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До питання про педагогічну самосвідомість 

 
Як відомо, самосвідомість – це усвідомлення людиною своїх дій, 

почуттів, думок, мотивів, поведінки, інтересів, стану у суспільстві тощо. 
Самосвідомість передбачає виділення і визначення індивідом самого се-
бе, свого Я від всього, що його оточує. Виникнення самосвідомості 
пов’язано с певним рівнем розвитку свідомості і є необхідною умовою 
становлення особистості.   

При цьому слід відмітити, що існує суб’єкт самосвідомості, а весь 
зміст самосвідомості належить до суб’єкта і визначає його стан у 
суспільстві. Суб’єкт може бути і колективним, тобто належати якійсь 
групі, тому що індивід також належить до цієї групи і набір властивих до 
нього якостей черпається ним із самосвідомості цієї групи.  

Серед суб’єктів самосвідомості можна виділити своєрідну “групу по 
професії”, проте дана група не є корпоративною одиницею діяльності з 
єдиною метою. У цьому випадку загальні моменти відображають харак-
тер професії даної групи. Наприклад, для вищої школи це важливо як ви-
значення профілю ВНЗ і загальної діяльності студента. З цього виникає 
необхідність формування професійної самосвідомості як необхідного 
компонента готовності випускників ВНЗ до професійної діяльності. Має 
свою специфіку для студентів і прийдешня діяльність в сфері мистецтва. 
Найбільш, на наш погляд, ця специфіка виявляється в консерваторії 
сьогоднішнього часу. Мистецтво стало масовим, і в цих умовах, як 
відомо, консерваторія має задачу підготовки не тільки виконавців-
індивідів, але й фахівців педагогічного профілю, задача яких – нести му-
зичну культуру в маси.  

Отже, ідея формування професійної самосвідомості майбутнього 
педагога-музиканта є відображенням тенденції гуманістичного 
світосприйняття, бо педагогічна самосвідомість є основою 
всестороннього творчого розвитку студента, виховання його як 
гармонійно розвинутої особистості. Тут важливими для формування 
професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта є такі по-
казники успішності, як: 
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• високий рівень гуманізації суспільства; 
• ступінь затребованності мистецтва в цілому і музичного мистецтва 

зокрема; 
• присутність у студента консерваторії адекватної самооцінки: своїх 

творчих можливостей, потенціалу; обдарованності і інтересу до 
власної виконавської діяльності; власної майбутньої діяльності як 
педагога.  

 
Це – достатньо складний шар психологічних переживань студента, який 

не може не ураховуватися у навчальному процесі, який здійснюється в 
консерваторії. Також, на наш погляд, слід урахувати індивідуальну 
включеність даного студента в: а) навчальну групу; б) масштаби ВНЗ, де, як 
відомо, існують визначені крітерії престижу різноманітних видів музичної 
творчостї; в) певну соціальну групу, яка складається із студентів 
сьогоднішнього часу.  

Тут, на наш погляд, треба урахувати і деякі загальносоціальні моменти, 
які містять в собі таку гуманістично дискусійну проблему, як своєрідна 
девальвація високої ролі творчої інтелігенції в суспільстві, яке знаходиться на 
стадії будування ринкових відносин. Такий момент, на жаль, часто 
супроводжує не одне демократичне суспільство в процесі його самостверд-
ження і подальшого розвитку. На наш погляд, сформована професійна 
самосвідомість студента консерваторії як майбутнього педагога буде пози-
тивно впливати на процеси, які відбудуться в суспільстві, тому що вчитель-
професіонал (музики зокрема) – це високодуховна особистість, яка допомагає 
новому поколінню усвідомити зв’язок минулого і майбутнього, тобто покра-
щити сприйняття реальності засобами музичного мистецтва.  

Також слід відмітити, що студент протягом часу своєго навчання у 
ВНЗ грає багато соціальних ролей і опиняється, таким чином, включеним 
в цілий ряд соціальних об’єднань, які виступають суб’єктами своєї 
специфічної самосвідомості – таких як сім’я, коло спілкування, оточуюча 
його викладацька середа тощо. 

Все вищеназване є каналами виховання суб’єкта і його 
самосвідомості, а також – безпосередньо професійної самосвідомості 
майбутнього педагога-музиканта, про яку ми ведемо мову. Саме 
причетність студента до життя і урахування вищеназваних моментів, 
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впливаючих на педагогічний процес, і зможуть, на наш погляд, 
забезпечити умови якісного процесу формування майбутньої 
особистості, її самосвідомості. Тут слід відмітити, що пріоритет 
цінностей саморозкриття і саморозвитку особистості є однією з головних 
ознак процесу гуманізації і демократизації системи вітчизняної вищої 
освіти, які передбачають, як відмічав С.А.Смірнов, єдність 
загальнокультурного, соціально-морального і професійного розвитку 
особистості [1, с. 37]. 

Результатом процесу формування педагогічної самосвідомостї 
студента консерваторії буде усвідомлення майбутнім педагогом-
музикантом себе як вчителя. Лише після того, на думку ряда дослідників 
даного феномену (І.Д.Бех, А.Ф.Ліненко, В.А.Якунін тощо), студент 
відкриває для себе можливості навмисного саморозвитку професійно 
значущих якостей особистості. І це, на наш погляд, дуже важливо, тому 
що професійна самосвідомість органічно входить до структури 
готовностей студентів до майбутньої професійної діяльності і, водночас, 
є однією з основоположних ознак педагогічної майстерності.  
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