентов 

музыкальных специальностей в учебно-воспитательном процессе 

университета. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Национальный 

педагогический университет имени М. П. Драгоманова, МОН Украины, Киев, 2015. 

Установлено, что категория «ценность» принадлежит к таким общенаучным 

понятиям, значение которых является важным для педагогики. Национальные 
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ценности украинцев нами рассмотрено как социальные доминанты в ориентации 

личности украинского человека, что являются результатом отражения объективно-

необходимых взаимоотношений в обществе; представления людей о целях и нормах 

своего поведения, что воплощают исторический опыт и концентрированно 

выражают содержание культуры украинской нации.  

Раскрыт теоретический (содержание понятия «национальные ценности», их 

сущность, компоненты) и практический (процесс реализации условий и средств в 

педагогической практике, что обеспечивают целеустремленное формирование 

национальных ценностей студентов университета) аспект формирования 

национальных ценностей студента в процессе обучения. Установлено, что 

формирование национальных ценностей студентов предполагает последовательное 

и систематическое моделирование содержания национальных ценностей 

(национального самоосознания, национального мышления и национально-

ценностной деятельности) через структуризацию в учебно-воспитательном процессе 

вуза профессионально-педагогической деятельности студентов музыкальных 

специальностей в трех направлениях: формирование национального самосознания, 

понимания национальных ценностей и опыта национально-ценностной деятельности.  

Определены компоненты (мотивационно-личностный, гносеологический, 

практико-деятельносный), очерчены критерии (мотивация к познанию 

национальных ценностей; знание и понимание национальных ценностей; 

осознанность выбора способа социальной ориентации в контексте национально-

ценностной деятельности), показатели  и выявлены уровни (высокий, средний и 

низкий) сформированности национальных ценностей у студентов музыкальных 

специальностей. По результатам констатирующего эксперимента сделаны выводы, 

что студенты музыкальных специальностей имеют представления об украинских 

национальных ценностях, но они не являются достаточными. 

Обосновано, разработано и экспериментально проверено эффективность 

внедрения педагогические условий формирования национальных ценностей у 

студентов музыкальных специальностей в учебно-воспитательном процессе 

университета. В процессе реализации первого педагогического условия – 

обогащение учебно-воспитательного процесса формами и методами, что 

направлены на отождествление личностно-значимых качеств студентов 

музыкальных специальностей с национальными ценностями – мы: а)  дополнили 

тематическое содержание блока профессиональных дисциплин в аспекте раскрытия 

национальной культуры личности и возможностей музыкального искусства для 

восприятия и освоения личностью национальных ценностей; б)  разнообразили 

работу на семинарских занятиях; в)  организовали диалогическое общение 

преподавателя со студентами в процессе усвоения содержания музыкально-

педагогических дисциплин; г)  дополнили традиционную структуру учебной работы 

по дисциплине «Народное музыкальное творчество» заданиями национально-

ценностного содержания; д)  разработали и внедрили в учебный процесс спецкурс 

«Проблемы украинских национальных ценностей в зеркале музыкального 

искусства». 

С целью реализации второго педагогического условия (привлечение студентов 

музыкальных специальностей к самостоятельной национально осознанной 
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творческой активности) были: а)  организованы студенты к участию в 

творческих конкурсах; б)  активизирована концертная практика; в)  организованы 

встречи с интересными людьми; г)  организована подготовка студентами докладов 

по вопросам национальных ценностей и участие в конференциях; д)  подготовлены 

и введены в учебный процесс творческие задания, направленные на активизацию 

самостоятельности студентов в национально-ценностной деятельности. Третьим 

педагогическим условием – обеспечение целеустремленного восприятия студентами 

произведений музыкального фольклора – предусмотрено: посещение музыкально-

этнографических концертов, участие в национальных фестивалях и праздниках, 

демонстрацию образцов народной музыки в звукозаписи, включая аутентические 

образцы, и в исполнении преподавателя; использование оценочных, экспрессивных 

и иммпрессивных методов работы с музыкальными песенными произведениями. 

Результаты контрольного эксперимента подтвердили статистически значимую 

динамику роста показателей уровня сформированности национальных ценностей 

студентов музыкальных специальностей. 

Ключевые слова: ценности, национальные ценности украинцев, национальное 

самоосознание, национальное мышление, национально-ценностная деятельность, 

студенты музыкальных специальностей, формирование национальных ценностей 

студентов. 

 

Xu Zhe. Music Students’ National Values Cultivation in the Educational Process 

of a University. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.07 – 

theory and method of education. – National Pedagogical Dragomanov University, 

Department of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Justified pedagogical conditions of music students’ national values cultivation in the 

educational process of a university. Defined the components of formation of national 

values in students of music majors (motivational and personal, epistemological, practice 

and activity). Described criteria, indicators and found levels (high, medium and low) of the 

development of national values in students of music majors. Maintenance (national self-

conscience, national thinking, national-valued activities) and directions of music students’ 

national values cultivation in the educational process of a university is specified. Analyzed 

theoretical and practical aspects and specifics of music students’ national values 

cultivation in the educational process of a university.  

Keywords: values, national values of Ukrainians, national self-conscience, national 

thinking, national-valued activities, students of music majors, students’ national values 

cultivation. 


