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АНОТАЦІЯ 

Хмелевська Інга Олексіївна. Методика формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії.  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського. – Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2021. 

Зміст анотації 

У дисертації представлено результати дослідження формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. Уточнено, що на ефективність діяльності фахівців вельми впливає 

чинник сформованості здатностей усвідомленого застосування компетентностей. 

Такі здатності розглядаються в межах міжпредметних когнітивістських 

досліджень як такі, що забезпечуються функціонуванням метазнання. Потенціал 

метазнання щодо забезпечення здатностей індивіда усвідомлено скеровувати 

процеси пізнання та діяльності шляхом побудови метакогнітивних 

саморегуляційних стратегій, зумовив доцільність імплементації положень даної 

концепції до площини підготовки фахівців у проєкції компетентнісної парадигми. 

Подальший розгляд функціональних можливостей метазнання дозволив 

установити, що його формування та усвідомлена актуалізація фахівцями в 

процесі професійної діяльності сприяє подоланню чинника дискретності 

компетентностей, який негативно впливає на ефективність такої діяльності. 

Конкретизація даної функції метазнання зумовила визначення науковцями 

доцільності формування метакомпетентності, яка забезпечує формування 

здатності інтегрального застосування компетентностей. 
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У досліджені з’ясовано, що феномен інтегральності доречно 

актуалізовувати як в контексті вивчення явищ і процесів (інтегральність 

цілісність), так і в контексті особистісного розвитку (інтегральне 

самоконструювання).  

Визначено, що екстраполяція концепцій інтегральності та метакогнітивного 

знання до площини підготовки фахівців зумовила визнання доцільності 

формування інтегральної компетентності, як кваліфікаційно-якісного 

метаконструкту, який забезпечує здатності управління процесом синергійного 

застосування компетентностей із метою підвищення професійної ефективності 

фахівців у специфічних умовах професійно-фахової діяльності. 

Розгляд специфіки фахової діяльності викладачів музичного мистецтва і 

хореографії дозволив уточнити її основні риси, у числі яких поліфункціональність 

такої діяльності, яка зумовлює виникнення в мистецько-освітньому процесі 

множини завдань, вирішення яких вимагає застосування компетентнісних 

комплексів. 

Було встановлено, що компетентнісні комплекси мають матричну 

структуру, яка передбачає входження до складу кожного з них низки психолого-

педагогічних, фахових і трансверсальних компетентностей. На основі визначення 

особливостей мистецько-освітнього процесу та встановлення необхідності 

синергійного застосування в ньому означених компетентностей було з’ясовано, що 

інтегральна компетентність майбутніх викладачів музичного мистецтва і 

хореографії є кваліфікаційно-якісним метаконструктом, що забезпечує 

ефективність процесу синергійно-творчого застосування компетентностей, 

спрямованого на вирішення актуальних художньо-педагогічних завдань у 

специфічних умовах варіативного мистецько-освітнього процесу. 

Задля визначення структури даного конструкту було застосовано метод 

інтегральної індексації (IOS) К. Уїлбера (K. Wilber), що дозволило визначити 

структурні компоненти інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії, зокрема, мотиваційно-самокорегувальний, 
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компетентнісно-адаптаційний, методико-персоналізований, творчо-

інтерпретаційний. 

У дисертації представлено методику формування означеної компетентності, 

методологічну основу якої склали конвергентно пов’язані між собою наукові 

підходи. Серед таких: інтегральний, який в освітній галузі застосовується з метою 

забезпечення крос-предметності, інтерактивності освітнього процесу, а також задля 

формування метаздатностей управління знанням та, зокрема, в мистецькій 

освіті, з метою забезпечення міждисциплінарної інтеграції, спрямованої на 

розширення художнього пізнання й усвідомлення інтегральності мистецтва як 

феномену; системний, який корелює з інтегральним у контексті протидії 

дискретності та стохастичності, що зумовлює його функціональність у 

контексті формування здатності синергійного застосування компетентностей; 

професійно-ментальний, що забезпечує системність і узгодженість 

функціонування професійної та розумової сфер особистості; герменевтичний, 

який визначено функціональним стосовно забезпечення формування 

здатностей творчого застосування художньо-інтерпретаційних 

компетентностей і метаздатностей розуміння та інтерпретації змісту 

компетентностей і результативності їх дії. 

Застосування обґрунтованих наукових підходів було визначено 

доцільним здійснювати на тлі дотримання низки педагогічних принципів, 

зокрема: компетентнісного розкриття синкретичної природи мистецтва, 

конгруентної синхронізації міждисциплінарного знання, компетентнісно-

методичної синергійності, інтегрального застосування компетентностей у 

процесі педагогічної інтерпретації мистецького твору, інтерпретації 

компетентностей (інтегральної компетентності) в контексті 

поліфункціональності мистецько-педагогічної діяльності. 

Основу розробленої методики склали педагогічні умови, які поетапно 

запроваджувалися в ході проведення експерименту. Зокрема, на 

компетентнісно-об’єктиваційному етапі застосовувалася умова – спонукання 

до усвідомлення цілей і спрямованості процесу динамічного структурування 
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компетентнісних комплексів. На проєктувально-компетентнісному етапі 

запроваджувалися такі умови: спрямування на актуалізацію компетентностей 

інтеграції художньої інформації з огляду на визначенні завдання певного 

хронотопу мистецько-освітнього процесу; стимулювання рефлексії 

індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього процесу як пріоритетних 

чинників актуалізації психолого-педагогічних компетентностей. Основу 

методичного забезпечення практико-апробаційного етапу склала педагогічна 

умова – активізація синергійно-творчого характеру застосування педагогічно-

інтерпретаційних, організаційно-методичних і трансверсальних 

компетентностей.  

Процес поетапного запровадження означених педагогічних умов 

здійснювався за допомогою: а) методів: компетентнісного самопроєктування; 

структурування метакогнітивних стратегій; дивергентної компетентнісної 

елаборації; педагогічно-творчих проєктів; динамічної самодіагностики 

функціональності компетентностей; б) педагогічних технологій: 

компетентнісного дескриптування індивідуальних властивостей; матричного 

проєктування компетентнісних комплексів. 

Задля оцінювання ефективності розробленої методики застосовувався 

діагностичний апарат, розроблений відповідно до структури досліджуваного 

феномену. Так, мотиваційно-самокорегувальний компонент оцінювався за 

акмеологічно-компетентнісним критерієм, діагностика сформованості 

компетентнісно-адаптаційного компоненту проводилася з опорою на показники 

синергійно-когнітивного критерію, задля діагностики сформованості методико-

персоналізованого компоненту застосовувався рефлексійно-праксеологічний 

критерій; визначення рівня сформованості творчо-інтерпретаційного компоненту 

здійснювалося за допомогою перформативно-самопроєктувального критерію. 

Оцінювання за допомогою даного діагностичного апарату дозволило визначити 

рівні сформованості інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, зокрема: високий – «метакомпетентнісний», достатній – 
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«інтегрально-усвідомлений», середній – «емпірично-актуалізований», низький – 

«дискретно-компетентнісний». 

Проведення моніторингу сформованості досліджуваного конструкту на 

формувальному етапі експерименту дозволило визначити позитивну динаміку 

зростання показників сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії в ЕГ. Так, було уточнено, що 

високий рівень доцільно діагностувати в 15 % (9 осіб), достатній рівень – у 

58,33 % (35 осіб), середній рівень – у 20 % (12 осіб), низький рівень – у 6,67 % 

(4 особи). Отримані результати виявилися більш високими, ніж результати 

перевірки сформованості досліджуваного конструкту в КГ. 

Перевірка істотності різниці між отриманими результатами в ЕГ та КГ за 

критерієм кутового перетворення Фішера довела ефективність запропонованої в 

дослідженні експериментальної методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. 

Ключові слова: методика, інтегральність, інтегральна компетентність, 

формування інтегральної компетентності, метакогнітивне знання, 

самопроєктування, компетентнісні комплекси, поліфункціональність діяльності 

викладача, сформованість інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії. 
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Pedagogical University named after A. S. Makarenko. Sumy, 2021.  

The contents of the abstract 

The thesis presents the results of research on integral competence formation of 

future teachers of musical art and choreography. It is specified that the efficiency of 

specialists is greatly influenced by the factor of formation of their abilities to apply 

consciously their competences. Such abilities are considered in the framework of 

interdisciplinary cognitive research as those that are provided by the functioning of 

metaknowledge. The potential of metaknowledge to ensure the individual’s ability 

to consciously direct the processes of cognition and activity by building 

metacognitive self-regulatory strategies, led to the feasibility of implementing the 

provisions of this concept to the plane of training in the projection of the 

competence paradigm. 

Further consideration of the functional capabilities of metaknowledge has 

revealed that its formation and conscious actualization by specialists in the process 

of professional activity helps to overcome the factor of competences discreteness, 

which negatively affects the effectiveness of such activities. The concretization of 

this function of metaknowledge led scientists to determine the feasibility of forming 

metacompetence, which ensures formation of the ability to integral competences 

application. 

The study has found that the phenomenon of integrity is appropriate to 

actualize both in the context of the study of phenomena and processes (integral 

whole) and in the context of personal development (integral self-construction). 

It is determined that extrapolation of the concepts of integrity and metacognitive 

knowledge to the field of training has led to the recognition of the feasibility of integral 

competence formation as a qualifying qualitative metaconstruct that provides the ability 

to manage the process of synergistic competences application to improve professional 

efficiency in conditions of specific professional activities. 

Consideration of the specifics of the professional activities of musical art and 

choreography teachers has allowed to clarify its main characteristics, including the 
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multifunctionality of such activities, which causes the emergence of many tasks in the 

artistic-educational process, the solution of which requires the use of competence 

complexes. 

It has been found that the competence complexes have a matrix structure, which 

provides for including by each of them of a number of psychological-pedagogical, 

professional and transversal competences. Based on determining the features of the 

artistic-educational process and establishing the need for synergistic application of these 

competences, it has been found that the integral competence of future musical art and 

choreography teachers is a qualifying qualitative metaconstruct that ensures the 

effectiveness of synergistic-creative competences application, aimed at solving artistic 

and pedagogical tasks in the specific conditions of a varied artistic-educational process. 

To determine the structure of this construct, the method of integrated open systems 

(IOS) by K. Wilber was used, which allowed to determine the structural components of 

the integral competence of future musical art and choreography teachers, in particular, 

motivational-self-corrective, competence-adaptation, methodologically personalized, 

creative-interpretive. 

The thesis presents a methodology of forming this competence, the 

methodological basis of which was constituted by convergently related scientific 

approaches. Among them: integral, which is used in education to ensure cross-

subjectivity, interactivity of the educational process, as well as to form meta-skills of 

knowledge management and, in particular, in art education, to ensure interdisciplinary 

integration aimed at expanding artistic knowledge and awareness integrity of art as a 

phenomenon; systems, which correlates with the integral in the context of counteracting 

discreteness and stochasticity, which determines its functionality in the context of 

forming the ability to synergistically apply competences; professional-mental, which 

ensures the systems character and coherence of functioning of the professional and 

mental spheres of the personality; hermeneutic, which is defined as functional in relation 

to ensuring formation of the ability to creatively apply artistic-interpretive competences 

and meta-abilities to understand and interpret the content of competences and the 

effectiveness of their actions. 
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It has been determined that application of scientific approaches should be carried 

out taking into account such pedagogical principles as: competence disclosure of the 

syncretic nature of art, congruent synchronization of interdisciplinary knowledge, 

competence-methodological synergy, integral application of competences in pedagogical 

interpretation of an artistic work, interpretation of competences (integral competence) in 

the context of multifunctionality of artistic-pedagogical activity. 

The basis of the developed methodology were pedagogical conditions, which were 

gradually introduced during the experiment. In particular, at the competence-

objectification stage, the condition was applied – motivation to understand the goals and 

direction of the process of dynamic structuring of competence complexes. At the design-

competence stage, the following conditions were introduced: focus on updating the 

competences of the integration of artistic information in view of defining the task of a 

certain chronotope of the artistic-educational process; stimulating the reflection of 

individual characteristics of the subjects of the educational process as priority factors in 

the actualization of psychological-pedagogical competences. The basis of the 

methodological support of the practical-approbation stage was the pedagogical condition 

– the activation of the synergistic-creative nature of the application of pedagogical-

interpretive, organizational-methodological and transversal competences. 

The process of gradual introduction of these pedagogical conditions was 

carried out using a) methods: competence self-design; structuring metacognitive 

strategies; divergent competence elaboration; pedagogical-creative projects; 

dynamic self-diagnostics of the competences functionality; b) pedagogical 

technologies: competence description of individual properties; matrix design of 

competence complexes. 

To assess the effectiveness of the methodology, a diagnostic apparatus 

developed in accordance with the structure of the studied phenomenon was used. 

Thus, the motivational-self-corrective component was evaluated according to the 

acmeological-competence criterion, the diagnostics of formation of the competence-

adaptation component was carried out based on the indicators of the synergistic-

cognitive criterion; a reflexive-praxeological criterion was used to diagnose 
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formation of the methodologically personalized component; determination of the 

level of formation of the creative-interpretive component was carried out with the 

help of performance-self-projective criterion. Assessment with the help of this 

diagnostic device allowed to determine the levels of integral competence formation 

in future teachers of musical art and choreography, in particular: high – 

―metacompetence‖, sufficient – ―integral-conscious‖, medium – ―empirically-

actualized‖, low – ―discrete-competent‖. 

Monitoring of the studied construct formation at the molding stage of the 

experiment allowed to determine the positive dynamics of growth of indicators of 

the integral competence formation in future musical art and choreography teachers 

in the EG. Thus, it was clarified that a high level should be diagnosed in 15 % (9 

persons), a sufficient level – in 58,33 % (35 persons), a medium level – in 20 % (12 

persons), a low level – in 6,67 % (4 persons). The obtained results were higher than 

the results of checking the formation of the studied construct in the CG. 

Testing the significance of the difference between the results obtained in the 

EG and the CG by Fisher’s angular transformation criterion proved the effectiveness 

of the proposed in the study experimental methodology of integral competence 

formation in future musical art and choreography teachers. 

Key words: methodology, integrality, integral competence, formation of 

integral competence, metacognitive knowledge, self-design, competence complexes, 

multifunctionality of the teacher’s activity, formation of integral competence of 

future musical art and choreography teachers. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Орієнтація освіти на 

підготовку фахівців, які ефективно функціонують в обраній галузі діяльності, 

зумовлює актуальність проблематики формування компетентностей. Означене 

відображено в нормативних документах, які визначають актуальні освітні 

стандарти, зокрема, в Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про 

освіту» (2017). Основні положення, на які орієнтується освітня галузь на 

сьогодні, окреслені в межах проєкту Twinning «Модернізація законодавчих 

стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики 

Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» (2013–2015). Зокрема, 

у нормативних документах проєкту вказується на те, що результати навчання 

проявляються у «знаннях, уміннях, комунікації, автономності та 

відповідальності». На досягнення означених результатів зорієнтовано освітній 

процес, що відображено в Національній рамці кваліфікацій. Перелічені якості 

є складовими професійно-фахових компетентностей, які поєднуються в 

цілісний кваліфікаційний конструкт − інтегральну компетентність. Згідно зі 

згаданими документами, саме інтегральна компетентність, як узагальнений 

опис кваліфікаційного рівня, зумовлює здатність фахівців ефективно 

функціонувати в різноманітних, часто невизначених умовах професійної 

діяльності.   

Формування здатностей управління знаннями й іншими елементами 

предметно-фахових компетентностей, набутих у процесі отримання освіти, 

розглядається науковцями як потужний чинник забезпечення професійної 

ефективності майбутніх фахівців. Учені підкреслюють функціональне 

значення метазнання в контексті формування здатностей індивіда до 

професійно-особистісного самовдосконалення та управління власною 

компетентнісною сферою (Г. Кайзер (Kaiser), С. Кунце (Kuntze), К. Маас 

(Maaß), Г. Пакетт (Paquette), П. Пінтріх (Pintrich), К. Фалендер (C. Falender), 

Дж. Флавел (Flavell)). 
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У дослідженнях науковців доводиться, що актуальною проблемою є 

дискретність компетентностей, які формуються в майбутніх фахівців у процесі 

набуття освіти й досвіду фахової діяльності. Означена проблема, за висновком 

учених, вирішується шляхом формування інтегральної метакомпетентності, до 

змісту якої входять метазнання, що дозволяють поєднувати та синхронизувати 

дієвість компетентностей із метою ефективного вирішення нагальних завдань 

професійної діяльності (Дж. Бургойн (J. Burgoyne), Р. Браун (Brown), 

А. Інтезарі (Intezari), К. Матоба (K. Matoba), Д. Полін (J. Pauleen)).  

Потенціал інтегральної компетентності щодо підвищення професійної 

ефективності особистості зумовив увагу науковців-педагогів до проблеми її 

формування в майбутніх фахівців у процесі набуття ними вищої освіти. 

Зокрема, в дослідженнях з погляду педагогіки визначено, що інтегральна 

компетентність: формується як комплексна властивість майбутнього фахівця, 

що охоплює сукупність загальних (комунікативних, організаційних) та 

спеціальних (предметних, фахових тощо) компетентностей (Г. Голобородько, 

В. Лунячек, Г. Оборський, Л. Перпері та ін.); функціонує як динамічне 

поєднання компетентностей, яке уможливлює ефективне відтворення 

професійної діяльності (Ю. Рашкевич, А. Харківська, І. Чеботарьова та ін.); 

забезпечує здатність розв’язання складних завдань у невизначених умовах 

професійної діяльності (О. Іваницький, В. Луговий та ін.); підлягає 

цілеспрямованому формуванню в процесі професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти (Т. Волошина, О. Глазунова, В. Ковальчук та ін.). 

Означений потенціал інтегральної компетентності набуває особливої 

актуальності в контексті організації мистецько-освітнього процесу, якому 

властивий творчий характер, що зумовлює високий ступінь його варіативності, 

отже невизначеності умов (Хмелевська, 2019b). Згадана специфіка зумовлена, 

насамперед, особливостями художньої інтерпретації, яка вимагає здатності 

викладачів музичного мистецтва та хореографії актуалізовувати міжпредметні 

зв’язки та соціокультурні контексти (C. Баллантайн (C. Ballantine), О. Гордон 

(A. Gordon), П. Гузуасіс (P. Gouzouasis), К. Детельс (C. Detels), Р. Ірвін 
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(R. Irwin), Е. Майлз (E. Miles,), Л. Лабінцева, О. Ляшенко, Г. Ніколаї, 

О. Реброва, О. Полатайко, О. Устименко-Косоріч, С. Шип, О. Щолокова та ін.). 

Важливою особливістю мистецько-освітнього процесу, яка зумовлює його 

варіативність, є, також, індивідуалізованість і сензитивність процесів 

художнього сприйняття й виконання мистецьких творів, зокрема й у фаховій 

підготовці майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії (Е. Гіліс 

(A. Gilis), В. Драганчук, О. Єременко, М. Климент (C. Mieke), Д. Колб 

(D. Kolb), Л. Лага (L. Laga), О. Лобова, П. Пауелс (P. Pauwels), В. Роменець, 

О. Ростовський, О. Рудницька, В. Черкасов та ін.).  

Подана специфіка мистецько-освітнього процесу вимагає сформованості 

метаздатностей майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії до 

усвідомлено-творчої актуалізації компетентностей, функціональних щодо 

вирішення професійних завдань. Такі метаздатності формуються в межах 

інтегральної компетентності, як кваліфікаційно-якісного метаконструкту, що 

відповідає за творчу координацію процесів актуалізації та удосконалення 

елементів компетентнісної сфери фахівців. Утім, проблема формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії не потрапила у фокус уваги науковців. 

Таким чином, доцільність дослідження проблеми формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії зумовлена необхідністю розв’язання низки суперечностей між: 

- актуальністю проблеми формування метаздатностей майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії інтегрально застосовувати 

компетентності під час професійної діяльності та нерозробленістю 

феноменології інтегральної компетентності в контексті забезпечення 

ефективності мистецько-освітнього процесу; 

- необхідністю формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії та відсутністю методики її 

цілеспрямованого формування в процесі здобуття вищої освіти; 
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- потребою в підвищенні рівня та якості інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії та відсутністю 

критеріїв і показників їх оцінювання. 

Актуальність проблеми та виявлені суперечності зумовили визначення 

теми дисертаційного дослідження: «Методика формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складовою частиною комплексного дослідження кафедри 

музичного мистецтва і хореографії Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

«Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музики та 

хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» 

(реєстраційний номер 0114U007160). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (протокол 

№ 14 від 29.06.2017 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні, теоретичній розробці й 

експериментальній перевірці методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в 

процесі фахової підготовки. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Розкрити феноменологію інтегральної компетентності в контексті 

підготовки фахівців. 

2. Визначити сутність і структуру інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. 

3. Обґрунтувати методологічні засади та розробити методику 

формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії в процесі фахової підготовки. 
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4. Визначити критерії та показники оцінювання рівня сформованості 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. 

5. Експериментально перевірити ефективність методики формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в процесі фахової підготовки. 

Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх магістрів музичного 

мистецтва та хореографії. 

Предмет дослідження – методика формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в 

процесі фахової підготовки. 

Методологічну основу дослідження становлять: концепція метазнання, 

як такого, що уможливлює усвідомлене управління елементами 

компетентнісної сфери особистості та концепція інтегральності, як феномену, 

що забезпечує формування здатностей синергійно-творчого застосування 

дієвості компетентностей у мистецько-освітньому процесі, досліджені на 

засадах інтегрального, системного, синергійного, професійно-ментального та 

герменевтичного наукових підходів. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові концепції, зокрема, 

філософські з напрямів: мереології як учення про цілісність та співвідношення 

її елементів (Платон, Аристотель, Боецій, П. Абеляр, Т. Аквінський, Д. Скот, 

Е. Арліг (A. Arlig) та ін.); інтегральності як феномену узгодженого 

багаторівневого функціонування складних явищ і систем (К. Уілбер (K. Wilber) 

та ін.), зокрема, в контексті особистісного розвитку (Дж. Бігелоу (Bigelow); 

Р. Парджеттер (Pargetter), Г. Франкфурт (H. Frankfurt)) та інтегрального 

самоконструювання (К. Корсгаард (С. Korsgaard) та ін.); когнітивіські з 

напряму метакогнітивного управління власною соціальною та професійною 

ефективністю (Л. Андерсон (L. Anderson), П. Армстронг (P. Armstrong), 

Дж. Гілфорд, Г. Кайзер (G. Kaiser), Д. Кратволь (D. Krathwohl), С. Кунце 

(S. Kuntze), К. Маас (K. Maaß), Б. Масія (B. Masia), Г. Пакетт (G. Paquette), 
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П. Пінтріч (P. Pintrich), К. Фалендер (C. Falender), Дж. Флавел (J. Flavell) та ін.); 

освітні з напряму компетентнісного професійно-особистісного розвитку 

(Т. Гілберт (T. Gilbert); Дж. Голланд (J. Holland), Ч. Елтон (C. Elton), 

Д. Макклелланд (D. McClelland), Дж. Річардс (J. Richards), Р. Торндайк 

(R. Thorndike), Р. Уайт (R.White), Е. Хаген (E. Hagen), Л. Шевель (L. Chevelle) 

та ін.), зокрема, шляхом формування інтегральної компетентності (Р. Браун 

(R. Brown), Дж. Бургойн (J. Burgoyne), Т. Волошина, Г. Голобородько, 

О. Іваницький, А. Інтезарі (A. Intezari), В. Ковальчук, В. Луговий, В. Лунячек, 

Л. Перпері, Д. Полін (D. Pauleen), Ю. Рашкевич, А. Харківська, І. Чеботарьова 

та ін.); мистецько-педагогічні з напрямів: інтегрального аналізу явищ 

мистецької освіти (Д. Елліотт (D. Elliott), Г. Ніколаї, В. Полюга, О. Реброва, 

М. Сільверман (M. Silverman), С. Девіс (S. Davis) та ін.); підготовки майбутніх 

фахівців мистецької освіти в проєкції компетентнісної парадигми (Т. Агейкіна-

Старченко, Т. Борисова, М. Гертрудікс-Барріо (M. Gértrudix-Barrio), 

О. Горбенко, І. Зязюн, О. Єременко, Р. Крик (R. Crick), Лю Цяньцянь, 

М. Михаськова, Н. Мурована, О. Олексюк, О. Полатайко, Є. Проворова, 

О. Реброва, М. Ріпальда (M. Ripalda), К. Рудніцька, Л. Степанова, Д. Тейбель 

(D. Taebel), В. Федорчук, Н. Цюлюпа, Ши Цзюнь-Бо, О. Щолокова, С. Шум 

(S. Shum), Н. Юдзіонок та ін.). 

Методи дослідження. Для виконання окреслених завдань дослідження 

застосовано низку методів, зокрема, теоретичних: аналіз (поняттєвий, 

ретроспективний, інтегральний), систематизація та узагальнення, 

міждисциплінарне синтезування – для висвітлення феноменології 

інтегральності та визначення сутності поняття «інтегральна компетентність»; 

інтегральної індексації, теоретичного моделювання – для виявлення структури, 

критеріїв і показників оцінювання рівню сформованості інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії, 

визначення педагогічних умов формування означеної компетентності; 

системно-структурний аналіз – для обґрунтування методологічних засад і 

розроблення методики формування інтегральної компетентності майбутніх 
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викладачів музичного мистецтва та хореографії; емпіричних – педагогічний 

експеримент, тестові завдання, анкетування, напівструктуровані інтерв’ю, 

транскрибація, самодіагностика педагогічно-творчої ефективності – для 

визначення рівня сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії; формувальний експеримент – 

для перевірки ефективності розробленої методики; математично-

статистичних: факторний аналіз, кутового перетворення Фішера − для 

обчислення результатів педагогічного експерименту та визначення 

ефективності запропонованої методики. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: визначено сутність інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії, яка в дослідженні 

розглядається як кваліфікаційно-якісний метаконструкт, що забезпечує 

здатність координувати та творчо застосовувати дієвість компетентностей у їх 

синергійній єдності з метою ефективного вирішення актуальних завдань 

варіативного мистецько-освітнього процесу; визначено структуру 

досліджуваного конструкту, яку складають мотиваційно-самокорегувальний 

(усвідомлення потреб актуалізації певних компетентностей із метою 

вирішення завдань мистецько-освітнього процесу; умотивованість формування 

компетентностей задля досягнення самостійно визначених освітніх цілей), 

компетентнісно-адаптаційний (синхронізація знань у цілісні міжпредметні 

мистецько-інформаційні комплекси; адаптація мистецтвознавчої, 

соціокультурної, контекстної інформацій з огляду на специфіку мистецько-

освітнього процесу), методично-персоналізований (творча актуалізація 

компетентностей осягнення індивідуальних особистісно-емоційних і 

психологічних особливостей суб’єктів освітнього процесу; творча актуалізація 

компетентностей добору та проектування персоналізованих методів навчання), 

творчо-інтерпретаційний (застосування творчих виконавських і педагогічних 

інтерпретаційних компетентностей у мистецько-освітньому процесі; 

застосування творчо-діяльнісних організаційних і методичних 
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компетентностей у мистецько-освітньому процесі) компоненти; введено та 

розкрито сутність понять «компетентнісний комплекс», «метакогнітивне 

компетентнісне самопроєктування»; розроблено методику формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в процесі фахової підготовки, в основі якої педагогічні умови: 

сприяння усвідомленню та конкретизації змісту компетентнісних комплексів; 

актуалізація процесів добору ефективних компетентнісних комплексів задля 

досягнення конкретних освітніх і творчо-розвивальних цілей; стимулювання 

рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього процесу в якості 

пріоритетних чинників структурування психолого-педагогічних 

компетентнісних комплексів; спрямування на визначення змісту 

компетентнісних комплексів, ефективних щодо забезпечення процесів 

педагогічно-творчої інтерпретації; розроблено критерії та показники 

оцінювання рівню сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії (акмеологічно-

компетентнісний, синергійно-когнітивний, рефлексійно-праксеологічний, 

перформативно-самопроєктувальний). 

Уточнено сутність понять: інтегральна компетентність майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії; метакогнітивне знання; 

метакогнітивний досвід. 

Подальшого розвитку набуло спрямування на підготовку фахівців у 

проєкції компетентнісної парадигми, забезпечення навчання протягом життя, 

міждисциплінарної інтеграції художньої інформації в мистецько-освітньому 

процесі. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблена й експериментально перевірена методика формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в процесі фахової підготовки може бути запроваджена до курсів 

«Інтегральна компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти», 

«Теорія і методика викладання музичного мистецтва у загальноосвітній 
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школі», «Теорія і методика підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до викладання методичних дисциплін у закладах вищої освіти», 

«Теорія і методика викладання музичного мистецтва в позашкільних освітніх 

закладах», «Методика викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в 

контексті концепції "Нова українська школа"», «Методика викладання 

музично-теоретичних дисциплін з використанням інноваційних музично-

педагогічних технологій», «Курс виконавсько-педагогічної майстерності», для 

спеціальностей: 014 середня освіта (музичне мистецтво); 014 середня освіта 

(хореографія); 025 музичне мистецтво; 024 хореографія. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (довідка № 491/24 від 11.03.2020); Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 972 від 

12.03.2020); Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (довідка № 264 від 04.06.2020); Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 56 від 

10.06.2020). 

Апробація отриманих результатів дослідження. Визначені положення 

та результати дослідження було представлено у форматі доповідей та виступів 

на конференціях різних рівнів: міжнародних: «Музична та хореографічна 

освіта в контексті культурного розвитку суспільства (Одеса, 2016, 2017, 2018, 

2019); «Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін 

сучасного соціокультурного простору» (Одеса, 2017); «Proceedings of the XI 

International Conference of European Academy of Science» (Bonn, Germany, 2019); 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 

(Переяслав, 2019); всеукраїнській з міжнародною участю: «Проблеми 

інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» (Умань, 

2020); обговорювалися на засіданнях кафедри музичного мистецтва і 

хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (2016 – 2020 рр.). 
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Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

висвітлено в 14 публікаціях автора, з них 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у науковому зарубіжному виданні, 7 – праць 

апробаційного характеру. 

Особистий внесок здобувача [6] полягає у визначенні сутності й 

розробці структури інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків та списків використаних джерел до кожного 

розділу (250 найменувань, з них 77 – іноземними мовами), загальних висновків, 

додатків. Повний обсяг дисертації – 253 сторінки, основний зміст викладено 

на 180 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

1.1. Феномен інтегральної компетентності в науковому дискурсі 

Утвердження компетентнісної парадигми в освітній галузі зумовлює 

концентрацію уваги на постаті викладача, зокрема, на сформованості його 

професійних та особистісних компетентностей. Актуалізація даного питання 

вимагає вивчення феномену компетентності в контексті особистісного та 

професійного розвитку. У даному ракурсі компетентність уперше було 

розглянуто Р. Уайтом (White, 1959) з погляду психології. Учений з’ясував, що 

ефективне відтворення індивідом навчальної та професійної діяльності 

базується на мотивації відчуття власної ефективності (компетентності) в 

процесі взаємодії з оточуючими (Там само, с. 297).  

Згодом Д. Макклелланд (McClelland, 1973) обґрунтував ідею 

необхідності диференціації компетентнісного рівня від фахової 

підготовленості. Науковцем було доведено, що тестування за допомогою 

типових завдань, спрямоване на виявлення академічних здібностей та рівня 

фахової підготовки, не дозволяє виявити рівень професійної ефективності 

фахівця, адже при такому тестуванні не ураховується варіативна специфіка 

умов професійної діяльності. Учений проаналізував дослідження, присвячені 

виявленню здатностей, які відповідають за ефективність професійної 

діяльності (Thorndike & Hagen, 1959; Holland & Richards, 1965; Elton & Shevel, 

1969). У результаті Д. Макклелландом було виявлено, що кількість значущих 

кореляцій між результатами випробувань на фахові здібності та різними 

показниками професійного успіху не перевищує кількості випадкових 

кореляцій між даними явищами (McClelland, 1973, p. 3). На цьому етапі було 

доведено, що компетентність фахівців забезпечується не стільки фаховою 
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підготовкою, скільки здатностями останніх оперантно мислити та 

здійснювати ефективну соціальну взаємодію у специфічних умовах 

професійної діяльності (McClelland, 1973, pp. 8–12). 

Т. Гілберт (Gilbert, 2013) розвинув ідею оперантного мислення й 

оперантної поведінки, які лежать в основі компетентності та забезпечують 

професійну ефективність фахівців. Внесок науковця в дослідження феномену 

компетентності полягає в обґрунтуванні концепції, згідно з якою оперантність 

ефективної поведінки проявляється здатностями та прагненням фахівця 

здійснювати позитивний вплив на середовище, з яким він взаємодіє. 

Розглядаючи в якості такого середовища сферу професійної діяльності, 

Т. Гілберт сконструював модель компетентності, в межах якої передумова дії, 

що проявляється бажанням покращувати довкілля (антецедент) зумовлює 

певну професійну поведінку, яка, у свою чергу, уможливлює досягнення 

професійної мети (консеквент) (Там само, с. 73). 

Отже, розвідки вчених сприяли розширенню розуміння феномену 

компетентності від вузько фахового кваліфікаційного конструкту до 

гетерогенного – такого що охоплює у своїх межах знання, навички, здібності, 

мотиви, ставлення та цінності (Там само, сc. 14-0167). 

Розвиток наведених ідей зумовив визнання гетерогенної природи самої 

когнітивної основи компетентності. Підґрунтя такого розуміння було 

закладено Дж. Гілфордом, який визначив у структурі інтелекту складові, які 

відповідають за пізнання, пам’ять, творчість і поведінку. Модель класифікації 

складових інтелекту Дж. Гілфорда відображає три основні стадії 

інтелектуальної активності: 1) сприйняття образного змісту (візуального, 

аудіального, символічного, семантичного, поведінкового); 2) обробка 

інформації за допомогою певних операцій (розуміння, пам’ять, конвергентне 

та дивергентне мислення, оцінювання); 3) отримання результатів (одиниці, 

класи, стосунки, системи, перетворення, значення) (Гилфорд, 1965, с. 3). При 

цьому, взаємодія дивергентного та конвергентного мислення забезпечує не 

тільки продукцію вірних рішень і творчих ідей, але й здатність передбачувати 
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результати дій. Таке передбачення в комплексі з «відчуттям завдання» 

(умінням правильно визначати цілі), забезпечує індивіда здатністю до 

соціальної взаємодії (Гилфорд, 1965, с. 11). Ефективність такої взаємодії, за 

Дж. Гілфордом, визначається сформованістю «соціального інтелекту», який 

відповідає за здатності розуміти поведінку інших та власну поведінку, 

продуктивно мислити в контексті відтворення певної діяльності, а також, 

оцінювати результати дій (Гилфорд, 1965, сс. 11–12). 

Слід зазначити, що теорія існування соціального інтелекту, 

сформульована Дж. Гілфордом, не зазнала широкого поширення, утім ідея 

забезпечення ефективності діяльності функціонуванням когнітивного 

надутворення відбилася становленням концепції метазнання. 

 

1.1.1. Функціональне значення метазнання в проєкції 

компетентнісної парадигми 

 

Концепція метазнання, як феномену, що управляє процесами набуття, 

систематизації та актуалізації знань у різноманітних, часто, непередбачуваних 

умовах професійної діяльності, зародилася на ланах ітології – науки про 

інформаційні технології. Як зазначають Я. Калфоглу та співавтори (Kalfoglo, 

Menzies, Althoff, & Motta, 2001), у галузі теорії та практики функціонування 

штучного інтелекту метазнання використовуються в процесі проєктування 

інформаційних систем. Функція метазнання полягає в перевірці узгодженості 

процесу обміну інформацією в таких системах і здійсненні контролю над цим 

процесом із метою підвищення надійності та ефективності систем (Там само, 

с. 11). Процес формування метазнання, яке використовується в інформаційних 

технологіях, протікає як низка етапів. У ході таких етапів знання аналізується, 

систематизується, розкладається на компоненти, після чого абстрагується до 

стану уніфікованого метазнання, яке використовується для керування низкою 

процесів у певній галузі (Там само, с. 4). 
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Утім, у ґрунтовній праці з дослідження штучного інтелекту Г. Саймона 

(Simon, 1996) розкривається зв’язок між штучним інтелектом та людською 

психологією, який полягає в ідентичності процесів обробки інформації з 

метою адаптації поведінки до цілей і завдань певного середовища. У працях 

Ж. Пітрата (Pitrat, 1995) досліджуються особливості функціонування 

метазнання й доводиться, що здатності до аналізу ситуації, рефлексії досвіду 

та побудови стратегій лежать в основі метазнання як людини, так і штучного 

інтелекту. 

Означений зв’язок зумовив становлення когнітивістики – наукової 

галузі міжпредметного знання, у межах якої з погляду психології, інформатики, 

нейробіології, антропології, лінгвістики та філософії вивчаються 

закономірності функціонування розуму та його взаємодії з навколишнім 

середовищем (Х. Лонгет-Хіггінс, (Longuet-Higgins, 1973); Н. Хомський, 

(Chomsky, 1967); Г. Міллер (Miller, 2003); Г. Саймон (Simon, 1996)). 

Положення когнітивістики стали підґрунтям для розвитку концепції 

функціонування метазнання в компетентнісній сфері індивіда. 

Основоположною в даному контексті можна вважати метакогнітивну модель, 

запропоновану Дж. Флавелем (Flavell, 1979). У результат вивчення природи й 

розвитку метапізнання науковцем було визначено такі складові моделі 

метакогнітивного моніторингу: 

 метакогнітивне знання – сегмент знання про людей як когнітивних істот 

у контексті їх здатності виконувати різноманітні пізнавальні завдання, 

досягати цілей, відтворювати дії, набувати й актуалізовувати досвід; 

 метакогнітивний досвід – гетерогенний сегмент, який інтегрує в собі 

усвідомлені когнітивні й афективні переживання, пов’язані з виконанням 

інтелектуальних завдань. Такий досвід є особливо необхідним у нових, 

непередбачуваних ситуаціях, «де кожен крок вимагає попереднього 

планування та оцінки» (Там само, с. 908). Метакогнітивний досвід 

формується завдяки когнітивній рефлексії та сомооцінюванню власних 

досягнень та потенціалу (особистісного, професійного тощо). Отже, 
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ситуації, які вимагають ретельного контролю якості власних дій, 

створюють можливості для виникнення думок і почуттів із приводу 

власного мислення й поведінки, що сприяє формуванню 

метакогнітивного досвіду; 

 цілі та завдання – формулювання цілей (індивідуальних і соціальних) на 

основі аналізу власних знань і досвіду; 

 дії та стратегії – побудова ефективних метакогнітивних, когнітивних і 

поведінкових стратегій на основі усвідомлення «взаємозв’язків між 

знаннями, цілями, засобами, метакогнітивними переживаннями й 

результатами аналізу» (Там само, с. 909). 

За твердженням Дж. Флавеля, системне й цілеспрямоване формування 

компонентів метакогнітивної моделі має велике значення для забезпечення 

здатностей індивіда передавати усну інформацію, переконувати, забезпечувати 

розуміння та соціальне пізнання, оволодіння мовою, керувати процесами уваги, 

пам’яті, формувати власну самосвідомість, здійснювати контроль, 

самонавчання й самоконтроль тощо. Означені можливості, як слушно було 

зазначено вченим, зумовлюють значний потенціал теорії метазнання в 

контексті розробки її положень у галузях освіти й особистісного розвитку. 

Спираючись на концепцію Дж. Флавеля, П. Пінтріч (Pintrich, 2002) 

визначив три типи метакогнітивного знання, які зумовлюють ефективність 

навчання: стратегічні (про стратегії навчання й мислення); знання завдань і їх 

контекстів (про різні типи та класи пізнавальних завдань, культурні норми 

тощо); самопізнання (про свої особистісні риси, компетентнісний рівень і 

досвід).  

У праці К. Фалендер та співавторів (Falender, et al., 2004) указується на 

те, що метазнання доцільно розглядати як «координуючий чинник вищого 

порядку», функціонування якого «уможливлює самооцінку власних 

здатностей ефективного використання професійно-фахових знань та набуття і 

розвитку компетенцій». Науковці доводять, що формування метазнання сприяє 

підвищенню компетентнісного рівню майбутніх психологів, адже забезпечує 
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«інтеграцію їх знань, навичок та цінностей в осмислений праксис» (Там само, 

с. 781). 

Г. Пакеттом (Paquette, 2014) розроблено освітню технологію 

«систематизації таксономії компетентностей шляхом актуалізації 

системотворчої функції метазнання в освітньому процесі». У межах технології 

науковець пропонує застосовувати методи інформаційно-технологічної 

підтримки оптимізації компетентнісної сфери фахівців на основі актуалізації 

метазнання (Там само, с. 55).  

У праці Г. Кайзера та співавторів (Kaiser, et al., 2010) функції метазнання 

в компетентнісній сфері майбутніх учителів математики досліджуються як 

чинник, що забезпечує «інтеграцію знання педагогічно-методичного контенту 

та створює можливості моделювання компетентностей на ґрунті набуття 

предметних знань і здатностей їх актуалізації задля вирішення освітніх 

завдань» (Там само, с. 439). 

Розвиток концепції метазнання в площині компетентнісної підготовки 

фахівців зумовив перегляд науковцями класичної таксономії компетентностей 

Б. Блума. Цінність концепції таксономічної побудови освітніх цілей, 

розробленої Б. Блумом і співавторами (Bloom, et al., 1956), полягає у її 

можливостях щодо розробки класифікацій компетентностей, а також, 

визначення їх змісту та функціональності (Там само, с. 195). Як відомо, 

класична таксономія компетентностей, розроблена Б. Блумом і співавторами, 

складається з шести когнітивних доменів, до кожного з яких належить низка 

піддоменів та відповідних компетентностей. Зокрема, це домени: 

 знання – засвоєна інформація з певної галузі, відповідна термінологія, 

специфічна класифікація тощо;  

 розуміння – сформовані переконання, дефініції, інтерпретації, 

усвідомлені можливості екстраполяцій та імплементації знання певної 

галузі до інших галузей тощо; 

 застосування – презентація та застосування знання, засвоєного в 

результаті аналізу, осягнення й інтерпретації; 
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 синтез – відповідає за встановлення зв’язків між інформаційними 

кластерами, генерацію на цій основі ідей і стратегій, творчість тощо; 

 оцінювання – здатність найвищої, за Б. Блумом, категорії, яка 

уможливлює регуляцію діяльності на двох рівнях – внутрішньому та 

зовнішньому шляхом зіставлення й порівняння її результатів із певними 

сформованими орієнтирами та стандартами. На внутрішньому рівні 

такими регуляторами виступають цінності, особистісні цілі, диспозиції 

та досвід. На зовнішньому рівні – положення й постулати певних теорій, 

соціокультурних концепцій, характеристики загальновизнаних еталонів 

тощо (Bloom, et al., 1956, pp. 201–207). 

Таким чином, регуляція діяльності, за класичною таксономією Б. Блума, 

здійснюється шляхом оцінювання її результатів. Утім, означена концепція не 

розглядає здатностей узгодження дієвості компетентностей і механізми 

побудови стратегій цілеспрямованого управління функціонуванням 

компетентнісної сфери. Означені протиріччя зумовили здійснення науковцями 

низки переглядів класичної таксономії Б. Блума, спрямованих на підсилення 

когнітивного складника як основи усвідомленого здійснення такого 

управління. 

Як зазначено в досліджені П. Армстронг (Armstrong, 2019), 

удосконалення, які впроваджуються вченими до класичної таксономії освітніх 

цілей Б. Блума, спрямовані на розбудову компетентнісних конструктів, у яких 

елементи компетентностей ієрархічно розташовано вздовж континууму за 

принципом підвищення складності здатностей і ступеню абстрактності знання. 

При цьому, знання (когнітивний складник) стає основоположним на всіх 

рівнях – від засвоєння інформації, через актуалізацію та демонстрацію вмінь, 

до створення нових оригінальних матеріальних, інтелектуальних, методичних, 

художніх тощо продуктів (див. Додаток А). Таким чином, сучасний погляд на 

компетентнісну сферу прагне висвітлити та охопити метакогнітивний і 

творчий рівні компетентнісного функціонування фахівців. 
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Означене спрямування проявилося розробленням Л. Андерсоном та 

співавторами (Anderson, et al., 2001), до числа яких увійшли когнітивні 

психологи та педагоги, перегляду таксономії освітніх цілей Б. Блума. За 

висновком учених, основним нововведенням стало перетворення класичної 

моделі з одномірної на двомірну. Перший вимір складається з процесуально-

когнітивних рівнів, аналогічних описаним у класичній таксономії 

(запам’ятовування, розуміння, застосування, аналіз, оцінювання, синтез). 

Другий вимір – знання, яке, у свою чергу, розподілено на категорії: 

фактографічне, концептуальне, процедурне та метакогнітивне. Двомірність 

моделі забезпечує висвітлення процесів функціонування різних категорій 

знання на кожному з процесуально-когнітивних рівнів. У контексті 

дослідження особливий інтерес викликає категорія метакогнітивного знання. 

За висловом авторів моделі, метакогнітивне знання – це: 

 знання про пізнання як процес (його основні передумови, чинники, 

характер і функції); 

 знання про власне пізнання, як динамічний феномен, характеристики 

якого є суб’єктивно зумовленими, утім підлягають модифікації 

внаслідок довільного й цілеспрямованого впливу певних чинників 

(Там само, с. 55). 

Таким чином, основна функція метакогнітивного знання в 

компетентнісній сфері – забезпечення усвідомлення когнітивних процесів як 

передумови та основи дій та відповідальності за результати діяльності. На 

думку Л. Андерсона та співавторів, даний підхід доцільно застосовувати як 

теоретичну основу побудови освітньо-педагогічних моделей організації 

підготовки фахівців у всіх галузях діяльності – економічній, освіті, науковій, у 

галузі культури. Означене зумовлено тим, що усвідомлення механізмів 

пізнання, функціонування знання та взаємодії мислення та дії сприяє, як 

підвищенню ефективності такої дії, так і прагненню професійного 

самовдосконалення й особистісного розвитку. Маркерами сформованості 

такого усвідомлення вченими визначено: метакогнітивні знання, 
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метакогнітивну свідомість, самосвідомість, саморефлексію та саморегуляцію 

(Anderson, et al., 2001, pp. 55–56). Спираючись на класичну концепцію 

Дж. Флавеля (Flavell, 1979), Л. Андерсон та співавтори конкретизували 

складові метакогнітивного знання та їх функції, зокрема: 

 стратегічні знання – знання когнітивних стратегій навчання й 

діяльності. Характеризуються універсальністю, адже можуть 

використовуватися задля вирішення завдань і побудови стратегій у різних 

галузях. Серед таких стратегії роботи з інформацією, зокрема, шляхом 

вивчення (повторювання), опрацювання (із застосуванням мнемонічних технік, 

методів узагальнення й конкретизації тощо) та систематизації (створення 

експлікацій, складання «когнітивних карт» тощо – пов’язані із перетворенням 

інформації з однієї форми в іншу) (Anderson, et al., 2001, pp. 56–57); 

 знання когнітивних завдань – під такими завданнями розуміються, в 

основному, контекстуальні й умовні завдання, які індивід не отримує як пряму 

вказівку, але ідентифікує та фіксує в процесі сприймання інформації та 

використовує в побудові стратегій. Зазвичай, контекстуальні завдання 

пов’язані з розумінням того, «як, де й коли доцільно застосовувати ті чи інші 

стратегії» (Там само, с. 58). Умовні завдання сприяють формуванню знання 

щодо різноманітних ситуацій, їх характеристик і динамічних змінних, які 

зумовлюють доцільність використання певної метакогнітивної стратегії; 

 самопізнання – у структурі метакогнітивного знання ідентифікується як 

знання функціональних особливостей свого мислення в контексті діяльності, 

пов’язаної з пізнанням. Таке знання охоплює усвідомлення власного 

компетентнісного рівня, когнітивних можливостей, психологічних 

особливостей. Сформованість даної підкатегорії метазнання забезпечує 

обізнаність щодо універсальних і ефективних стратегій пізнання та дій, а 

також спрямованість на їх використання. Таке прагнення протиставляється 

схильності неусвідомлено застосовувати сформовані компетентності, 

незважаючи на те, що задля вирішення певного завдання більш ефективною 

стратегією може виявитись актуалізація інших компетентностей, які 
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сформовані недостатньо. Самопізнання на метакогнітивному рівні 

пов’язується також із соціальною мотивацію, яка охоплює переконання: а) у 

власній ефективності; б) щодо пріоритетності цілей; в) щодо соціальної та 

особистої цінності завдання (Anderson, et al., 2001, pp. 59–60). 

 оцінювання цілей – у метакогнітивному контексті є унікальною 

підкатегорією метазнання, яка функціонує інтерактивно, забезпечуючи 

взаємодію знання, стратегій та дій. Актуалізація даної підкатегорії сприяє 

знаходженню «правильної відповіді» (або, оптимальної метакогнітивної 

стратегії) в ситуаціях із множиною варіантів вирішення завдання. Так, на рівні 

стратегічного знання дана підкатегорія забезпечує звітність застосування 

метакогнітивного знання й відповідних стратегій у нових ситуаціях. Під час 

визначення когнітивних завдань даний вид метазнання забезпечує здатність 

урахування різноманітних умов і контекстів (ситуативних, соціальних, 

культурних тощо). У самопізнанні дана підкатегорія забезпечує можливості 

оцінювання не результатів діяльності, а безпосередньо власних переконань, які 

зумовлюють отримання певних результатів (Anderson, et al., 2001, pp. 60-62). 

Таким чином, метакогнітивне знання функціонує як таке, що забезпечує 

інтеграцію елементів компетентностей і конгруентно спрямовує їх дієвість на 

вирішення певних завдань діяльності. Означений напрям зумовив визначення 

в науково-педагогічних дослідженнях такого феномену, як 

метакомпетентність К. Маас (Maaß, 2006), а також стратегій 

метакогнітивного моделювання компетентностей, зокрема, на основі 

застосування студентоцентрованого підходу С. Кунце (Kuntze, 2008). 

Р. Браун (Brown, 1993) дослідив основні відмінності між компетентністю 

та метакомпетентністю та дійшов висновку, що остання забезпечується 

доданням до стандартної формули «знання + навички = компетентність», 

здатностей усвідомлено застосовувати судження, актуалізовувати інтуїцію та 

кмітливість.  

У роботі Дж. Бургойна (Burgoyne, 1989) актуалізовано важливу 

проблему в контексті забезпечення ефективності фахівців, зокрема, проблему 
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дискретності компетентностей, які формуються в процесі отримання фахової 

освіти. Учений доводить, що ідіиосинкретична спрямованість 

компетентностей призводить до того, що останні виявляються неефективними 

в умовах професійної діяльності, адже така діяльність ставить перед 

фахівцями комплексні завдання, для вирішення яких необхідною є 

актуалізація комплексу компетентностей. Задля вирішення даної проблеми 

Дж. Бургойном було запропоновано формування універсальних 

метакомпетентностей, як здатностей більш високого порядку, які 

забезпечують можливості вчитися, адаптуватися в нових ситуаціях, а також 

прогнозувати та створювати нові ситуації. Такі компетентності дозволяють 

фахівцям створювати й адаптувати вузькоспрямовані компетентності та 

забезпечувати їх синергійну взаємодію задля ефективного відтворення 

діяльності в певних ситуаціях (Там само, сс. 58-59). 

Таким чином, протидією проблемі дискретності компетентностей, яка 

негативно впливає на професійну ефективність фахівців, є забезпечення 

цілісності – інтегральності – дієвості компетентностей. 

 

1.1.2. Феноменологія інтегральності та інтегральної 

метакомпетентності  

 

Етимологія терміну «інтегральність» розкриває особливості даного 

феномену. В англійській мові інтегральність (англ.: integrity) має два 

пов’язаних між собою значення – цілісність і чесність. Означена етимологічна 

дихотомія зумовила виникнення філософського дискурсу навколо феномену 

інтегральності. За даними стенфордської енциклопедії, концепція 

інтегральності, як феномену, що відповідає за співвідношення частин та цілого, 

викликала науковий інтерес ще за часів Античності. Як пише Е. Арліг (Arlig, 

2019), методи розподілу (лат.: divisio) та збору (лат.: collectio) були 

започатковані Платоном саме задля дослідження співвідношень між 

категоріями єдності та множини. Отже, філософом було визначено метод 
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розподілу (диференціації), як процесу, в ході якого «будь-яка єдність 

розпадається на множинність», та метод збору (синтезу), за якого множинність 

компонентів інтегрується в єдине ціле. Слідом за Платоном категорію 

цілісності (інтегральності) розглянув Аристотель та протиставив їй категорію 

ущербності (kolobon) (Там само). 

Продовження наукового дискурсу навколо інтегральності в епоху 

Середньовіччя зумовило становлення такого розділу філософського знання як 

мереологія. У межах мереології інтегральність було розглянуто Боецієм, який 

визначив необхідність диференціації різновидів цілісності. Філософом було 

доведено, що слід розрізняти дискретну цілісність – таку, що складається з 

певної кількості елементів та інтегральну цілісність – таку, що складається з 

частин, що взаємодіють між собою, є суміжними та об’єднаними єдиною 

метою. У ході дискурсу погляди філософів Середньовіччя розділилися. Одні 

(Боецій, Абеляр, Аквінський) схилялися до думки, що обидва різновиди 

являють собою цілісність, і що ціле є нічим іншим, ніж сумою його частин. 

Інші (Дунс Скот) стояли на тому, що ціле є чимось, що якісно відрізняється від 

суми його частин, адже, наприклад, будинок складається з дошок та цегли, 

утім дошки та цегла ще не є будинком. Щоб стати будинком ці матеріали 

мають бути з’єднаними в певний спосіб, бути підпорядкованими загальній ідеї 

(Arlig, 2019). 

Другий із представлених поглядів на цілісність розвинений у сучасних 

філософських дослідженнях у контексті особистісної інтегральності. Як уже 

згадувалося вище, в англійській мові інтегральність розглядається не стільки 

як синонім, скільки як сутність чесності. Як зазначено в праці Дж. Бігелоу та 

Р. Парджеттера (Bigelow & Pargetter, 2007), інтегральність індивіда, яка 

проявляється в узгодженості між наміром і відповідною дією, та є свідченням 

його чесності.  

У дослідженні Г. Франкфурта (Frankfurt, 1971) доведено, що особистісна 

інтегральність забезпечується як відповідністю намірів і дій, так і гармонією 

між бажаннями, цінностями та волею. 
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На основі даного погляду зазнала розвитку концепція інтегрального 

самоконструювання. Зокрема, К. Корсгаард (С. Korsgaard) обґрунтовує думку, 

що індивід набуває особистісної інтегральності за умов, що узгоджує не тільки 

власні потреби, цінності та поведінку, але й конструює себе таким чином, щоб 

його дії раціонально схвалювалися як ним самим, так і його майбутнім «я» 

(Tenenbaum, 2011). 

Таким чином, інтегральність є не просто сукупністю частин – вона є 

стереофеноменом, адже забезпечується узгодженою взаємодією певних 

елементів «по горизонталі» та їх закріпленням «по вертикалі» за допомогою 

спільної ідеї. Інтегральність особистості забезпечується вольовим зусиллям, 

прагненням самовдосконалення та розвитку в напрямі підвищення власної 

ефективності та особистого статусу в соціумі, відповідно до певних ціннісних 

орієнтацій. 

Екстраполяція положень концепцій метазнання та інтегральності до 

галузі підготовки фахівців у контексті компетентнісної парадигми зумовила 

визначення в наукових дослідженнях феномену інтегральної 

метакомпетентності. Так, у праці А. Інтезарі та Д. Поліна (Intezari & Pauleen, 

2013) доводиться, що в складних та непередбачуваних умовах професійної 

діяльності недостатньо наявності предметних компетентностей, утім 

необхідною є сформованість здатностей управління знаннями та практичного 

застосування компетентностей. Означені здатності вчені розглядають у змісті 

інтегральної метакомпетентності та визначають, що така компетентність 

функціонує як феномен, що відповідає за постановку цілей, актуалізацію та 

об’єднання дієвості компетентностей із метою досягнення поставленої мети, 

спрямування дій і оцінювання результатів. А. Інтезарі та Д. Поліна доходять 

висновку, що інтегральна компетентність діє на чотирьох рівнях: 

 набуття та розвиток знання – на цьому рівні інтегральна 

компетентність керує процесами отримання, виявлення, застосування та 

обміну знанням на основі досвіду особистої участі та впливу на реальні 

події (Intezari & Pauleen, 2013, p. 10); 
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 пізнання та розуміння складних ситуацій – це рівень, на якому 

інтегральна компетентність функціонує через рефлексію, проникливість, 

інтуїцію та усвідомлення меж знання. На цьому рівні відбувається 

оцінювання ситуації шляхом рефлексії на основі розумового аналізу та 

емоційно-ціннісного сприйняття, а також, оцінювання обсягу та 

актуальності власного когнітивного ресурсу (Там само, сс. 10–11); 

 прийняття рішень та побудова стратегій. Як зазначають учені, 

«…знання необхідно постійно перевіряти на відповідність поточній 

реальності, оскільки в мінливих ситуаціях завжди будуть виникати нові 

стосунки, які потребують побудови нових когнітивних конструкцій» 

(Там само, с. 9). На цьому рівні інтегральна компетентність відповідає за 

здатності визначати правильне рішення на основі урахування 

індивідуальних і загальних інтересів із позицій доцільності й етики 

(Там само, сс. 12–15); 

 спрямування дій та оцінювання їх ефективності в контексті 

поставленої мети. На цьому рівні інтегральна компетентність 

проявляється в актуалізації та об’єднанні здатностей і компетентностей, 

які відповідають за відтворення дій на основі ухвалення рішень та 

інтерпретацію результатів із позицій ефективності й етичності (Там само, 

сс. 16–21). 

У педагогічних дослідженнях представлено погляд на феномен 

інтегральної компетентності в контексті її функціонування як фахового 

конструкту.  

Зокрема, у праці О. Іваницького інтегральна компетентність майбутніх 

учителів фізики розглядається як «здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та проблеми» в процесі фахової діяльності. Така 

здатність, за висновком ученого, формується в студентів у результаті 

висвітлення, усвідомлення й систематизації визначених стандартом НРК 

загальних і фахових компетентностей. Розглядаючи інтегральну 

компетентність як таку, що охоплює означені компетентності, учений 
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доходить висновку, що її формування в процесі фахової підготовки є 

чинником забезпечення підготовленості майбутніх учителів до забезпечення 

міжпредметного навчання, застосування інноваційних методів, «забезпечення 

фундаменту для неперервної методичної освіти і самоосвіти» (Іваницький, 

2017, с. 131). 

С. Толочко доходить висновку, що інтегральну компетентність науково-

педагогічного персоналу слід розглядати як здатність розв’язувати складні 

завдання в професійній сфері засобами «психолого-педагогічної, науково-

дослідної, інноваційної, науково-методичної, проєктної, управлінської та 

культурно-просвітницької діяльності» на основі наявних знань (Толочко, 2019, 

сс. 23–24). 

М. Марусинець звертає увагу на поліфункціональність педагогічної 

діяльності та розглядає інтегральну компетентність викладача як конструкт, 

що забезпечує інтеграцію «психолого-педагогічних знань та вмінь на основі 

професійних цілей із підготовки вчителів» (Марусинець, 2018, с. 87). 

Дослідження О. Глазунової, В. Ковальчук та Т. Волошиної присвячене 

формуванню інтегральної компетентності майбутніх IT-фахівців. Учені 

порушують проблему непідготовленості випускників ЗВО до роботи в 

реальних умовах фахової діяльності. Як свідчать дослідники, серед недоліків 

підготовки роботодавці визначають нестачу вмінь формувати мету, працювати 

в групі, впроваджувати інновації. Причину даної проблеми вчені вбачають у 

тому, що виконання студентами компетентнісних завдань відбувається в 

межах однієї дисципліни, що «обмежує можливості студентів оволодіти 

навичками застосування отриманих знань на практиці в поєднанні зі знаннями 

й навичками інших дисциплін». Задля вирішення означеної проблеми 

О. Глазунова, В. Ковальчук та Т. Волошина пропонують формувати 

інтегральну компетентність майбутніх IT-фахівців шляхом залучення 

студентів до виконання міжпредметних проєктів (Глазунова, Ковальчук, & 

Волошина, 2019, с. 138). 



41 

 

У праці Г. Резніченко досліджено функції інтегральної компетентності 

вчителя образотворчого мистецтва. Науковець доходить висновку, що 

означена компетентність дозволяє згаданому фахівцеві більш ефективно 

забезпечувати художньо-естетичне виховання в освітньому процесі завдяки її 

потенціалу щодо «інтеграції функціональних складових компетентнісної 

діяльності» (Резніченко, 2019, с. 153). Учений проводить аналіз мистецько-

освітнього процесу та відзначує, що полікультурність сучасного художньо-

інформаційного простору зумовлює нові вимоги до педагога, зокрема, 

здатностей інтегрувати інформацію щодо особливостей та розвитку різних 

видів мистецтва, соціокультурних передумов тощо (Там само, с. 154). 

Таким чином, інтегральна компетентність охоплює фахові та 

психологічні, педагогічні тощо компетентності фахівців і забезпечує 

узгодженість їх дієвості в процесі застосування. Означене зумовлює 

необхідність актуалізації поняття синергійності, як феномену, що забезпечує 

узгодженість дії елементів і виводить результат на якісно новий рівень. У 

праці О. Щолокової підкреслюється, що «синергетика демонструє, що 

хаотичні знання можуть стати механізмом самоорганізації та 

самовдосконалення студентів як майбутніх фахівців за рахунок використання 

своїх внутрішніх можливостей» (Щолокова & Нагорна, 2019, с. 7). Учена 

визначає «синергетичну детермінанту освітнього процесу» чинником, що 

володіє потенціалом щодо вирішення проблеми строкатості підготовки 

студентів та нестачі музичного досвіду (Там само, с. 3). 

Отже, синергійність процесу застосування компетентностей 

розглядається як чинник, що протиставляється проблемі дискретності 

компетентностей та забезпечує інтегральність їх дієвості. На основі 

з’ясованого визначаємо інтегральну компетентність кваліфікаційно-якісним 

феноменом, який забезпечує здатність фахівців синергійно застосовувати 

професійні, фахові та загальні компетентності з метою ефективного вирішення 

завдань у специфічних умовах професійно-фахової діяльності. 
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1.2. Сутність та компонентна структура інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії  

Задля уточнення сутності інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії як конструкту, що забезпечує 

синергійність процесу застосування компетентностей, необхідно дослідити 

особливості згаданого процесу. У даному контексті доцільно спиратися на 

висновок О. Єременко, яка розглядає дефініцію «інтегральний результат 

навчання фахівців у магістратурі» та доводить, що такий результат 

характеризується підготовленістю «магістрів музичного мистецтва до 

професійної роботи, яка передбачає глибоку їх обізнаність у мистецькій, 

педагогічній, науково-дослідницькій сферах, сформований досвід творчої 

діяльності в означених напрямах та високий рівень володіння спеціалізовано-

профільними вміннями й навичками в галузі викладання музичних дисциплін» 

(Єременко, 2010, с. 5). 

Отже, ефективність діяльності викладача в мистецько-освітньому 

процесі забезпечується сформованістю кейсу компетентностей, 

функціональних щодо забезпечення оптимальних умов навчання й розвитку 

здобувачів освіти та позитивну результативність даного процесу (Хмелевська, 

2020b).  

У науково-педагогічних дослідженнях вивчаються різновиди 

компетентностей майбутніх фахівців у мистецько-освітній галузі як 

автономно-функціональні кваліфікаційні конструкти. Серед таких 

досліджуються: мистецька (Ши Цзюнь-бо, 2007), художньо-герменевтична 

(Степанова, 2018) елементарна художня (Лю Цяньцянь, 2010), етнокультурна 

(Фриз, 2007), професійна (Агейкіна-Старченко, 2011; Мартиненко, 2015; 

Мурована, 2008; Спінул, 2018; Філімонова, 2009; Фурманова, 2016; Юдзіонок, 

2011), комунікативна (Є. Проворова), фахова (Михаськова, 2007), музично-

виконавська (Горбенко, 2015), наукова (Черкасов, 2018), методична (Цюлюпа, 
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2009), інформаційно-комунікативна (Авраменко, 2018), міжкультурна 

(Куценко, 2017) тощо. 

У низці досліджень вивчено здатності майбутніх фахівців мистецько-

освітньої галузі, функціональні стосовно забезпечення особистісного та 

творчого розвитку, формування певних компетентностей тощо суб’єктів 

освітнього процесу. Так, формування художньо-образного мислення школярів 

на засадах індивідуалізації мистецько-освітнього процесу досліджено 

Н. Батюк. Учена доходить висновку, що означений процес забезпечується 

здатністю вчителя стимулювати сприйняття школярами фольклору як 

цілісного соціокультурного феномену, першооснови, що зумовлює 

синкретичність мистецтва, шляхом «включення учнів до драматургії 

фольклорного явища» (Батюк, 2003, с. 14).  

В. Григор’єва, за результатами дослідження особливостей формування 

творчого мислення школярів доходить висновку, що його ефективність 

забезпечується здатністю вчителів залучати учнів до активної творчої 

діяльності на тлі актуалізації міжпредметних зв’язків, створюючи, при цьому, 

позитивний «підтримуючий» мистецько-освітній простір (Григор’єва, 2010, 

с. 15). 

Н. Ілініцькою з’ясовано, що формування готовності старшокласників до 

музичної самоосвіти та самовиховання вимагає вмінь учителя здійснювати 

«особистісно-зорієнтований стимулюючий вплив на учнів», відповідно 

організовуючи процес педагогічного управління та враховуючи впливи 

довкілля (Ілініцька, 2007, с. 16). У дисертації М. Матковської доведено, що 

формування слухо-моторних уявлень школярів забезпечується 

цілеспрямованою організацією освітнього процесу з метою «педагогічного 

спрямування учнів до пошуку відповідності між слуховою та моторною 

діяльністю» (Матковська, 2002, с. 16). Згідно з розвідками М. Мартинюк, 

ефективність процесу формування художньо-естетичної компетентності учнів 

залежить від здатності вчителя вільно оперувати мистецькими знаннями, 

застосовувати особистісно зорієнтовані та інтерактивні форми й методи 
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навчання, у тому числі, в процесі педагогічної інтерпретації мистецьких творів 

(Мартинюк, 2011, сс. 15–16). 

Досліджуючи проблематику формування музичної культури школярів, 

О. Грисюк визначає, що ефективність даного процесу забезпечується такими 

діями вчителя, як актуалізація міжпредметних зв’язків у навчально-виховному 

процесі, організація різноманітних видів музично-творчої діяльності учнів, 

створення «атмосфери художньо-творчого спілкування» тощо (Грисюк, 2000, 

с. 10). 

Д. Кузьмінською досліджено чинники формування морально-ціннісного 

ставлення учнів до музичного виконавства, серед яких ученою увиразнено 

необхідність учителеві дотримуватися принципів «співтворчості викладача з 

учнем», «індивідуалізації музично-виконавського навчання», а також, 

стимулювати когнітивну активність учнів у музично-перцептивному процесі, 

сприяти осягненню ними «морально-ціннісної сутності музичного 

виконавства» тощо (Кузьмінська, 2005, с. 15). 

Т. Борисова обґрунтовує та досліджує в структурі підготовленості 

майбутніх учителів до естетичного виховання школярів засобами музично-

театрального мистецтва інформативну (специфіка художньо-творчого процесу 

театралізованого музикування), теоретичну (методичні основи естетичного 

виховання) та поліхудожню компетентності (Борисова, 2007, сс. 10–15). За 

висновками В. Федорчук, готовність майбутнього вчителя музики до 

організації музично-пізнавальної діяльності школярів визначається 

сформованістю обізнаності щодо мотивів, значення й мети такої діяльності, а 

також, психолого-педагогічних і методичних особливостей її перебігу, 

наявністю здатностей застосовувати означені знання під час практичної 

діяльності (Федорчук, 2002, с. 15). 

Ю. Тараненко за результатами дослідження підготовленості «майбутніх 

учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей школярів» 

доходить висновку, що така підготовленість забезпечується в разі визначення 

згаданими фахівцями такий розвиток у якості основної мети професійної 
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діяльності. Учена уточнює, що в даному процесі важливими є здатності 

«урахування індивідуально-вікових особливостей школярів», добору 

методично-ефективних засобів досягнення означеної мети, самоаналізу, 

прогнозування продуктивності тощо (Тараненко, 2017, с. 168). 

У праці О. Балдинюк досліджено особливості процесу розвитку творчого 

потенціалу школярів на уроках хореографії. Учена доводить, що виконанню 

даного завдання сприяє розкриття вчителем синтетичної сутності мистецтва та 

його соціально-комунікативної природи (Балдинюк, 2018, сс. 17-18).  

В. Сизоненко обґрунтовує потенціал бальної хореографії щодо розвитку 

«інтелектуальної, пізнавальної та моральної сфер особистості» та доходить 

висновку, що реалізації такого потенціалу сприяє сформованість 

організаційно-методичної грамотності викладача (Сизоненко, 2017). 

Розвідки вчених доводять, що позитивна результативність мистецько-

освітнього процесу в контексті виконання конкретних освітніх завдань 

забезпечується відтворенням педагогом комплексу дій, ефективність яких 

зумовлена рівнем його педагогічно-фахової підготовленості до означеного 

процесу. При цьому, слід звернути увагу, що ефективне виконання будь-якого 

з освітніх завдань, що постає перед викладачем у мистецько-освітньому 

процесі вимагає сформованості в нього комплексу компетентностей 

(Хмелевська, 2018a). У даному контексті звернемо увагу на принциповість 

застосування терміну комплекс (від лат. complex – складний), яким, згідно з 

даними тлумачного словника, позначається «сукупність предметів, явищ, дій, 

властивостей, що становлять одне ціле» (Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, 

1971, с. 10). Цілісність (інтегральність) компетентнісного комплексу зумовлює 

синергійність, узгодженість його компонентів, що забезпечує системність 

педагогічної дії. Утім структура таких комплексів є динамічною, адже склад 

компетентностей, які входять до його змісту, визначається функціональністю 

таких компетентностей щодо забезпечення виконання викладачем певного 

завдання мистецько-освітнього процесу (Хмелевська, 2017).  
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Як зазначає К. Рудніцька, компетентнісний підхід передбачає 

переорієнтацію в навчально-виховній діяльності вчителя з інформаційної 

площині, в межах якої відбувається ретрансляція знань, до організаційно-

управлінської, у якій учитель виконує функцію «організатора освітньої 

діяльності», що вимагає від нього сформованості здатності інтегрального 

застосування «знань, вмінь, навичок, ставлень, досвіду діяльності й 

поведінкових моделей особистості» (Рудніцька, 2016, с. 242). Отже, 

функціональність компетентнісних комплексів визначається їх структурними 

характеристиками, а процес структурування здійснюється самим фахівцем на 

тлі усвідомлення останнім цінності чинника відтворення педагогічного впливу 

на творчий, когнітивний, особистісний тощо розвиток суб’єктів мистецько-

освітнього процесу. 

Дослідження комплексів професійно-фахових компетентностей 

майбутніх учителів як цілісних функціональних конструктів, зумовило 

оформлення серії підходів до моделювання цілісного дизайну навчання, 

практичне застосування одного з яких висвітлене в праці С. Шума та Р. Крик 

(Shum & Crick, 2012). У результаті вивчення проблеми підготовки фахівців до 

практичного застосування компетентностей у майбутній професійній 

діяльності, вчені дійшли висновку, що ефективність даного процесу 

кореляційно залежить від професійних диспозицій майбутнього викладача. 

Авторами було відтворено багатовимірну модель формування професійних 

диспозицій майбутніх фахівців, у межах якої концептуально функціонують 

такі елементи, як-от:  

 прагнення професійного саморозвитку; 

 інтерес до критичного аналізу; 

 інтенція створення смислу (пошук зв’язків між навчальною інформацією 

задля досягнення певної професійної мети); 

 професійна стійкість (готовність долати перешкоди на шляху до 

професійного самовдосконалення); 

 дивергентність у вирішенні професійних завдань; 
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 взаємодоповнююча інтерперсональна позиція в комунікації; 

 стратегічна обізнаність щодо власних можливостей і професійного рівня 

(Shum & Crick, 2012, p. 95). 

Отже, сформованість професійної диспозиції майбутнього викладача 

виступає чинником, що забезпечує усвідомленість і функціональну 

спрямованість процесу конструювання майбутніми фахівцями 

компетентнісних комплексів. Імплементуючи означене до площини 

мистецько-освітньої галузі визначимо, що в процесі практичної діяльності 

майбутній викладач музичного мистецтва, задля вирішення певних освітніх і 

творчо-розвивальних завдань, застосовує низку компетентностей. 

Ефективність даного процесу залежить від синергійної взаємодії таких 

компетентностей, у її спрямованості на досягнення певної мети щодо 

формування якостей, компетентностей, здатностей тощо суб’єктів освітнього 

процесу. Означена взаємодія забезпечується сформованістю професійної 

диспозиції майбутнього викладача, яка характеризується наявністю 

інтенційного прагнення: 

 структурувати компетентності в цілісні функціональні комплекси; 

 удосконалювати їх структуру на основі критичного аналізу 

характеристик суб’єктів і цілей музично-освітнього процесу; 

 актуалізовувати компетентності задля створення міжпредметних і 

синкретичних взаємозв’язків у музично-мистецькому навчанні на тлі 

усвідомлення доцільності означених дій у контексті вирішення певних 

освітніх завдань; 

 віддавати пріоритет застосуванню творчих підходів до структурування 

компетентнісних комплексів із метою забезпечення креативності в 

доборі дидактичного матеріалу та визначенні методів і форм мистецько-

освітнього процесу; 

 забезпечувати ефективність процесів художньої та інтерперсональної 

комунікації в музично-мистецькому освітньому процесі шляхом 
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актуалізації компетентностей фасилітаційної педагогічної підтримки та 

створення конструктивно-творчого діалогу. 

Отже, позитивна результативність мистецько-освітнього процесу 

забезпечується сформованістю здатності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії до усвідомленого структурування компетентнісних 

комплексів як цілісних педагогічно-фахових конструктів, функціональних у 

контексті вирішення певних освітніх завдань. Структура таких комплексів є 

динамічною та визначається на тлі сформованості педагогічної диспозиції 

майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії.  

 

1.2.1. Метакогнітивні домени інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії 

 

Оскільки інтегральна компетентність майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії забезпечує їх здатність синергійного застосування 

компетентностей у мистецько-освітньому процесі вважаємо за необхідне 

вивчити феномен «компетентнісний комплекс» задля визначення сутності 

згаданої компетентності. 

Як було з’ясовано в попередньому підрозділі, синергійність дієвості 

компетентностей забезпечується функціонуванням метакогнітивного знання. 

Спираючись на розроблену Л. Андерсеном та співавторами двомірну модель 

компетентності, як такої, що охоплює процесуально-когнітивне та 

метакогнітивне знання, визначимо особливості та передумови процесу 

застосування компетентнісних комплексів. Означене завдання передбачає 

здійснення функціонального аналізу інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії у проєкцій функцій змістових 

доменів метакогнітивного знання означеної компетентності. Нагадаємо, що 

таке знання, за Л. Андерсоном та співавторами, складається з доменів: 

«стратегічні знання», «знання когнітивних завдань»; «самопізнання»; 

«оцінювання цілей» (Anderson, et al., 2001). 



49 

 

Отже, домен стратегічні метазнання, забезпечує здатність формувати 

універсальні стратегії опрацювання інформації. Інформаційне підґрунтя 

даного домену становить інформація щодо того, які саме компетентності 

доцільно застосовувати в певній ситуації мистецько-освітнього процесу з 

метою вирішення його актуальних завдань. Обізнаність, яка забезпечується 

осягненням такої інформації у двомірній моделі компетентності, функціонує 

як предметне фактографічне знання. Утім, зміст стратегічного метазнання 

складає не перелік компетентностей, але обізнаність стосовно їх класифікації 

за принципом доцільності застосування з метою ефективного вирішення 

завдань мистецько-освітнього процесу. 

У даному контексті доцільно розглянути приклади класифікацій 

компетентностей фахівців мистецько-освітньої галузі, представлені в 

дослідженнях науковців. Так, у праці Д. Тейбеля (Taebel, 1980) презентовано 

класифікацію компетентностей учителів музичного мистецтва. За 

результатами проведеного масштабного дослідження вченим було 

підтверджено, що ефективність учителів музичного мистецтва визначається не 

тільки сформованістю диференційовано спрямованих компетентностей, але й 

інформованістю стосовно їх класифікації, структури, взаємодії та ефективності 

в контексті забезпечення результатів навчання. Отже, у досліджені Д. Тейбеля 

компетентності диференційовано за категоріями «фахові» (аудіальні, музично-

теоретичні, музично-пластичні, аналітичні, інтерпретаційні, композиційні, 

виконавські) та «педагогічні» (планування, методичної організації, 

дидактичного забезпечення, психологічного забезпечення, комунікативні, 

міжпредметного навчання, мотивуючого оцінювання та зворотного зв’язку, 

відповідальності, контролю та управління) (Taebel, 1980, p.187). 

Класифікацію компетентностей учителів хореографії представлено в 

досліджені М. Ріпальди (Ripalda, 2019). За спостереженням ученої, проблема 

сучасної хореографічної освіти полягає в тому, що вчителі зосереджені на 

викладанні в межах певних галузей хореографічного мистецтва (класичний 

танець, народний, сучасний тощо) і не спрямовують мистецько-освітній 
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процес на комплексний художній розвиток особистості. Вирішення даної 

проблеми М. Ріпальда вбачає в забезпеченні обізнаності майбутніх викладачів 

у необхідності комплексного застосування предметно-фахових 

(хореографічно-виконавських, постановчих, художньо-інтерпретаційних, 

музично-хореографічних) та педагогічних (творчо-розвивальних, методичних, 

мотиваційно-оцінних, мистецько-менеджерських) компетентностей (Ripalda, 

2019, pp. 128-129]. 

Як можна побачити, учені спільні в тому, що серед основних 

класифікаційних кейсів компетентностей доцільно визначати фаховий та 

педагогічний. Утім, у сучасних дослідженнях звертається увага на важливість 

формування в майбутніх педагогів неакадемічних – трансверсальних –

компетентностей, які зазвичай характеризуються як соціальні, поведінкові та 

емоційні компетентності. Функція трансверсальних компетентностей полягає в 

полегшенні розуміння в освітньому процесі та забезпеченні ефективної 

соціалізації його суб’єктів. 

У праці Р. Чепіч та співавторів (Cepic, et al., 2015) проведено ґрунтовний 

аналіз трансверсальних компетентностей педагога. Актуальність формування 

таких компетентностей учені обґрунтовують тим, що характер та 

спрямованість професійно-фахової діяльності педагога обумовлені 

специфічними властивостями внутрішньої структури його особистості. Як 

зазначено в праці Р. Чепіч та співавторів, трансверсальні компетентності 

являють собою «сукупність когнітивних, емоційних, мотиваційних та 

управлінських здібностей, які взаємодіють з особистісними характеристиками 

педагогів, наділяючи їх здатностями забезпечувати найкращій освітній та 

розвивальний результат для більшості студентів» (Там само, с. 11). За 

результатами проведеної дослідної роботи вчені вирізняють три основні види 

трансверсальних компетентностей: 

 навчання навчанню (Learning to Learn) – ключова міжпредметна 

компетентність неперервного навчання, яка забезпечує здатності: знаходити, 

засвоювати та переробляти інформацію, інтеріоризовувати її у досвід, 
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функціональний стосовно вирішення завдань професійної діяльності та життя; 

організовувати процес власного навчання за допомогою ефективного 

управління часом та інформацією; усвідомлювати своє навчальні та кар’єрні 

потреби; визначати доступні можливості та долати перешкоди, щоб успішно 

вчитися та навчати інших (Cepic, et al., 2015, p. 12); 

 освіта в інтересах сталого розвитку – забезпечує здатності: системного, 

прогностичного та критичного мислення, спрямованого на подолання 

перешкод у навчанні та професійній діяльності; діяти справедливо та 

екологічно; співпрацювати в різнорідних групах; співпереживати та змінювати 

точку зору; організовувати міждисциплінарний освітній процес; забезпечувати 

інтерактивну комунікацію; планувати та реалізовувати інноваційні проєкти; 

проявляти терпимість під час оцінювання компетентностей інших суб’єктів 

освітнього процесу (Там само, с. 13); 

 забезпечення інклюзивності освітнього процесу – здатність 

забезпечувати освітньо-розвивальні можливості для всіх студентів шляхом 

підтримання «внутрішнього локусу контролю» за виробленням позитивного 

ставлення до суб’єктів освітнього процесу, на основі рефлексії їх 

індивідуальних властивостей (Там само, с. 14). 

Слід зауважити, що сформованість здатності викладачів музичного 

мистецтва і хореографії застосовувати трансверсальні компетентності в 

мистецько-освітньому процесі має велике значення, адже чинники 

позитивного психологічного клімату та педагогічної підтримки володіють 

особливою впливовістю на якість художньо-творчої навчальної діяльності 

студентів. 

Особливості та функції трансверсальних компетентностей фахівців 

мистецької освіти досліджено в роботі М. Гертрудікс-Барріо та Ф. Гертрудікс-

Барріо (Gértrudix-Barrio & Gértrudix-Barrio, 2010). Ученими визначено, що 

ефективне застосування викладачем трансверсальних компетентностей спряє 

вирішенню основного завдання мистецької освіти, яке полягає у творчому 

розвитку та ефективній соціалізації особистості. Як зазначають учені, 
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традиційні концепції формування художньої грамотності не враховують 

специфіку сучасного культурного простору, яка полягає у превалюванні 

інтерактивних, мультимедійних та гіпертекстових художніх артефактів. 

Подолання даного протиріччя співавтори вбачають в актуалізації дієвості 

трансверсальних компетентностей, спрямованих на забезпечення 

інклюзивності мистецько-освітнього процесу шляхом органічного включення 

до нього елементів взаємодії студентів з інтерактивними аудіовізуальними 

жанрами сучасного мистецтва. Як зазначають учені, організація творчої 

проєктивної діяльності студентів, спрямованої на створення аудіо-візуальних 

артефактів, сприяє осягненню художньої культури як цілісного феномену, 

підсумки розвитку якого текстуально-адитивно втілилися в «синергії виразних 

субстанцій звуку і бачення у вигляді колажу» (Gértrudix-Barrio & Gértrudix-

Barrio, 2010, p. 104). Завдяки такому спрямуванню, за висловом М. Гертрудікс-

Барріо та Ф. Гертрудікс-Барріо, увесь мистецько-освітній процес стає 

інтерактивно-трансверсальним, адже включає до площини пізнання життєво-

актуальні феномени та сприяє усвідомленню «цінностей середовища» 

(Там само, с. 105). У якості трансверсальних компетентностей, які 

забезпечують означений процес, учені вирізняють:  

 інструментальну, яка охоплює здатності використовувати 

мультимедійні технології, добирати відповідний дидактичний матеріал для 

опрацювання, заохочувати студентів до автентичної інтерпретації та синтезу 

контенту (Там само, с. 104); 

 взаємодії в гетерогенних групах, яка відповідає за здатності співпраці та 

вироблення сумісних стратегій зі студентами, синергійної взаємодії задля 

досягнення сумісних цілей, переконання студентів у тому, що робота в групі 

дозволяє досягнути кращих результатів, реалізації творчого потенціалу 

відчуття залученості (Там само, с. 104–105); 

 автономної дії – яка забезпечує здатності організовувати 

інтерперсональну взаємодію зі студентами, спрямовану на розкриття їх 

індивідуального творчого потенціалу, спонукання до саморефлексії, 
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самооцінювання та прагнення особистісного та творчого зростання 

(Там само, с. 105). 

Таким чином, компетентності, які застосовуються в мистецько-

освітньому процесі доцільно класифікувати за трьома основними категоріями: 

фахові, психолого-педагогічні та трансверсальні. Можна стверджувати, що 

ефективною педагогічною стратегією, спрямованою на вирішення будь-якого 

із завдань мистецько-освітнього процесу, є синергійне застосування 

компетентностей кожної з категорій. На основі наведеного, доцільно 

визначити, що компетентнісний комплекс як феномен має матричну 

структуру, яка складається з трьох умовних слотів – для психолого-

педагогічних, фахових і трансверсальних компетентностей. Утім, зміст кожного 

слоту має варіюватися та оптимізуватися з огляду на актуалізовану перед 

викладачем необхідність вирішувати певний конгломерат завдань мистецько-

освітнього процесу. Таким чином, стратегічне метакогнітивне знання в змісті 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії забезпечує їх метаздатність формувати такі функціональні 

компетентнісні комплекси (Хмелевська, 2019a). 

Наступним розглянемо домен знання когнітивних завдань. Такі знання 

забезпечують здатність автентично визначати актуальні цілі мистецько-

освітнього процесу. Слід звернути увагу, що формування таких завдань 

зумовлено поліфункціональністю фахової діяльності викладачів музичного 

мистецтва і хореографії. Як зазначає О. Олексюк, сучасна мистецька освіта 

окреслює функції викладача в контексті спрямування педагогічної дії на 

«розвиток особистості, здатної через музичну інтонацію осягати навколишню 

дійсність, власний внутрішній світ, розмаїття проблем людського досвіду» 

(Олексюк, 2006, сс. 11–12). Розвиток означеного напряму зумовлює 

необхідність реалізації низки функцій, серед яких слід вирізнити освітньо-

виховну, творчо-розвивальну, освітньо-організаційну та здоров’язбережувальну 

(Зязюн, 1997; Олексюк, 2006; О. Реброва 2014, Рудницька, 2001). Розкриємо їх 
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зміст у контексті метакогнітивного визначення завдань мистецько-освітнього 

процесу. 

Звернемо увагу, що на формування завдань мистецько-освітнього 

процесу впливає низка чинників. Такі чинники доцільно умовно розділити на 

два вектори.  

Перший вектор змінних складається з цілей і завдань мистецько-

освітнього процесу, які динамічно актуалізуються та підлягають 

дескриптуванню з боку викладача. Такому дескриптуванню сприяє 

усвідомлення основних функцій фахової діяльності та особливостей процесу, 

який уможливлює їх реалізацію. Слід взяти до уваги, що основною 

спрямованістю процесу викладання мистецьких дисциплін є висвітлення 

художнього сенсу мистецького твору, який осягається завдяки 

дескриптуванню референсних значень, що пов’язують його із 

соціокультурними явищами й артефактами інших галузей мистецтва. Як 

доводить мистецько-соціологічна думка, «соціальні утворення 

кристалізуються в художніх структурах» ((Ballantine, 1984, p. XVI), аналіз за 

пр. Т. Адорно). Таким чином, мистецько-освітній процес, деякою мірою, можна 

розглядати як процес інтеріоризації особистістю соцікультурного досвіду. 

Якість і спрямованість означеного процесу зумовлює рівень сформованості 

художньо-естетичного смаку індивіда, що, загалом, автопоезисно впливає на 

якість продуктів культури, які створюються новими поколіннямі, та на 

культурний рівень суспільства взагалі (Устименко-Косоріч, 2015). 

Отже, оскільки основою мистецько-освітнього процесу є сприймання та 

осягнення художніх творів, основним видом діяльності викладачів музичного 

мистецтва і хореографії доцільно визначити художньо-педагогічну 

інтерпретацію. Як зазначає О. Полатайко, інтерпретація художнього твору в 

мистецько-освітньому процесі є, одночасно, результатом його «…емоційно-

інтелектуального пізнання» та «…вербалізацію смислу художнього образу з 

морально-етичним спрямуванням та емоційним впливом в умовах педагогічної 

діяльності» (Полатайко, 2018, с. 15). Отже, саме характер, зміст та якість 
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педагогічної інтерпретації впливають на процес сприйняття, засвоєння 

художньої інформації, виникнення емоційного відгуку в студентів, який 

сприяє осягненню змісту творів, формуванню відповідних уявлень та 

цінностей. Усі перелічені завдання перманентно наявні в мистецько-

освітньому процесі, утім у різні моменти такого процесу певне завдання 

актуалізується більшою мірою. 

Так, завдання щодо презентації художнього твору з метою формування в 

студентів уявлень щодо художнього стилю, особливостей жанру передбачає 

відтворення інтерпретації-наративу. Така педагогічна інтерпретація має 

включати стилістичний, герменевтичний аналіз із висвітленням 

соціокультурних контекстів творення, інтертекстуальних мистецько-

синкретичних зв’язків усередині художнього стилю, культурологічної епохи 

тощо. 

Дещо іншу акцентуацію матиме педагогічна інтерпретація, спрямована 

на виконавську підготовку студентів у мистецько-освітньому процесі. Така 

інтерпретація матиме експлікаційний характер, буде заснованою на 

ґрунтовному семіотичному аналізі твору, міститиме посилання на існуючі 

традиції виконання даного твору, аудіовзірці виконань тощо. 

У якості актуального завдання мистецько-освітнього процесу 

О. Полатайко розглядає формування художньо-естетичного досвіду в процесі 

хореографічної навчальної діяльності. Учена слушно звертає увагу на 

інтегрованість даного утворення, як такого, що формується під час художньої 

комунікації за умов емоційного сприйняття художнього образу та 

оціннювання художнього семіозису на основі сформованих естетичних 

еталонів. Означене завдання зумовлює визначення специфічного напряму 

педагогічно-фахової діяльності викладача хореографії, адже переміщує 

основний фокус методичної уваги з пластично-виконавського аспекту на 

художньо-культурний (Полатайко, 2017). 

Сучасна мистецько-педагогічна думка пропонує нові крос-культурні 

види інтерпретації, спрямовані на формування уявлень про цілісність 
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мистецтва й компетентностей упровадження мистецького навчання на основі 

міждисциплінарності. Серед таких звернемо увагу на інтерпретаційну 

методологію «а/р/т/ографія (a/r/tography – artist/researcher/teacher+graphy 

[митець/дослідник/педагог+графіка, як текст])», розроблену П. Гузуасісом та 

співавторами (Gouzouasis, Irwin, Miles, & Gordon, 2013). Означена методологія 

спрямована на створення інтерпретації-тексту, як «крос-культурного 

художнього артефакту» (Там само, с. 12). 

Перелік змінних другого вектору цілей, що актуалізуються в мистецько-

освітньому процесі, складається з індивідуальних особливостей суб’єктів 

останнього. Серед таких характеристик компетентнісний рівень, властивості 

темпераменту, рівень сензитивності та стресостійкості, комунікативні навички, 

психологічні риси тощо. Означені особливості вивчаються, насамперед, у 

межах відгалужень психології мистецтва, як науки, що вивчає специфіку 

сприйняття художнього твору, особливаостей його впливу на людину, її 

емоційний стан, процеси формування певних особистісних орієнтації тощо 

(Драганчук, 2016; Роменець, 2004). 

У педагогіці мистецтва психологічна, вікові та компетентнісні 

особливості учнів/студентів досліджуються як чинники, що зумовлюють 

певниий характер художньо-педагогічної взаємодії, зміст методичного 

супроводу тощо (Масол, 2006; Ніколаї, 2017; Черкасов, 2012; 2014; Шевчук, 

2016). 

Урахування таких особливостей в освітньому процесі зазвичай 

пов’язується зі сформованістю компетентностей упровадження індивідуальних 

підходів до організації навчання. Зокрема в праці Е. Колб та Д. Колб (Kolb & 

Kolb, 2005) досліджуються такі компетентності та доводиться необхідність 

формування в їх змісті здатностей упровадження інноваційних 

персоналізованих підходів до навчання, як-от «емпірична теорія навчання 

(experiential learning theory (ELT))» (Там само, с. 193). Означена концепція, за 

висновком учених, дозволяє переорієнтовувати освітній процес зі 

спрямованості на засвоєння предметного знання на «синергетичну 
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інтеріоризацію особистістю соціального знання» (Там само, с. 194). Така 

інтеріоризація відбувається на тлі спрямованості на адаптацію мислення, 

почуттів і сприйняття особистості з метою осягнення й перетворення 

інформації на особистий досвід. 

Звернемо увагу, що певні завдання мистецько-освітнього процесу, які 

систематизовано як змінні двох векторів, актуалізуються в кожному моменті 

такого процесу в будь-яких комбінаціях, що зумовлює невизначеність і 

варіативність означеного процесу. Даний чинник зумовлює доцільність 

застосування поняття хронотоп мистецько-освітнього процесу. 

Як зазначено у філософському словнику, хронотоп – це «універсальне 

поняття, яке означає нерозривний взаємозв’язок просторових і часових 

відношень» (Шинкарук, 2002). Отже, в кожному хронотопі мистецько-

освітнього процесу актуалізується унікальний, за змістом, конгломерат 

завдань, виконання якого вимагає синергійного застосування комплексу 

компетентностей. 

Наступним розглянемо змістовий домен «самопізнання». Означений 

домен забезпечує ефективність діяльності викладачів за допомогою здатності 

визначати зміст компетентнісних комплексів з огляду на його 

функціональність щодо вирішення завдань певного хронотопу мистецько-

освітнього процесу. У сучасному мистецько-освітньому просторі іноді 

спостерігається ситуація, коли викладачі визначають художньо-освітній 

контент і методи навчання з огляду на власні компетентнісні можливості, 

незважаючи на необхідність реалізації основних функцій мистецької освіти. У 

праці К. Детельс (Detels, 1999) указується, що означена тенденція спричиняє 

фрагментацію художнього знання та, в цілому, сприйняття мистецтва. 

Подоланню даного протиріччя сприяє функціонування наступного домену – 

домену «оцінювання цілей». 

Зміст домену «оцінювання цілей» забезпечує здатності прогнозування на 

основі аналізу досвіду. У контексті дослідження доцільно розглянути такий 

феномен як художньо-метакогнітивний досвід, ідентифікований і вивчений 
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О. Ребровою. Означений феномен учена розглядає як «системну якість, що 

дозволяє керувати художньо-пізнавальними процесами (свідомо й підсвідомо) 

та критично ставитись і регулювати свій художньо пізнавальний ресурс, 

активізувати процеси саморозвитку художнього мислення; забезпечувати 

рефлексію розумових та творчих процесів під час фахового навчання; 

самоконтроль та усвідомленість траєкторії пізнавальних дій, самостійність 

вибору способів пізнання» (Реброва, 2012, c. 233). На основі такого досвіду 

викладачем здійснюється самоаналіз результативності процесу застосування 

компетентностей, актуалізованих у компетентнісному комплексі та, в цілому, 

оцінювання результатів фахової діяльності на основі акмеологічного 

спрямування на особистісно-фахове самовдосконалення. 

Отже, визначимо, що інтегральну компетентність майбутніх викладачів 

музичного мистецтва і хореографії, доцільно розглядати як кваліфікаційно-

якісний метаконструкт що забезпечує ефективність процесу синергійно-

творчого застосування компетентностей, спрямованого на вирішення 

актуальних художньо-педагогічних завдань у специфічних умовах варіативного 

мистецько-освітнього процесу. Зміст такої компетентності складає 

метакогнітивне знання та художньо-метакогнітивний досвід. 

 

1.2.2. Структура інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії 

 

Із метою визначення структури інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії було вивчено погляди 

науковців на принципи структурної організації компетентностей фахівців 

мистецько-освітньої сфери. Як зазначає М. Головань, така компетентність є 

інтегративним утворенням, що поєднує «знання, уміння, навички, досвід та 

особистісні якості, які зумовлюють прагнення, готовність і здатність 

розв’язувати проблеми й завдання, які виникають у реальних життєвих 

ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість предмета й результату 
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діяльності» (Головань, 2011, c. 232). Утім, як було з’ясовано в попередньому 

підрозділі, інтегральна компетентність є метакваліфікаційним феноменом, 

який у певний спосіб охоплює здатності, що забезпечуються психолого-

педагогічними, фаховими та трансверсальними компетентностями. У зв’язку з 

цим, структурні компоненти досліджуваного конструкту розглядаються як такі, 

що є пов’язаними з компонентами компетентностей, синергійне застосування 

яких забезпечує інтегральна компетентність. 

Із даною метою, насамперед, було вивчено погляди науковців на 

структурну організацію компетентностей, які володіють певним ступенем 

інтегральності як такі, що комплексно забезпечують мистецько-освітній 

процес. 

Так, у складі фахової компетентності майбутнього вчителя музики 

М. Михаськовою визначено ціннісно-орієнтаційний, когнітивний (музично-

теоретичні та методичні знання), практично-творчий (музично-естетичний 

досвід, виконавські вміння, творча самостійність) компоненти (Михаськова, 

2007, с. 9). 

Обґрунтована Н. Цюлюпою методична компетентність майбутніх 

учителів музики складається з когнітивно-інформаційного (музичний тезаурус, 

асоціативні уявлення), операційно-регулятивного (організаційні знання й 

уміння), емоційно-ціннісного та творчо-діяльнісного (креативність мислення в 

музично-творчому процесі) компонентів (Цюлюпа, 2009, с.16). 

У складі «професійної компетентності майбутнього вчителя музики в 

музично-інтерпретаційній діяльності» Н. Юдзіонок визначає мотиваційно-

ціннісний (інтерес та ціннісне ставлення до процесу інтерпретації), 

когнітивно-операційний (навички втілення в процесі інтерпретації художніх і 

методичних знань), креативно-рефлексивний (осягнення «художньо-

смислових елементів твору», створення оригінальної інтерпретаційної 

концепції) компоненти (Юдзіонок, 2011, с. 10). 
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О. Авраменко визначає ціннісно-мотиваційний, змістовий, рефлексійний 

та діяльнісний компоненти в складі інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх хореографів (Авраменко, 2018, с. 55–56).  

С. Твердохліб доходить висновку, що до структури «інтерпретаційної 

компетентності вчителя хореографії» входять когнітивний (психолого-

педагогічні та хореографічні знання й уміння) та ціннісно-орієнтаційний 

(художньо-естетичні, етичні, професійні переконання та фахові інтереси й 

потреби) компоненти (Твердохліб, 2018a, с. 220; 2018b, с. 161).  

У контексті дослідження особливий інтерес становлять погляди вчених 

на структуру компетентностей, які володіють міждисциплінарним потенціалом 

педагогічної дії. Серед таких художня компетентність майбутніх учителів 

музики і хореографії, досліджена Лю Цяньцянь. У структурі означеної 

компетентності вчена ідентифікує такі компоненти: художньо-комунікативний 

(термінологічна, мистецько-мовна грамотність), методико–педагогічний 

(компетентності самоорганізації та педагогічної дії), синкретично-аналітичний 

(мистецтвознавчі знання та уміння), виконавсько-інтерпретаційний (рефлексія 

та виконавські компетентності) (Лю Цяньцянь, 2010, с. 9). 

Л. Степанова визначає в структурі художньо-герменевтичної 

компетентності магістрів музичного мистецтва та хореографії художньо-

перцептивний («емоційно-чуттєве сприйняття художнього сенсу»), 

семіотично-когнітивний (розуміння мистецького семіозису та контекстів), 

творчо-експлікаційний (вербалізація художньо-педагогічної інтерпретації), 

досвідно-педагогічний (художньо-герменевтичний досвіду як педагогічний 

ресурс) (Степанова, 2018, с. 19). 

Чжан Їн доходить висновку, що складниками етнокультурної 

компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії є мотиваційний 

(мотивація формування етнокультурної компетентності), когнітивний 

(педагогічно-організаційні знання), діяльнісний (комунікативні та рефлексивні 

навички) компоненти (Чжан Їн, 2017, с. 310). 
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Таким чином, досліджуючи компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва і хореографії, учені визначають компоненти, 

функціональні щодо забезпечення: а) особистісної та фахової мотивації, 

заснованої на відповідних ціннісних орієнтаціях; б) гностичного підґрунтя у 

вигляді фахової та психолого-педагогічної поінформованості; в) емоційно-

особистісних якостей, що зумовлюють здатності рефлексії, емпатії, 

самооцінювання; в) педагогічно-інтерпретаційних творчих умінь, які 

відповідають за можливості створювати виконавську та педагогічну 

інтерпретацію художніх творів і презентувати її безпосередньо в мистецько-

освітньому процесі, спираючись на ефективні методи організації та 

спрямування художньо-творчої діяльності студентів (Хмелевська, 2019e). 

Утім, у процесі визначення структури інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії було враховано, що 

означена компетентність укладатиметься не із перелічених якостей і 

компетентностей, але зі здатності їх творчого застосування в мистецько-

освітньому процесі. 

Задля визначення такої структури було застосовано метод інтегральної 

індексації К. Уїлбера (Wilber, 2005), розроблений як інструмент дослідження 

складних інтегральних феноменів. В основі методу розроблена вченим 

унікальна «інтегральна операційна система (Integral Operating System (IOS))» 

(Там само, с. 4). Процедура застосування методу передбачає складання 

інтегральної карти феномену шляхом ідентифікації та систематизації всіх його 

секторів і рівнів. За висловом К. Уїлбера, індексації за методом IOS підлягає 

будь-яка «глобальна галузь людської діяльності – від мистецтва танцю до 

медицини», що сприяє «спорідненню різних галузей та надає можливості 

забезпечувати міждисциплінарне та трансдисциплінарне пізнання, створюючи 

інтегральну спільноту навчання» (Там само, с. 5).  

Складання інтегральної карти за методом IOS є процесом розподілення 

складових феномену за концептуальними квадрантами, кожен із яких 

інтерпретується як площина дослідження. Складові феномену, які ієрархічно 
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розташовуються вздовж лінійних проєкцій «функціонують як рівні аналізу та 

усвідомлення аспектів досліджуваного феномену» (Wilber, 2005). Такі 

квадранти втілюють певну абстрактну площину аналізу феномену з позицій:  

 «я» (самоаналіз),  

 «ми» (сумісна діяльність, спрямована на досягнення спільної мети), 

 «ти» (відтворення впливу та оцінювання його наслідків і результатів), 

 «вони» (осягнення дій і результатів діяльності (явищ, концепцій, творів 

тощо) інших людей і спільнот) (Wilber, 2005, pp. 23–25). 

Індексація інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії за методом IOS передбачала визначення проєкцій 

аналізу структури означеного конструкту в контексті функціонування 

компетентнісної сфери згаданих фахівців. Отже, виходячи з того, що 

інтегральна компетентність забезпечує здатності синергійного застосування 

компетентнісних комплексів, визначимо локуси її функціональності в таких 

проєкціях: 

 «я»-проєкція – усвідомлення необхідності та прагнення застосування 

певних компетентностей задля ефективного функціонування у фаховій 

діяльності; 

  «ми»-проєкція – узгодження процесу синергійного застосування 

компетентностей задля забезпечення міждисциплінарності, 

трансдисциплінарності та інтегральності мистецько-освітнього процесу; 

 «ти»-проєкція – забезпечення дієвості компетентностей організації 

індивідуалізації та персоналізації мистецько-освітнього процесу; 

 «вони»-проєкція – синергійно-творче застосування інтерпретаційних, 

педагогічно-перформативних, методично-інноваційних та художньо-

комунікативних компетентностей у мистецько-освітньому 

процесі (Хмелевська, 2019, c. 111). 

Слід звернути увагу, що процес синергійного застосування 

компетентностей реалізується конгруентно до процесу актуалізації завдань 

мистецько-освітнього процесу, зумовлених спрямованістю останнього на 
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реалізацію освітньо-виховної, творчо-розвивальної, освітньо-організаційної та 

здоров’язбережувальної функцій. Як було з’ясовано вище, такі завдання 

доцільно систематизувати за векторами досягнення цілей (освітніх, 

розвивальних, виховних) та врахування індивідуальних особливостей суб’єктів 

мистецько-освітнього процесу. Збіг змінних означених векторів зумовлює 

генерацію в кожному хронотопі мистецько-освітнього процесу унікального 

конгломерату завдань, вирішення яких вимагає синергійного застосування 

комплексу компетентностей. Динамічність означеного процесу зумовлює 

невизначеність і варіативність умов фахової діяльності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва і хореографії. Карту індексації інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії за 

методом IOS представлено на рисунку 1.1. 

 

На рисунку можна побачити чотири квадранти, які відповідають 

проєкціям аналізу інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

Інтегральна компетентність майбутніх викладачів 

музичного мистецтва і хореографії 

Рис. 1.1. Карта індексації інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва і хореографії за методом IOS К. Уїлбера  
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музичного мистецтва та хореографії («Я», «Ти», «Ми», «Ви»). Спрямованість 

та характер функціонування означеної компетентності у згаданих проєкціях 

корегується впливом змінних векторів «мета мистецько-освітнього процесу» 

та «урахування індивідуальних характеристик суб’єктів мистецько-освітнього 

процесу», які представлено у вигляді двох динамічних кілець, що обертаються 

в різних напрямах. 

З опорою на отримані результати індексації інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії за методом IOS 

було визначено структурні компоненти згаданого конструкту та їх елементи. З 

означеною метою було розглянуто структурні компоненти компетентностей, 

визначених науковцями у площині квадрантів карти. 

Зокрема, аналіз у напрямі «я»-проєкції, яка висвітлює усвідомлення 

необхідності застосування компетентностей, зумовив привернення уваги до 

чинників, які забезпечують умотивованість до компетентнісного 

самовдосконалення, у тому числі, шляхом формування метаздатностей 

здійснювати керівництво процесами згаданої сфери. З погляду психології така 

вмотивованість пов’язана із самоаналізом та саморегуляцією. Як доводить 

К. Меррік (Merrick, 2012), на основі проведеного дослідження функцій 

інтринсивної мотивації, інтенція до компетентнісного зростання в навчанні й 

фаховій діяльності ґрунтується на внутрішніх установках і самоврядуванні, 

уміннях самостійно визначати цілі та, відповідно до них, отримувати знання, 

формувати й удосконалювати навички та вміння. 

Отже, інтенції майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії 

автентично визначати завдання мистецько-освітнього процесу, спрямовані на 

реалізацію освітньо-виховної, творчо-розвивальної та здоров’язбережувальної 

функцій, структурувати функціональний компетентнісний комплекс та синергійно 

застосовувати компетентності, охоплює мотиваційно-самокорегувальний 

компонент, елементами якого є: 

 усвідомлення потреб актуалізації певних компетентностей із метою 

вирішення завдань мистецько-освітнього процесу; 
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 умотивованість формування компетентностей задля досягнення 

самостійно визначених художньо-педагогічних цілей. 

Вивчення процесів застосування компетентностей у напрямах квадранта 

«ми»-проєкції зумовило актуальність аналізу чинників забезпечення 

міждисциплінарності мистецько-освітнього процесу. Як зазначено в праці 

Л. Іваницької та співавторів (Ivanitskaya, Clark, Montgomery, & Primeau, 2002), 

навчання мистецьких дисциплін має бути апріорі міждисциплінарним та 

інтегральним, адже мистецький твір поєднує в собі художньо-стильові риси, 

спільні з рисами творів інших видів мистецтва та контекстно пов’язані із 

соціумом і культурою. Ідентифікація та аналіз таких контекстів у процесі 

інтерпретації розширює не тільки художній тезаурус, але й сприяє 

формуванню здатностей «розуміння явищ життя через пізнання мистецтва». За 

висновком учених, означена властивість міжпредметного сприйняття й аналізу 

мистецького твору сприяє розвиткові «критичного мислення та 

метакогнітивних навичок» (Там само, с. 103).  

Таким чином, синергійне застосування компетентностей задля 

забезпечення міжпредметного характеру мистецько-освітнього процесу 

пов’язано з когнітивними вміннями та сформованістю мистецького тезаурусу, 

які впливають на якість педагогічної інтерпретації. Необхідно також звернути 

увагу на методичний аспект, адже така інтерпретація є художньо-

комунікативним процесом, отже передбачає міжсуб’єктну взаємодію, 

спрямовану на забезпечення розуміння студеному художньої інформації. 

Означене актуалізує необхідність застосування компетентності адаптації 

художньо-інформаційного контенту з огляду на індивідуальні особливості 

реципієнтів. У зв’язку з цим виокремлюємо в структурі інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії 

компетентнісно-адаптаційний компонент та його елементи: 

 актуалізація компетентностей інтеграції інформації в цілісні 

міжпредметні мистецько-синкретичні комплекси; 
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 адаптація художньої інформацій з огляду на специфіку мистецько-

освітнього процесу. 

Визначення компоненту інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії, який відповідає квадранту 

«ти»-проєкції зумовив привернення уваги проблемі забезпечення 

індивідуалізації шляхом застосування компетентностей інтерперсональної 

рефлексії. Як доводить Г. Кельхтерманс (Kelchtermans, 2009), рефлексивний 

аналіз уможливлює підвищенню ефективності педагогічної дії шляхом 

активізації функціонування таких психологічно-особистісних механізмів, як-от: 

а) самооцінювання педагогічної дії з позицій етики й моральності; 

б) зосередженість на підтриманні оптимального емоційного фону в 

педагогічній комунікації; в) спрямованість на впровадження «концепції 

віддзеркалення» студента з метою осягнення його особистісних рис та 

індивідуальних потреб (Там само, сс. 268–269). 

Таким чином, осягнення індивідуальних особливостей через рефлексію 

лежить в основі функціонування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії в «ти»-проєкції. Визначення 

метакогнітивних стратегій забезпечення на цій основі персоналізованого 

характеру мистецько-освітнього процесу вимагає залучення педагогічної 

творчості в процесі добору та адаптації методів навчання. У зв’язку з цим 

визначаємо методично-персоналізований компонент у структурі інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії, 

елементами якого є: 

 актуалізація компетентностей осягнення індивідуальних особистісно-

емоційних і психологічних особливостей суб’єктів освітнього процесу; 

 творча актуалізація компетентностей добору та проєктування 

персоналізованих методів навчання. 

Аналіз у площині «вони»-проєкції зумовив привернення уваги до 

специфіки функціонування майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії безпосередньо в інтерпретаційному та педагогічно-
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перформативному процесах. Як підкреслюється в праці Л. Лавандер (Lavender, 

2006), у якій науковець розглядає проблеми хореографічно-освітнього процесу, 

специфіку останнього зумовлює необхідність генерувати творчі ідеї 

безпосередньо в процесі художньо-педагогічної інтерпретації або під час 

виконавсько-ілюстративної педагогічної роботи. При цьому, важливим є 

спрямовувати творчий процес на осягнення студентами духовного та 

соціокультурного контекстів твору, розвиток їх творчих і художньо-

естетичних якостей і застосовувати для цього відповідні методи та 

прийоми (Там само, с. 12). 

Означені чинники, об’єктивність існування яких цілком 

підтверджуються практикою мистецько-педагогічної діяльності, зумовлюють 

необхідність вирізнення в структурі інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії компонента, який забезпечує 

здатності синергійного застосування художньо-інтерпретаційних, творчо-

методичних та комунікативно-інклюзивних компетентностей. У якості такого 

компоненту визначаємо творчо-інтерпретаційний, з елементами: 

 творче застосування педагогічно-інтерпретаційних і виконавських 

компетентностей; 

 творче застосування освітньо-організаційних і фахово-методичних 

компетентностей. 

Таким чином, у структурі інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії визначено мотиваційно-

самокорегувальний, компетентнісно-адаптаційний, методико-

персоналізований та творчо-інтерпретаційний компоненти та відповідні 

елементи. 

ВИСНОВКИ до розділу 1 

У першому розділі вивчено феноменологію інтегральності, теоретичні 

передумови функціонування метазнання як чинника, що зумовлює можливості 
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управління процесами актуалізації та творчого застосування фахових, 

педагогічних та особистісних компетентностей у мистецько-освітньому процесі; 

визначено сутність і компонентну структуру інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. 

Аналіз наукових досліджень, присвячених проблематиці формування 

компетентностей у контексті особистісного та професійного розвитку дозволив 

з’ясувати, що ефективність фахівців у сфері професійної діяльності 

забезпечується не стільки сформованістю вузько фахових компетентностей, 

скільки наявністю здатностей їх застосовувати на тлі прагнення позитивно 

впливати на довкілля й досягати певних професійних цілей. Разом із цим 

науковцями було визначено, що на ефективність діяльності фахівців негативно 

впливає чинник дискретності компетентностей, які формуються в процесі 

професійно-фахової підготовки. На тлі прагнення подолання означених протиріч 

на межі дотику наукових думок когнітивістики та педагогіки було розроблено 

концепцію функціонування метазнання як феномену, що володіє потенціалом 

управління розумовою сферою, діяльністю та поведінкою і, завдяки цьому, 

забезпечує здатність інтегрального застосування компетентностей. 

Ретроспективний аналіз дозволив уточнити, що наукова увага до феномену 

інтегральності проявлялася з античних часів філософським дискурсом навколо 

проблематики співвідношення цілого та його частин. Результатом означеного 

дискурсу стало визнання того, що інтегральна цілісність, за своєю якістю, не 

тотожна сумі елементів, що її складають. У результаті проведеного поняттєвого 

аналізу було встановлено, що вивчення феномену інтегральності в контексті 

особистісного розвитку зумовило становлення концепції інтегрального 

самоконструювання (К. Корсгаард (С. Korsgaard)), як процесу набуття 

особистісної інтегральності через узгодження актуальних цінностей, намірів, 

бажань, волі та дій з особистісними цілями з позиції ментальної проєкції 

«майбутнього я». 

Екстраполяція концепцій метазнання та інтегральності до площини 

професійної підготовки фахівців зумовила визначення педагогами доцільності 
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цілеспрямованого формування інтегральної компетентності, як феномену, що 

забезпечує здатності управління процесом синергійного застосування 

компетентностей. У працях учених доведено, що інтегральна компетентність 

охоплює професійні, фахові та загальні компетентності та визначається здатністю 

їх ефективного застосування у специфічних умовах професійно-фахової діяльності. 

Методом інтегрального аналізу було встановлено, що специфіка фахової 

діяльності викладачів музичного мистецтва та хореографії полягає в її 

поліфункціональності. Реалізація функцій означеної діяльності, зокрема, освітньо-

виховної, творчо-розвивальної, освітньо-організаційної та здоров’язбережувальної, 

проявляється у виконанні певних завдань мистецько-освітнього процесу. 

Застосування методу систематизації дозволило визначити два основних вектори, 

які зумовлюють формування таких завдань. Зокрема, це вектор змінних, які 

визначаються відповідно до спрямованості творчого педагогічно-

інтерпретаційного процесу на художньо-естетичний, емоційний, духовний 

розвиток, формування художньо-аналітичних, інтерпретаційних, виконавських 

умінь тощо. Другий вектор змінних складається із завдань щодо врахування 

індивідуальних (психологічних, особистісних, когнітивних) особливостей 

суб’єктів освітнього процесу. Збіг змінних кожного з векторів у певному хронотопі 

мистецько-освітнього процесу зумовлює формування унікального за змістом 

конгломерату педагогічних і художньо-освітніх завдань, вирішення яких вимагає 

застосування певного комплексу компетентностей. Методом узагальнення було 

встановлено, що такі компетентнісні комплекси мають матричну структуру, яка 

передбачає входження до складу кожного з них низки психолого-педагогічних, 

фахових і трансверсальних компетентностей. Таким чином, важливості набувають 

метаздатності викладача сформувати компетентнісний комплекс, функціональний 

щодо виконання певного конгломерату мистецько-освітніх фахових завдань, та 

забезпечити інтегральність дієвості актуалізованих компетентностей шляхом їх 

синергійно-творчого застосування. 

На основі з’ясованого було визначено сутність інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії, яка розглядається як 
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кваліфікаційно-якісний метаконструкт, що забезпечує ефективність процесу 

синергійно-творчого застосування компетентностей, спрямованого на вирішення 

актуальних художньо-педагогічних завдань у специфічних умовах варіативного 

мистецько-освітнього процесу. Зміст означеної компетентності становлять 

метазнання та художньо-метакогнітивний досвід (О. Реброва).  

Застосування методів інтегральної індексації складних явищ і систем 

(К. Уілбер (K. Wilber)) і теоретичного моделювання дозволило визначити 

структуру інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва 

та хореографії, до якої ввійшли такі компоненти: 1) мотиваційно-

самокорегувальний, який охоплює усвідомлення потреб актуалізації певних 

компетентностей із метою вирішення завдань мистецько-освітнього процесу й 

умотивованість формування компетентностей задля досягнення самостійно 

визначених художньо-педагогічних цілей; 2) компетентнісно-адаптаційний, 

елементами якого є актуалізація компетентностей інтеграції інформації в цілісні 

міжпредметні мистецько-синкретичні комплекси та адаптація художньої 

інформацій з огляду на специфіку мистецько-освітнього процесу; 3) методико-

персоналізований, який охоплює творчу актуалізацію компетентностей осягнення 

індивідуальних особистісно-емоційних і психологічних особливостей суб’єктів 

освітнього процесу й компетентностей добору та проєктування персоналізованих 

методів навчання; 4) творчо-інтерпретаційний, елементами якого є застосування 

творчих: виконавських, педагогічно-інтерпретаційних, освітньо-організаційних і 

фахово-методичних компетентностей у мистецько-освітньому процесі. 

Отже, у розділі висвітлено феноменологію інтегральної компетентності в 

контексті підготовки фахівців мистецької освіти й визначено структуру 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І 

ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Методологічні основи формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії 

 

Актуальність проблематики формування інтегральної компетентності 

зумовлена поліфункціональністю професійної діяльності викладача, виконання 

завдань якої потребує синергійного застосування комплексу компетентностей. 

Утім, освітні, виховні та розвивальні завдання мистецько-освітнього процесу є 

кореляційно пов’язаними між собою, що зумовлює конвергентність наукових 

підходів і принципів, на які доцільно спиратися як на методологічні засади 

формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії. Генеральним у даному контексті визначається 

інтегральний підхід, запровадження якого в мистецькій освіті здійснюється з метою 

вирішення комплексу завдань. 

Так, Д. Еліотом та співавторами (Elliott, et al., 2013) на засадах 

інтегрального підходу розроблено концепцію праксіальної музичної освіти 

(praxial of music education), у межах якої вчені обґрунтовують необхідність 

синергійного поєднання всіх форм художньо-музичної діяльності в музично-

освітньому процесі (слухання, виконання, диригування, імпровізація, 

аранжування, композиція) як таких, що «взаємно підсилюють одна одну та є 

взаємозалежними із соціального, художнього, етичного та освітнього 

поглядів» (Там само, с. 6). Означена пропозиція ґрунтується на філософському 

усвідомленні сутності музики, яка є не продуктом, а процесом (музикування, 

творчості, виконавської співтворчості тощо), спрямованим на розвиток 
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особистості в естетичному, етичному, творчому, самоорганізаційному, 

культурно-емоційному, соціальному контекстах (Elliott, et al., 2013, p. 5). 

Застосування інтегрального підходу в дослідженнях у галузі мистецької 

педагогіки дозволяє спрямувати наукову увагу на проблему конгруентності 

функціонування елементів системи підготовки фахівців мистецької освіти в 

контексті формування компетентностей і якостей, що зумовлюють 

ефективність професійної мистецько-педагогічної діяльності. Так, Г. Ніколаї 

доходить висновку, що інтегральний потенціал музично-педагогічної освіти, 

створює передумови існування такого мета-феномену як мистецька освіта 

(Ніколаї, 2010, с. 4). Авторка проводить ґрунтовний інтегрально-порівняльний 

аналіз музичної освіти в ретроспективному та міжкультурному контекстах, 

досліджуючи її структуру (інституційну організацію), зміст, утілений у 

навчальних програмах та «організацію його засвоєння», спрямовану на 

формування «музичної культури та педагогічної компетентності» майбутніх 

учителів музики (Там само, с. 6). 

У якості чинника, що інтегрує елементи мистецької освіти та визначає їх 

універсальність, а також цілісність усієї системи, О. Ребровою розглянуто 

художньо-ментальний досвід майбутніх учителів музичного мистецтва та 

хореографії. Учена досліджує означений конструкт як феномен «ментального 

простору особистості», що формується в площині функціонування таких 

систем, як «культурно-освітній простір» та «культурно-освітнє середовище». 

Умовою формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів 

музичного мистецтва та хореографії П. Реброва визначає наявність методичної 

системи, спрямованої на усвідомлення студентами синергійності мистецького 

простору, його педагогічного потенціалу, конвергентності підходів до його 

пізнання, інтегрованості різновидів «…художньо-комунікативної навчальної 

діяльності (виконавської, балетмейстерської, науково-дослідницької, 

педагогічної практики)…» (Реброва, 2013b, с. 7). 

О. Єременко вивчає потенціал, дотичного до інтегрального, 

консолідаційного підходу та обґрунтовує важливість забезпечення 
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«…взаємодії виконавсько-фахового, педагогічно-практичного, науково-

дослідницького напрямів навчання при збережені змісту кожного з них» 

(Єременко, 2017). 

Застосування інтегрального підходу в мистецько-освітньому процесі 

уможливлює обґрунтування педагогічних стратегій, заснованих на 

міждисциплінарній інтеграції, зокрема, спрямованих на розширення меж 

художнього сприймання та пізнання через актуалізацію інформації з теорії та 

історії мистецтва, естетики, соціокультурних контекстів, інтерпретаційних 

традицій тощо (Хмелевська, 2019c). Даний напрям упровадження 

інтегрального підходу сприяє усвідомленню синкретичності мистецьких 

творів та, загалом, цілісності (інтегральності) мистецтва як соціокультурного 

феномену. Упровадження інтегрального підходу в процесі підготовки 

майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії сприяє формуванню 

їх здатності до викладання мистецьких дисциплін на основі міжпредметної 

інтеграції. У дослідженні Л. Бреслер (Bresler, 1995) представлено 

класифікацію стилів упровадження інтегрального підходу, спрямованого на 

згаданий вид інтеграції. Серед таких: 

 співрівної когнітивної інтеграції (Co-equal Cognitive Integration), 

який забезпечується інтеграцією декількох дисциплін (частіше, гуманітарного 

циклу), інформаційний контент яких розкривається через пізнання мистецтва, 

як такого, що втілює соціокультурний контекст і цінності певного історичного 

періоду. Даний стиль передбачає вивчення стилістичних епох, творчості 

композиторів, соціальних умов та історичних подій, залучення до дискусій, 

стимулювання активного осмислення функцій мистецтва в бутті соціуму та 

особистості (Bresler, 1995, pp. 6–7); 

 афективний (Affective), функціональний стосовно забезпечення 

двох напрямів – терапевтичного (корегування настрою та ступеню 

концентрації під час засвоєння інформації дисциплін загального циклу) і 

творчо-розвивального (мотивація та залучення до творчої діяльності). 

Упроваджується шляхом надихання студентів до творчості, стимулювання до 
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підготовки міжпредметних творчих проєктів, створення інтерпретацій та 

мистецьких артефактів тощо за фасилітаційної підтримки викладача (Там само, 

сс. 7–8); 

 соціальної інтеграції (Social Integration), який застосовується в 

напрямі реалізації соціальної функції мистецтва, зокрема емоційного 

об’єднання спільноти, організації діяльності, урочистих заходів, підвищення 

привабливості навчання тощо. Даний стиль не передбачає осягнення 

глибинних основ мистецтва, не є спрямованим на формування художньо-

естетичних уявлень, творчого мислення тощо, але забезпечує усвідомлення 

студентами (учнями) соціальної цінності мистецтва, його актуальності в житті 

людей (Там само, с. 8); 

 підпорядкований (Subservient), який передбачає інтеграцію 

мистецьких дисциплін із дисциплінами загальноосвітнього циклу, 

спрямований на оптимізацію процесу засвоєння інформаційного контенту 

останніх. Така інтеграція проявляється у виконанні пісень, які висвітлюють 

певну навчальну інформацію (абетка, таблиця множення, планети сонячної 

системи тощо), виконанням простих завдань із розфарбовування, вирізання, 

розспівування слів для кращого запам’ятовування тощо. Означений стиль 

забезпечує більш низький рівень осягнення інформації дисциплін мистецького 

циклу, ніж загальноосвітнього, не є спрямованим на «розвиток естетичної 

обізнаності, критичного аналізу та художніх навичок» (Там само, сс. 5–6). 

Як можна побачити, стилі впровадження інтегрального підходу, 

позначені як «афективний» та «співрівної когнітивної інтеграції» найбільш 

сприяють виконанню завдань мистецько-освітнього процесу щодо творчого 

розвитку, формування культури та фахових компетентностей. Слід зазначити, 

що синергійне застосування цих двох стилів забезпечує, зазвичай, високу 

результативність навчання й розвитку. У дослідженні Р. Харлін та С. Браун 

(Harlin & Brown, 2007) представлено педагогічну систему організації 

міждисциплінарного мистецько-освітнього процесу на засадах інтегрального 

підходу, запровадженого на тлі дотримання означених стилів. Учені 
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пропонують застосування компетентностей підтримки й турботи про суб’єктів 

мистецько-освітнього процесу, спрямованих на виклик емоційно-естетичного 

відгуку. Таке спрямування забезпечує натхнення як мотивацію до осмислення 

ціннісних та естетичних основ мистецтва на основі активізації емоційної, 

перцептивної та когнітивної активності. Як пишуть Р. Харлін та С. Браун, 

розкриття соціально-філософських, психологічних та історичних контекстів на 

тлі активізації афективного сприйняття й аналізу уможливлює осягнення 

інтегральності мистецтва як феномену та його невід’ємність від життя 

(Там само, с. 173). 

Доцільною в мистецько-освітньому процесі вважається 

міждисциплінарна інтеграція, спрямована на розширення можливостей 

студентів щодо творчого розвитку й реалізації власного особистісно-

професійного потенціалу шляхом удосконалення організаційно-методичних 

форм навчання. Серед таких міждисциплінарних форм на основі інтегрального 

підходу запроваджуються інтерактивні заняття, студентські проєкти тощо 

(Лобова, 2011; Проворова, 2018; Реброва, 2013a; Albert, 2010). 

Так, у дослідженні Є. Проворової запропоновано педагогічну технологію 

контекстного навчання, в основі якої інтеграція «психолого-педагогічних 

дисциплін і фахових предметів естетичного циклу», спрямована на створення 

індивідуальних освітніх стратегій (Проворова, 2018, с. 17). 

У праці О. Лобової описано інноваційну інтерактивну систему 

організації мистецько-освітнього процесу в школі на основі забезпечення 

багаторівневої інтеграції. У межах даної системи така інтеграція реалізується 

на рівнях: а) актуалізації міжпредметних зав’язків на тлі «підпорядкування 

усіх елементів уроку єдиній навчальній темі»; б) інтегральної спрямованості 

методів та прийомів навчання на «гармонійне поєднання» різновидів музично-

творчої діяльності на тлі забезпечення емоційної залученості учнів; 

в) універсальності кейсу методико-дидактичних засобів музично-творчого 

розвитку школярів, яка забезпечується врахуванням варіативності наявного 
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компетентнісного рівня учнів та їх індивідуальних психологічних 

особливостей (Лобова, 2011, сс. 18–19). 

Р. Альберт (Albert, 2010) пропонує модель мистецько-освітнього процесу 

на основі інтеграції арт-терапії та художньої освіти. Функціональність такої 

моделі зумовлена тим, що вона охоплює ефективні стратегії обох дисциплін. 

Зокрема, в межах моделі різновиди мистецько-творчої діяльності, як-от: 

сприймання, обговорення та творчість (виконання творів), інтегруються з 

такими арттерапевтичними формами, як творче самовираження та наративний 

самоаналіз, психодрама тощо (Там само, с. 92). 

О. Ребровою обґрунтовано систему формування проєктної культури 

студентів, основу якої складають такі інтегральні якості особистості, як-от: 

«ініціативність, відповідальність, пізнавальна активність та самостійність». 

Остання, за визначенням ученої, є інтегративною властивістю особистості, яка 

уможливлює «цілепокладання в діяльності на основі самомотивації, гнучке 

оперування засобами діяльності та здійснення їх коригування в умовах, що 

змінюються, ініціативне конструювання цілей та варіативно-творче 

прогнозування результатів діяльності» (Реброва, 2013a, с. 159). 

Таким чином, дієвість інтегрального підходу проявляється як на 

методично-організаційному рівні, так і на рівні формування інтегральних 

властивостей особистості. У якості таких у роботі А. Яшапари (Jashapara, 2004) 

розглядаються метаздатності управління знаннями з позиції 

міждисциплінарності. Задля формування означених здатностей учений 

пропонує систему підготовки фахівців на рівнях від бакалаврату до 

післядипломної освіти, засновану на інтеграції надбань методологій, що 

володіють потенціалом стосовно здійснення управління знаннями, зокрема, 

концепцій когнітивізму (Potter & Edwards, 2003), емоційного інтелекту 

(Salovey & Mayer, 1990), критичного мислення (Despres & Chauvel, 2000). 

Визначаючи сутність метазнання, яке формується в результаті застосування 

такої системи, А. Яшапшара відзначає його інтегральність, що полягає в 

усвідомленій інтеграції в цілісний процес основних операцій когнітивного 
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циклу – ідентифікації, оцінювання, трансляції, обміну, застосування, генерації 

знання (Jashapara, 2004, pp. 242–244). 

У науковій літературі розглянуто різні напрями реалізації потенціалу 

інтегрального підходу шляхом синергійного поєдання метакогнітивного та 

просоціального рівнів мислення. Так, М. Єлавіч (Jelavic, 2011) обґрунтовує 

можливості підвищення об’єктивності фахівців, професійна активність яких 

передбачає міжсуб’єктну взаємодію та відповідальність за інших. Учений 

доводить, що розвиток критичного мислення, який відбувається на такій 

основі, сприяє позбавленню стереотипів і підвищенню рівня соціальної 

справедливості професійної дії фахівців. 

У праці М. Уадуда та співавторів (Ouadoud, et al., 2017) представлено 

модель індивідуалізації освітнього процесу, зановану на інтеграції надбань 

когнітивістики, педагогіки та ітології. Зокрема, ученими розроблено освітню 

платформу для створення, адаптації та персоналізації компонентів навчання, в 

якій принцип урахування індивідуальних особливостей студентів інтегровано 

з можливостями для викладачів проводити моніторинг і коригування 

(спрямування) процесів компетентнісного та метакогнітивного розвитку 

студентів. 

Концепція управління якістю та характером знань, умінь і навичок, що 

формуються в процесі професійної підготовки у виші, зумовила становлення 

теорії та практики спрямування освітнього процесу на соціальну інтеграцію 

студентів. У дослідженні Дж. Гідлі, Г. Хемпсон та Л. Вілер (Gidley, Hampson, 

& Wheeler, 2010) презентовано напрям упровадження інтегрального підходу 

задля гармонізації можливостей, цілей і шляхів їх досягнення на тлі 

забезпечення інклюзивності освітнього процесу. Зокрема, учені розкривають 

можливості інтегральної взаємодії ідеології людського потенціалу та теорії 

надії Ч. Снайдера (Snyder & Lopez, 2001). Перша володіє потенціалом щодо 

забезпечення інклюзивності освітнього процесу шляхом забезпечення 

студентам «доступу, участі та успіху» під час навчання у виші. В основі другої 

(теорії надії, яка зазнала розвитку на ланах соціальної психології) – визнання 
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цінності для соціальної самореалізації індивіда трьох вимірів надії: «цілей, 

шляхів і свободи волі» (Gidley, Hampson, & Wheeler, 2010, pp. 136–137). 

Активізація означених вимірів забезпечує функціонування метазнання, 

елементи циклу якого взаємопідсилюють один одного. Зокрема, за висловом 

авторів, усвідомлення індивідом власних цілей, як реальних соціальних 

перспектив, забезпечує мотивацію проєктування шляхів їх досягнення. З 

іншого боку, наявність мотивації досягнення цілей сприяє підвищенню 

ефективності процесу такого самопроєктування (Там само, с. 137). 

Отже, впровадження інтегрального підходу є доцільним на всіх рівнях 

формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії. Зокрема, на рівні функціонування художньої 

інформації такий підхід забезпечує можливості актуалізації міжпредметних 

зв’язків, розкриття синкретичної природи мистецтва. На рівні забезпечення 

фахової ефективності означений підхід сприяє формуванню метаздатності 

конгруентного узгодження дієвості компетентностей. Означене зумовлює 

визначення пов’язаних із даним підходом принципів конгруентної 

синхронізації міждисциплінарного знання та компетентнісного розкриття 

синкретичної природи мистецтва.  

Інтегральність як феномен, що втілює такі якості як цілісність, 

синергійність, конгруентність, протиставляється дискретності, що 

розглядається як передумова позбавлення ефективності процесів, заснованих 

на актуалізації множини елементів. Така неефективність зумовлена 

стохастичністю, протилежністю якої є системність. Означене тісно пов’язує 

інтегральний підхід із системним. Обґрунтування системного підходу 

обумовлено необхідністю формування ключової здатності, що забезпечує 

функціональність інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва і хореографії, а саме, здатності синергійно-творчого 

застосування компетентностей. У мистецько-педагогічних дослідженнях 

указується на потенціал системного підходу щодо розвитку творчої 

індивідуальності та формування кваліфікаційних конструктів майбутніх 
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фахівців, за умов його застосування як основи організаційно-методичного 

забезпечення мистецько-освітнього процесу (Отич, 2009; Реброва, 2013b). 

Як зазначає О. Хижна, системний підхід уможливлює вивчення й аналіз 

елементів підготовки майбутніх учителів до художньо-педагогічної діяльності 

з позиції цілісності, ідентифікацію та вдосконалення міждисциплінарних 

інтегративних зв’язків у змісті такої підготовки та функціональної ролі 

згаданої діяльності в загальних системах – культурі, освіті, науці (Хижна, 2008, 

сс. 7, 18).  

Г. Ніколаї характеризує системний підхід як ефективний у контексті 

дослідження й розробки елементів професійно-фахової підготовки майбутніх 

фахівців на тлі розгортання тенденцій глобалізації, полікультурності та 

мультикультурності в мистецькій освіті (Ніколаї, 2013, с. 12). 

У праці О. Ребрової системний підхід розглядається як такий, що 

уможливлює процес створення спеціальних умов формування художньо-

ментального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії. 

Ефективність означених умов зумовлена, за висловом ученої, відкритістю та 

гнучкістю організаційно-методичної системи, що формується на засадах 

такого підходу шляхом узгодженої інтеграції як «об’єктивно існуючих», так і 

«стохастичних факторів». Такий тип інтеграції, як пише О. Реброва, 

забезпечує синергійність методичної системи, дозволяє враховувати 

закономірності «соціальнопедагогічного саморозвитку», 

«системносинергетичні явища в культурі», досліджувати та прогнозувати 

закономірності взаємодії згаданих чинників тощо (Реброва, 2013b, с. 18). 

Отже, потенціал системного підходу вбачається науковцями в його 

можливостях узгоджувати різні рівні функціонування освітньої системи. У 

дослідженні Е. Янча (Jantsch, 1972) системний підхід розглядається в якості 

методологічної основи підготовки майбутніх фахівців до діяльності в складних 

та мінливих умовах сьогодення. Науковець представляє методично-

організаційну систему, функціональність якої щодо забезпечення 

«безперервного самооновлення суспільства» реалізується завдяки 
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систематизації нормативного, інноваційного та креативного рівнів підготовки 

фахівців шляхом розробки спільної полірівневої аксіоматики. Означена 

аксіоматика розробляється на тлі запровадження міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних підходів, виступаючи координуючим та 

систематизуючим чинником узгодження їх дієвості. На практиці такий 

комплексний підхід проявляється запровадженням трансдисциплінарної 

системи навчання, основними формами якої стають університетські 

«лабораторії проектування систем», «функціонально-орієнтовані відділи та 

дисциплінарно-орієнтовані відділи», діяльність яких спрямована не на 

накопичення знання, а на міждисциплінарну координацію інноваційного, 

методичного та організаційного рівнів освіти (Jantsch, 1972, pp. 7–18). 

О. Отич розглядає процес розвитку творчої індивідуальності майбутніх 

педагогів засобами мистецтва як цілісну організаційно-методичну систему, 

зміст якої варіативно змінюється внаслідок динамічного процесу розвитку її 

елементів та ускладнення взаємозв’язків між ними. Учена вказує на 

функціональність системного підходу стосовно дослідження «інтерсистемних 

ієрархічних зв’язків» між елементами та суб’єктами, їх функції (зокрема, 

«репертуарні набори функції педагогів, студентів, мистецтва»), 

системотворних факторів та зв’язків таких елементів з іншими системами 

(«зокрема, із творчою індивідуальністю особистості як системи») (Отич, 2009, 

сс. 109–110). 

За слушним зауваженням О. Отич, системний підхід є тісно пов’язаним 

із феноменом синергійності, адже система є динамічним утворенням, яке 

самоорганізується внаслідок зовнішнього впливу та взаємодії його елементів. 

Доцільність дослідження мистецько-освітньої системи в контексті 

синергійності концептуально підтверджується в дослідженнях з погляду 

філософії музичної освіти. Так, у дослідженні В. Полюги взаємозумовленість 

функціонування елементів музичної освіти як відкритої дисипативної системи 

досліджується в контексті синергійності. Авторка визначає, що синергійність 

музичної освіти забезпечується дією низки атракторів, які, зумовлюючи 
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локуси внутрішньо-системного тяжіння, визначають її цілі. У якості таких 

атракторів В. Полюга розглядає суспільство, культуру, мистецтво та музику, 

визначаючи, що інтегративний взаємовплив наведених систем, який 

актуалізується в митецькій освіті, забезпечує досягнення основної мети 

останньої – еволюційного зростання свідомості особистості (Полюга, 2016, 

сс. 45–46). 

У дослідженні системний підхід застосовується як до вивчення й 

організації процесу формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії, так і стосовно дослідження 

особливостей функціонування елементів означеної компетентності як системи. 

Серед таких елементів розглядаються компетентності згаданих фахівців, 

дієвість яких синергійно актуалізується з метою вирішення певних завдань 

мистецько-освітнього процесу. Означене зумовлює доцільність дотримання 

принципу компетентнісно-методичної синергійності, у процесі формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. 

Важливим чинником забезпечення процесу синергійного застосування 

компетентностей є усвідомлення майбутніми викладачами необхідності та 

специфіки означеного процесу. У даному контексті актуалізується впливовість 

чинника системного узгодження організаційно-методичного та ментального 

рівнів процесу застосування компетентностей у професійній діяльності. 

Означене зумовлює актуальність запровадження професійно-ментального 

підходу, який уможливлює створення відповідних умов задля такого 

узгодження.  

Ментальність, яка створює передумови пізнання та спрямованості 

діяльності, визначається науковцями також і основою розвитку культури. У 

роботі Ю. Добролюбської проводиться аналіз функції ментальності у 

створенні, пізнанні й інтерпретації художніх та історичних текстів. Учена 

доводить, що такі тексти втілюють певну ментальність, завдяки чому 

відіграють функцію наративів епохи. Пізнання таких текстів під час 
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інтерпретації також відбувається з позиції, обумовленої певною ментальністю 

інтерпретатора, що створює трансцендентні зв’язки між поколіннями та 

зумовлює спрямованість процесів розвитку культури та історії (Добролюбська, 

2011, сс. 16–17). 

Ма Вей обґрунтовує доцільність розглядання ментальності як основи 

художньої творчості, зокрема, як передумови становлення «художньо-

процесуальних проявлень творчого мислення» (Ма Вей, 2004, с. 11). Учена 

досліджує феномен «двоїчності/четвертичності» та «троїчності» в музичній 

формі та доводить, що остання є характерною для західної ментальності, адже 

втілює в музичній естетиці характерний для європейців «образу всесвіту», у 

той час, як «двоїчність/четвертичність» співзвучна ментальності, сформованої 

на теренах доктрин китайської філософії (Там само). 

О. Оганезова-Григоренко досліджує феномен «професійного менталітету 

вокалістів» як «внутрішню готовність професіонала діяти певним чином у 

відповідному соціокультурному просторі» (Оганезова-Григоренко, 2009, 

сс. 56–57). На основі проведеного дослідження, О. Оганезова-Григоренко 

доводить, що така готовність зумовлена сформованістю певних ціннісних 

орієнтації та усвідомленням «цілей і специфіки професії». На діяльнісному 

рівні професійний менталітет, за висновком ученої, проявляється 

особливостями «професійної культури та етики, професійного сумління, 

самостановлення, самовдосконалення, самовираження, самоефективності, 

професійної майстерності» (Там само). 

Отже, функціонування ментальності як основи пізнання та художньої 

творчості зумовлює доцільність застосування ментального підходу в процесі 

підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії. Зокрема, 

в праці О. Ребрової конкретизовано особливості підготовки майбутніх 

учителів хореографії на засадах художньо-ментального підходу, що забезпечує, 

за висловом ученої, «цілісність та конвергентність такої підготовки» (Реброва, 

2014, с. 30). Спираючись на результати дослідження фахового навчання 

майбутнього вчителя хореографії, О. Реброва визначає, що запровадження 
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художньо-ментального підходу дозволяє сформувати професійні орієнтири 

студентів, у основі яких усвідомлення багатоаспектності професії. Зокрема, 

шляхом забезпечення синергійності художнього, комунікативно-фахового та 

ментального аспектів такої підготовки уможливлюється формування 

«конвергентно-хореографічного мислення» студентів. Останнє вчена 

розглядає як таке, що формується «на гранті поєднання науково-пізнавальної, 

дослідницької, творчо-виконавської діяльності» та забезпечує методично-

фахову компетентність майбутніх учителів хореографії, засновану на єдності 

«художньо-інформаційного, інтерпретаційно-творчого та художньо-

педагогічного» рівнів професійної діяльності (Там само, сс. 29–30). 

У контексті формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії важливим є забезпечення 

осягнення магістрантами на ментальному рівні процесу застосування 

компетентностей як системного та конгруентно спрямованого на досягнення 

цілей професійної діяльності. Означене спрямування забезпечує здатність 

ефективно функціонувати в професійній діяльності як на методичному, так і 

на художньо-творчому рівні. Задля забезпечення даної спрямованості доцільно 

дотримуватися принципу урахування інтегральної специфіки процесу творчого 

застосування компетентностей. 

Ментальність пов’язана зі світоглядними диспозиціями, які впливають 

на поведінку й діяльність, у тому числі художньо-творчу. Творчість є 

суб’єктивно зумовленим процесом, адже пов’язана із самовираженням та 

сприйняттям на основі індивідуального досвіду та психологічних 

особливостей. Саме на основі власних суб’єктивних диспозицій, які 

складаються у феномен ментальності, індивід сприймає мистецтво й 

інтерпретує художній твір. У мистецько-педагогічних працях досліджується 

феномен зумовленості інтерпретаційної діяльності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва і хореографії сформованістю відповідних (фахових, 

естетично-ціннісних, соціокультурних тощо) диспозицій (Линенко, 2007; 

Полатайко, 2009; Щолокова, 2011). 
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Як доводить О. Полатайко, «усвідомлення корисності й необхідності 

вербальної інтерпретації творів мистецтва» забезпечує вмотивованість 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін до інтерпретаційної діяльності 

(Полатайко, 2009, с. 70). Така мотивація, за О. Полатайко, визначає 

спрямованість згаданих фахівців на відтворення інтерпретації та зумовлює 

відповідну поведінку. У свою чергу, спрямованість, як зазначає вчена, 

«характеризується інтересами, схильностями, переконаннями та ідеалами 

особистості, відображає її світогляд». На діяльнісному рівні, за висновком 

О. Полатайко, така спрямованість проявляється сформованістю «мистецького 

світогляду й відповідними «практичними діями майбутнього вчителя музики», 

які відтворюються на тлі «гармонійності художніх знань» та мотивів 

(Там само). Визначену сукупність чинників О. Полатайко розглядає як 

установку майбутніх учителів на відтворення вербальної педагогічної 

інтерпретації, яка (установка), у свою чергу, розглядається дослідницею в 

якості умови готовності до відтворення означеної діяльності (Полатайко, 2009). 

За спостереженням О. Щолокової, світоглядні установки, разом із 

культурологічною освіченістю та творчим мисленням є ключовими 

елементами професійних якостей, що складають фахову компетентність 

викладачів мистецьких дисциплін (Щолокова, 2011, с. 16). Досліджуючи 

специфіку просвітницької діяльності вчителів музики вчена обґрунтовує 

чинник подвійності передумов відтворення художньо-педагогічної 

інтерпретації мистецьких творів. О. Щолокова доводить, що, з одного боку, 

інтерпретація мистецького твору має здійснюватися на основі дескриптування 

«об’єктивного змісту мистецтва й може бути припущена лише в межах 

конкретної суті художнього твору» (Там само). З іншого боку, за визначенням 

ученої, інтерпретація зумовлена суб’єктивністю художнього сприйняття, що 

забезпечує її творчий характер як процесу та поліваріантність кінцевого 

результату. Даний чинник зумовлює необхідність формування здатностей 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін організовувати художньо-

педагогічну інтерпретацію як діалогічний процес. Означене передбачає, за 



85 

 

О. Щолоковою, стимулювання учнів (студентів) до прояву активного 

емоційно-творчого ставлення до художньої виразності творів у процесі їх 

сприймання й аналізу (Щолокова, 2011, с. 17). 

У якості такого, що сприяє формуванню означених здатностей 

викладачів мистецьких дисциплін науковцями досліджується герменевтичний 

підхід, як практика об’єктивації контекстів і тлумачення семіозису 

мистецького твору на основі інтерпретаційних традицій, соціокультурного 

досвіду та індивідуального емоційного сприйняття (Линенко, 2006; 2010; 2018; 

Олексюк, 2013; 2018; Полатайко, 2013; 2014; 2016; Шип, 1998; 2004; 2015). 

За висловом С. Шипа, «одним з основних завдань музиканта-педагога є 

розвиток у вихованців потреби та здатності до розуміючого сприйняття» 

мистецького твору . Означене завдання зумовлює актуальність застосування 

герменевтичного підходу до процесу педагогічної інтерпретації, як такого, що 

дозволяє «цілком усвідомити й переконливо пояснити художньо-образний 

смисл мистецького тексту, сприяючи кращому його розумінню з боку 

слухачів» (Шип, 2004, с. 2). Проводячи аналіз практики застосування 

герменевтичного аналізу в процесі інтерпретації мистецького твору, науковець 

доводить, що означена практика передбачає тлумачення твору як художнього 

тексту. Тобто, здійснюючи осягнення елементів музично-інтонаційної форми 

як послідовно пов’язаних знаків музичної мови», та особливостей їх системної 

організації – структури – «як повідомлення щодо означеної мови». Виходячи з 

цього, герменевтична інтерпретація являє собою тлумачення семіотичних 

елементів художнього тексту (знаків) як таких, що передають прихований 

(глибинний) смисл. Дескриптування такого смислу, за С. Шипом, 

здійснюється як прочитання денотатів і конотацій художніх символів шляхом 

аналізу мистецької мови та актуалізації контекстів. Здатність відтворення 

герменевтичної інтерпретації, як пише С. Шип, потребує сформованості 

культурної компетентності педагога, яка охоплює знання стосовно: «текстової 

цілісності, класу споріднених текстів, комплексу позатекстових умов, із якими 

даний знак є пов’язаним». За висновком ученого, саме сформованість 
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означеної компетентності, забезпечує здатність педагога «вести» студентів 

(учнів) «від поверхневого розуміння до більш глибокого уявлення щодо 

смислу мистецьких творів» (Шип, 2004, с. 2). 

Розкриваючи потенціал герменевтичного підходу в контексті підготовки 

майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії, Л. Степанова 

досліджує проблему формування герменевтичної компетентності згаданих 

фахівців. Зокрема, вчена доводить, що означена компетентність «інтегрує 

знання, уміння, оцінки, мотиви та навички розумових операцій і зумовлює 

здатність особистості до розуміння художнього смислу тексту та його 

вербальної інтерпретації в освітньому процесі відповідно до педагогічних 

завдань» (Степанова, 2018, с. 8). 

У праці А. Линенко представлено розширений погляд на потенціал 

герменевтичного підходу в мистецькій освіті. Зокрема вчена доводить 

доцільність застосування означеного підходу як такого, що забезпечує 

гуманістичну спрямованість освіти. Згаданий потенціал реалізується, за 

А. Линенко, за умов сформованості здатностей майбутнього педагога до 

герменевтичного прочитання індивідуальних рис студентів, що уможливлює їх 

розуміння та включення в освітній процес як активних суб’єктів останнього. 

Також авторка обґрунтовує доцільність формування здатності здійснення 

герменевтичного самоаналізу як шляху до «саморозуміння себе як 

майбутнього професіонала» (Линенко, 2007, с. 159). 

Герменевтичний підхід до практики компетентнісного самопроєктування 

для забезпечення освіти протягом життя вивчено С. Ходжем, Т. Мавіном та 

С. Кернсом (Hodge, Mavin, & Kearns, 2020). Автори представляють 

інноваційну систему компетентнісного самоаналізу, засновану на 

герменевтичному прочитанні: а) змісту компетентностей, б) дескрипторів 

компетентностей, в) елементів системи «Освіта на основі компетентностей» 

(«Competency-based education or training» (CBE/T)). За висновком учених, 

самопроєктування власного компетентнісного рівня можливе лише за умов 

розуміння змісту означених компонентів і кореляційних зв’язків між ними, 
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усвідомлених у контексті професійного та особистісного зростання (Там само, 

с. 39). 

Таким чином, герменевтичний підхід у контексті формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії володіє потенціалом у двох напрямах. Перший із них – 

відтворення художньо-педагогічної інтерпретації. У даному напрямі 

актуалізується завдання щодо забезпечення синергійної дії компетентностей у 

процесі опрацювання художньої інформації. Досягненню даної мети 

сприятиме дотримання принципу інтегрального застосування 

компетентностей у процесі педагогічної інтерпретації мистецького твору. 

Другий напрям – здійснення інтерпретації компетентностей із метою 

усвідомлення їх змісту та особливостей процесу застосування. Цей напрям 

пов’язаний зі специфікою фахової діяльності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії, зокрема, з її поліфункціональністю. Як було з’ясовано 

в попередньому розділі, основними функціями викладача в мистецько-

освітньому процесі є: освітньо-виховна, творчо-розвивальна, освітньо-

організаційна та здоров’язбережувальна. Відповідно, виконання означених 

функцій вимагає сформованості компетентностей викладання мистецтва за 

інтегративним принципом, фахово-творчої взаємодії в мистецько-освітньому 

процесі, мистецько-освітнього менеджменту, навчання впродовж життя тощо. 

Важливою в даному контексті є здатність викладача визначати, актуалізація 

дієвості яких саме компетентностей є необхідною в конкретній мистецько-

освітній ситуації, адже кожен хронотоп мистецько-освітнього процесу генерує 

низку педагогічно-фахових завдань. З огляду на зазначене, вирізняємо 

актуальність дотримання принципу інтерпретації компетентностей у 

контексті поліфункціональності мистецько-педагогічної діяльності. 
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2.2. Методичне забезпечення формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії 

у процесі фахової підготовки 

Методика формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва і хореографії розроблялася на тлі 

усвідомлення функціональних особливостей структурних елементів даного 

конструкту. Як було з’ясовано в ході дослідження, основна функція 

інтегральної компетентності полягає в забезпеченні метаздатностей 

здійснювати керівництво процесами творчого застосування компетентностей 

під час фахової діяльності. На забезпечення означеної функціональності 

спрямовано увагу в методичних розробках із формування інтегральної 

компетентності в працях О. Іваницького (2017), М. Марусинець (2018), 

К. Матоби (Matoba, 2013).  

Зокрема в дослідженні М. Марусинець визначено, що формування 

інтегральної компетентності викладача, як психолого-педагогічного 

особистісного конструкту, має спрямовуватися на формування вмінь 

диференціації цільового призначення педагогічних і психологічних 

компетентностей та здатностей їх застосування для досягнення професійних 

цілей (Марусинець, 2018, сс. 86-87). 

О. Іваницьким запропоновано методику формування інтегральної 

компетентності фахівців у вищій педагогічній школі шляхом упровадження до 

їх підготовки системи акмеологічних технологій, заснованих на 

«концентрованості, проблемності й контекстності» (Іваницький, 2017, с. 131). 

За висновком ученого, означена методична стратегія має бути спрямованою на 

формування «практичних умінь і способів професійної діяльності» (Там само). 

Під час визначення методів формування «глобальної інтегральної 

компетентності космополітичної комунікації» К. Матоба (Matoba, 2013) 

доходить висновку, що такі методи мають бути спрямованими на забезпечення 
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скоординованості й узгодженості функціонування її компонентів (Там само, 

с. 15)]. 

У дослідженні інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії визначено, що даний якісно-

кваліфікаційний метаконструкт реалізує функцію координації процесу 

творчого застосування компетентностей у процесі фахової діяльності на основі 

актуалізації метазнання. Як доведено в працях Ж. Пітрата (Pitrat, 1995), 

метазнання є когнітивним феноменом, який уможливлює здійснення індивідом 

усвідомленого управління та маніпулювання «знаннями нижчого порядку: 

базовими, спеціалізованими, фаховими» тощо (Там само, с. 36–37). 

Як зазначено в довідковій літературі, управління (або керування) є 

«функцією високоорганізованих систем, яка забезпечує їхню структурну 

цілісність, підтримання заданого режиму діяльності, реалізацію програми 

досягнення мети» (Шинкарук, 2002, с. 657). Таким чином, функціональність 

інтегральної компетентності має забезпечуватися її формуванням як 

конструкту, що регулює цілісність і функціональність компетентнісної сфери 

фахівців у контексті досягнення цілей мистецько-освітнього процесу.  

Слід зазначити, що сучасне розуміння цілей освітнього процесу 

характеризується гуманістичною спрямованістю, визнанням пріоритетності 

особистісного та творчого розвитку індивіда. Як зазначено в праці З. Жигаль, у 

центр освітньої системи, на сьогодні, ставиться особистість. На тлі означеного 

пріоритету визначається і генеральна ціль освітнього процесу, яка полягає в 

забезпеченні самореалізації та самоактуалізації особистості, формуванні її 

відповідальності й відкритості до навчання, сприйняття нового досвіду тощо 

(Жигаль, 2012, с. 112). Означений пріоритет зумовлює і цілі мистецько-

освітнього процесу, до яких, за слушним спостереженням З. Жигаль, належать 

стимулювання творчого, культурного, художньо-естетичного розвитку й 

самовираження особистості. На досягнення означених цілей має бути 

спрямованою діяльність викладача, долучатися його педагогічна творчість 

(Там само, с. 114).  
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Такий погляд сприяє переосмисленню характеру взаємодії та 

позиціонування учасників музично-освітнього процесу. Зокрема, на сьогодні 

вітається застосування характеристики «суб’єкт», на відміну від традиційних 

«студент», «учень», «викладач». Означене ставлення зумовлює 

переосмислення методичних основ музично-освітнього процесу. Розвиваючи 

даний напрям, І. Сташевська доводить, що цілі музично-освітнього процесу 

доцільно структурувати шляхом обґрунтування зв’язків його об’єкта та 

суб’єктів із певними науковими галузями. Отже, визначаючи, що з об’єктом 

(музикою) пов’язані музично-теоретичні науки, мистецтвознавство, музична 

соціологія тощо, а із суб’єктами (учнями, студентами, викладачами) – 

антропоцентричні науки, соціологія, психологія тощо, вчена виводить сумісні 

«кооперативні» цілі музичної педагогіки та суміжних наук (Сташевська, 2016, 

сс. 16–17). Серед таких сумісні цілі музичної педагогіки із: 

 філософією – полягають в осмисленні ціннісних основ мистецтва та їх 

потенціалу щодо формування духовності особистості та суспільства в 

цілому; 

 загальною педагогікою та соціологією – полягають у дослідженні 

поліфункціональності мистецтва в контексті особистісного та 

суспільного розвитку, реалізації потенціалу функцій мистецтва щодо 

«соціалізації особистості, стабілізації міжособистісних стосунків» у 

суспільстві тощо; 

 мистецтвознавством та загальною педагогікою – полягають у 

формуванні цінностей та естетичних ідеалів особистості в процесі 

висвітлення пов’язаних контекстів мистецтва та соціокультурного життя; 

 психологією, фізіологією, нейробіологією – полягають у реалізації 

потенціалу музично-творчої діяльності щодо творчого розвитку й 

гармонізації емоційної, психологічної, сенсомоторної тощо сфер 

особистості (Сташевська, 2016, с. 21). 

Означені цілі, за висновком І. Сташевської, становлять теоретичну 

основу структуризації цілей музично-освітнього процесу, та зокрема, його 
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генеральної цілі – формування культури особистості та її здатностей до 

творчого самовираження (Сташевська, 2016, с. 20). 

У праці В. Тушевої вивчено проблематику структурування цілей 

музично-освітнього процесу у вищій школі. Згідно з поглядами ученої, 

триєдина ціль такого процесу полягає у становленні «вчителя-дослідника-

музиканта» (Тушева, 2016, с. 5). Дослідницький напрям зумовлює здатності 

майбутніх викладачів проводити аналіз згаданого процесу як феномену та 

«здійснювати цілепокладальні дії», спрямовані на забезпечення власної 

професійно-фахової ефективності та творчої самореалізації. Даний напрям 

учена розглядає як перспективний щодо формування здатності майбутніх 

викладачів «генерувати та впроваджувати гуманістичні й інноваційні 

технології в музично-педагогічну практику на науковому підґрунті» (Там само, 

сс. 18–19). 

Таким чином, здатність визначення цілей мистецько-освітнього процесу 

лежить в основі результативності діяльності викладача, забезпечує його 

спрямованість на ефективне застосування компетентностей у професійно-

фаховій діяльності. Системність означеного процесу забезпечується 

усвідомленням структури й функціональності комплексів компетентностей, 

які мають застосовуватися задля виконання певної цілі. Важливим також є 

усвідомлення різноманіття цілей, що зумовлює необхідність актуалізації 

різних компетентностей. Отже, важливою здатністю є визначення актуальної 

цілі з подальшим структуруванням і застосуванням функціонального 

компетентнісного комплексу, а також динамічного корегування його змісту на 

основі визначення необхідності змінення цільового пріоритету. Така 

спрямованість сприяє формуванню мотивації майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії формувати метазнання про зумовленість професійної 

ефективності прагненням досягнення певного результату у фаховій діяльності, 

яке становить основу їх інтегральної компетентності. На гранті з’ясованого 

було визначено першу педагогічну умову: спонукання до усвідомлення цілей і 
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спрямованості процесу динамічного структурування компетентнісних 

комплексів (Хмелевська, 2019d). 

Серед методів упровадження даної умови слід звернути увагу на такі, що 

є ефективними в контексті забезпечення вмотивованості магістрантів 

цілеспрямовано формувати інтегральну компетентність. Зокрема, «метод 

компетентнісного самопроєктування». Даний метод було розроблено на 

основі технології самодіагностування компетентнісної сфери Г. Пакетта 

(Paquette, 2007). Запропонована вченим технологія є функціональною стосовно 

формування вмінь і навичок майбутніх фахівців здійснювати 

самопроєктування для забезпечення освіти протягом життя. В основі методу 

спрямованість на формування усвідомлення майбутніми фахівцями 

функціональних взаємозв’язків між діяльністю, знанням та метазнанням. У 

результаті проведених досліджень науковцем було встановлено, що в процесі 

засвоєння інформації під час навчання латентно формується метазнання, як 

здатність аналізувати власний когнітивний процес та компетентнісний рівень. 

Утім, ефективність діяльності фахівця, його вмотивованість і здатності 

саморегуляції та самоосвіти покращуються за умов усвідомлення змісту й 

функцій метазнання.  

Гетерогенна специфіка інтегральної компетентності, яка охоплює вміння 

усвідомленого управління процесами застосування комплексів психолого-

педагогічних, фахових і трансверсальних компетентностей, зумовила 

необхідність застосування методів, спрямованих на формування 

метаздатностей ідентифікації елементів таких комплексів, а також оцінювання 

та прогнозування результатів їх функціонування. Із цією метою 

впроваджувалася технологія проєктування матриць компетентнісних 

комплексів, розроблена на основі дослідження О. Міннеерта та співавторів 

(Minnaert, Boekaerts, & De Brabander, 2007). Ученими було запропоновано 

«педагогічну технологію формування компетентностей автономності й 

соціальної спорідненості», спрямовану на формування мотивації, інтересу та 

позбавлення «відчуття відстороненості» (Там само, с. 583). Технологія 
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проєктування матриць компетентнісних комплексів, розроблена на її основі, 

процесуально передбачала підготовку магістрантами художньо-педагогічних 

проєктів у міні-групах. Алгоритм застосування технології було засновано на 

розробках Белкаді та співавторів, які запропонували математично-статистичну 

методику управління компетентностями. В основі означеної методики 

розроблена вченими модель реалізації діяльності в напрямі досягнення певної 

мети шляхом застосування компетентностей. Методика включає забезпечення 

самомоніторингу даного процесу шляхом здійснення обчислень за формулами, 

у яких певні ситуації фахової діяльності виражено через лінгвістичні змінні. 

При цьому, за допомогою формул, обчислюється відповідність комплексу 

застосованих компетентностей поставленим цілям та, відповідно, ефективність 

такого комплексу. 

Основою мистецько-освітнього процесу є педагогічна інтерпретація 

мистецьких творів – саме в процесі такої інтерпретації відбувається осягнення 

художньо-естетичних феноменів та інтеріоризація цінностей, що сприяє 

усвідомленню потенціалу мистецтва щодо творчого, культурного, фахового 

розвитку особистості. Така інтерпретація потребує інтегрального застосування 

низки компетентностей, які забезпечують здатності опрацювання художньої 

інформації. У дослідженні А. Ліненко, Г. Ніколаї та І. Левицької така 

інформація вивчається як «художньо-естетичний контент», який міститься в 

мистецькому творі та розкривається під час інтерпретації (Ніколаї, Линенко, & 

Левицька, 2019, с. 17). Як слушно зазначено вченими, таке розкриття має 

здійснюватися «в контексті мистецького синтезу» та бути спрямованим на 

актуалізацію «художніх асоціацій та аналогій з іншими видами мистецтва» 

(Там само, с. 22). Окрім висвітлення аспектів мистецького синкрезису шляхом 

актуалізації міжпредметних зв’язків важливою інтегральною якістю художньо-

педагогічної інтерпретації є урахування полікультурності мистецького 

інформаційного простору. У праці А. Ліненко, Г. Ніколаї та І. Левицької 

доведено, що означений чинник зумовлює доцільність відтворення 



94 

 

інтерпретації на засадах компаративістики, що потребує актуалізації 

відповідних компетентностей викладача (Там само, с. 19). 

С. Горбенко розглядає інтеграційні процеси в мистецько-педагогічній 

інтерпретації як «крос-культурну домінанту гуманістичного виховання 

особистості» в мистецько-освітньому процесі. У праці авторки визначено 

механізми забезпечення в ході інтегральної інтерпретації процесів «розвитку 

образного мислення, творчих здібностей, уяви, розширення світогляду, 

формуванню мистецької компетентності, розвитку загальної та музичної 

культури» (Горбенко, 2015, с. 58). 

Інтегральний погляд на художньо-комунікативний аспект педагогічної 

інтерпретації мистецьких творів представлено Ю. Волковою. Ученою 

досліджено художньо-комунікативну компетентність майбутніх учителів 

музичного мистецтва і хореографії як таку, що проявляється здатністю 

відтворення «інтегрованих мистецько-фахових дій, які забезпечують 

продуктивну полісуб’єктну інтерактивну художню взаємодію її учасників із 

творами мистецтва в процесі трансляції та обміну художньою інформацією» 

(Волкова, 2016, с. 14). Таким чином, Ю. Волкова розглядає педагогічну 

інтерпретацію як всебічно інтерактивний процес, який забезпечує розгортання 

художньої комунікації на декількох рівнях: 1) між суб’єктом мистецько-

освітнього процесу та мистецькими творами; 2) між творами різних видів 

мистецтва внаслідок контекстної інтеграції через художньо-стильові, 

соціокультурні взаємозв’язки та перцептивно-емоційні асоціації; 3) між 

суб’єктами мистецько-освітнього процесу як форма творчого обміну 

враженнями та ідеями, натхненними спілкуванням із мистецтвом. Для 

формування означених здатностей Ю. Волкова пропонує впровадження до 

фахової підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії 

інтерактивних синектетичних методів, заснованих на «відтворенні художнього 

задуму твору одного виду мистецтва засобами іншого» (Волкова, 2016, с. 12). 

Серед таких метод «інсценування живописних творів», у межах якого 

студенти «прочитують» художню інформацію твору образотворчого 
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мистецтва, емоційно осягають художній образ і сенс твору та виражають 

осягнене за допомогою художніх мов вокального, інструментального, 

диригентського, хореографічного мистецтв (Там само, сс. 12, 15). Відтворення 

педагогічної інтерпретації на означеному рівні, за висновком Ю. Волкової, 

вимагає сформованості як традиційних фахових компетентностей, так і 

мистецько-синкретичних, зокрема, «художньої компетентності у нефахових 

видах мистецтва» (Там само, с. 10). Ідеться про музичну компетентність 

майбутніх викладачів хореографії, яка забезпечує їх здатності розкриття 

образу музичного твору через різновиди мистецькознавчого аналізу та 

художньої компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва «у 

сфері ритморуху, жесту, пластичного інтонування» (Там само, с. 1). 

Таким чином, педагогічна інтерпретація є художньо-комунікативним 

процесом, у ході якого уможливлюється виконання певних завдань мистецько-

освітнього процесу. Такі завдання зумовлені як необхідністю досягнення 

певних цілей (освітніх, розвивальних, виховних), так і особливостями його 

суб’єктів. Даний аспект висвітлено в праці А. Зайцевої та А. Козир. Як 

зазначено вченими, художня комунікація має педагогічно спрямовуватися на 

висвітлення не тільки художньо-естетичної значущості мистецької інформації, 

але й особистісної, суб’єктивної її значущості. Саме в даному процесі, за 

слушним спостереженням А. Зайцевої та А. Козир, через актуалізацію 

художньо-емоційних переживань та «асоціативних смислових зв’язків зі 

світом, що виходить за межі музики», відбувається когнітивне осягнення 

художньої інформації та як наслідок, формування творчих навичок та 

художньої компетентності учнів (Зайцева & Козир, 2019, с. 49). У даному 

контексті увиразнюється значущість комунікативних дій учителя, які, за 

визначенням учених, мають бути «зрежисованими» з урахуванням кореляцій 

між характером емоційного впливу мистецтва та «психологічними 

особливостями сприйняття учнів» (Там само). 

Отже, як це було вже окреслено в попередньому розділі, кожен хронотоп 

мистецько-освітнього процесу генерує низку завдань. Такі завдання пов’язані з 
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необхідністю забезпечувати компетентнісний, особистісний і творчий 

розвиток суб’єктів (студентів, учнів) означеного процесу, а також ураховувати 

їх психологічні, емоційні, когнітивні особливості як чинники, що зумовлюють 

характер та зміст художньої інформації, що актуалізується під час педагогічної 

інтерпретації. Необхідність формування метаздатностей застосування 

відповідних компетентностей, що забезпечують означені процеси, зумовила 

визначення другої педагогічної умови: спрямування на актуалізацію 

компетентностей інтеграції художньої інформації з огляду на визначенні 

завдання певного хронотопу мистецько-освітнього процесу. 

Визначена педагогічна умова запроваджувалася за допомогою низки 

методів. Серед таких метод структурування метакогнітивних стратегій, в 

основі якого «Методика формування метакогнітивної компетентності» 

С. Реддінга (Redding, 2014). Методика, запропонована науковцем, спрямована 

на комплексне формування здатностей структурування «освітніх стратегій, 

активізації неформальної логіки та дивергентного мислення у вирішенні 

проблемних завдань». Метод структурування метакогнітивних стратегій було 

процедурно засновано на методі кейсів, що передбачало моделювання 

проблемних ситуацій мистецько-освітнього процесу, обговорення варіантів 

рішення та спільної побудови педагогічних стратегій на основі синергійного 

застосування компетентностей (Khmelevska, 2019). 

Упровадження методу дивергентної компетентнісної елаборації, 

заснованого на дослідженні компетентнісного розвитку Г. Кебріан та 

М. Джуніент (Cebrián & Junyent, 2015), було спрямовано на формування 

здатностей магістрантів творчо застосовувати компетентності міжпредметного 

навчання. Як зазначено в дослідженні вчених, інтегративне та міжпредметне 

навчання сприяє формуванню, так званих «навичок стійкості» (тобто, 

здатностей вирішення складних проблем, критичного та системного мислення 

тощо) шляхом стимулювання студентів під час такого навчання до сприйняття 

та систематизації складноструктурованої інформації. Міжпредметне навчання, 

за спостереженням Г. Кебріан та М. Джуніент, володіє потенціалом організації 
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«трансформуючого соціального навчання», яке дозволяє сформувати здатності 

вдосконалення та «реконструкції існуючих засобів пізнання та розуміння» у 

процесі критичного осмислення цінностей, переконань, світогляду та 

створення нових смислів. Здатність осягати зв’язки між різноманітними 

вимірами буття (мистецтвом, соціумом, природою тощо), аналізувати їх як 

складні інтегративні системи, залучатися на рівнях емоційного сприйняття, 

когнітивного осягнення, творчої активності, сприяє формуванню навичок 

стійкості, які, у свою чергу, відповідають за здатність здійснення освіти 

протягом життя. Визначена вченими спрямованість забезпечується процесом 

міжпредметної педагогічної інтерпретації мистецького твору, в ході якої 

відбувається розкриття зв’язків між соціокультурними та художніми явищами, 

висвітлюються цінності спільнот та особистості, розкриваються філософські, 

історичні, соціальні передумови художньої творчості та людських стосунків. 

Оскільки забезпечення реалізації потенціалу педагогічної інтерпретації щодо 

формування вищезгаданих здатностей потребує цілеспрямованих методико-

педагогічних дій, доцільно формувати здатності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії створювати цілісні освітні конструкти, які 

забезпечують системне засвоєння міжпредметного інформаційного контенту. 

Задля формування таких якостей пропонується застосування методу 

дивергентної компетентнісної елаборації, у ході якого магістранти 

розроблюють елективний курс, спрямований на всебічне розкриття 

міжпредметних зв’язків із метою формування в студентів навичок стійкості. 

Продовжуючи розгляд проблематики врахування індивідуальних 

особливостей суб’єктів мистецько-освітнього процесу необхідно звернути 

увагу на специфіку процесу ідентифікації таких особливостей із метою 

забезпечення інклюзивності означеного процесу. Специфіка такої 

ідентифікації полягає в тому, що під час педагогічної інтерпретації викладачі 

музичного мистецтва і хореографії мають визначати в умовах реального часу 

якою є міра розуміння, інтересу, творчої залученості студентів до мистецько-

навчальної діяльності. Основним психологічним механізмом, який забезпечує 
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таку можливість є рефлексія. У дослідженні І. Демченко розглядаються 

аспекти компетентнісної підготовки майбутніх учителів у контексті 

забезпечення інклюзивності освітнього процесу в умовах нової освітньої 

парадигми. Учена обґрунтовує необхідність формування інклюзивної 

компетентності майбутнього вчителя, яка забезпечує три рівні професійної 

готовності: 1) фаховий (знання з методології інклюзивної освіти, 

«індивідуальних відмінностей і вікових особливостей» тощо); 2) методичний 

(володіння педагогічними та розвивальними технологіями); 3) психологічний 

(особистісні якості педагога та рефлексія результатів) (Демченко, 2013, с. 360). 

Останній рівень є найбільш інтегрованим, адже охоплює, на думку І. Демченко, 

здатності проявляти емпатію (відчувати емоційний стан суб’єктів освітнього 

процесу), толерантність («спроможність розуміти й приймати унікальність 

особистості») та рефлексію («самоусвідомлення результатів власної 

професійної діяльності») (Там само). 

Розглядаючи шляхи індивідуалізації підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва Н. Ашихміна доходить висновку, що означене 

спрямування забезпечується врахуванням їх індивідуальних особливостей, 

зокрема, індивідуальних типів рефлексії, пізнавальної активності, емоційності 

сприймання під час добору художньої-освітньої інформації що актуалізується, 

методів художнього пізнання тощо (Ашихміна, 2020, с. 217).  

Отже, забезпечення інклюзивності й індивідуальної спрямованості 

музично-освітнього процесу вимагає інтегрального застосування викладачем 

низки психолого-педагогічних компетентностей, функціональних щодо 

ідентифікації психологічних, перцептивних, емоційних тощо особливостей 

студентів і добору персоналізованих форм і методів навчання. Означена 

ідентифікація відбувається в процесі рефлексії емоційних станів суб’єктів 

освітнього процесу, прагнення їх розуміння на основі уявного емпатійного 

занурення до внутрішнього світу під час інтерперсонального спілкування, 

застосування фасилітаційних педагогічних технік спілкування тощо. У світлі 

з’ясованого ефективною педагогічною умовою представляється стимулювання 
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рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього процесу як 

пріоритетних чинників актуалізації психолого-педагогічних 

компетентностей. 

Запровадження визначеної умови пропонується здійснювати шляхом 

застосування технології компетентнісного дескриптування індивідуальних 

властивостей. Означену технологію було розроблено на основі технології 

«Динамічного моделювання освітніх методик для підтримки адаптивних 

сценаріїв навчання» (ADAPTAPlan) С. Балдіріс та співавторів (Baldiris, et al., 

2008). В основі технології ADAPTAPlan алгоритм створення 

персоналізованого освітнього простору шляхом визначення освітнього рівня 

студента, індивідуального стилю навчання та рівня сформованості 

компетентності співробітництва. Упровадження технології здійснювалося в 

ході підготовки магістрантами художніх проєктів із підготовки інтегрованих 

уроків мистецтва в малих групах. У ході взаємодії в групах магістранти 

складали один для одного персоналізовані освітні карти за методом 

ADAPTAPlan. На другому етапі впровадження технології компетентнісного 

дескриптування індивідуальних властивостей магістранти складали 

«дескриптори педагогічних компетентностей персоналізації методів навчання» 

за методикою A. Gilis та співавторів (Gilis, Clement, Laga, & Pauwels, 2008). 

Означені дескриптори містили перелік психолого-педагогічних 

компетентностей та індикаторів їх сформованості. 

Домінантою мистецько-освітнього процесу є педагогічно-

інтерпретаційна творча діяльність викладачів музичного мистецтва і 

хореографії, ефективність якої здебільшого залежить від інтегральності 

процесу застосування сформованих компетентностей. Як було з’ясовано, 

кожен хронотоп такої діяльності генерує конгломерат завдань і зумовлює 

необхідність застосування певного компетентнісного комплексу. Специфіка 

мистецько-педагогічної діяльності полягає в тому, що в процесі педагогічної 

інтерпретації мистецького твору викладач одночасно має презентувати 

мистецький перфоманс, поєднуючи виконавську ілюстрацію та наратив, 
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застосовувати ефективні методи для засвоєння студентами інформації, 

адаптуючи та модифікуючи їх з огляду на особливості сприйняття студентів, 

забезпечувати творчу атмосферу, проявляючи емпатію та фасилітаційну 

підтримку (Polataiko & Sokolova, 2020). Таким чином, кожен компетентнісний 

комплекс, який застосовується викладачем, поєднує в собі низку фахових, 

педагогічних і трансверсальних компетентностей. Утім, зміст таких 

комплексів варіюється в процесі заняття, по мірі актуалізації певних завдань. 

Актуальності, у зв’язку з цим, набуває формування метазнання щодо побудови 

таких комплексів, функціональності компетентностей, які входять до їх складу 

та метаздатності їх інтегрального застосування. Вибір педагогічної умови, яка 

сприяє їх формуванню вимагає вивчення специфіки перформативної 

діяльності викладачів музичного мистецтва і хореографії в мистецько-

освітньому процесі. 

Як зазначено в роботі О. Горбенко, на сьогодні компетентний викладач 

музичного мистецтва має проявляти творчий підхід до педагогічної діяльності, 

генерувати художні ідеї, забезпечувати виразність та оригінальність 

інтерпретації. За спостереженням ученої, серед компетентнісних завдань, які 

викладач має реалізовувати в процесі такої діяльності:  

 застосування ефективних мистецько-освітніх технологій,  

 забезпечення «духовно-емоційної насиченості процесу художнього 

спілкування» та конструктивно-творчої суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

шляхом формування «емпатійного стилю стосунків»; 

 актуалізація соціального контексту в процесі аналізу та інтерпретації 

творів, яка сприяє виникненню в студентів «емоційно-мотиваційних 

імпульсів», що спрямовують на визначення «координаті власної 

художньої діяльності» (Горбенко, 2015, с. 137); 

 стимулювання потреби студентів у виконавській діяльності, яка 

забезпечує набуття мистецько-педагогічного досвіду й формування 

фахових компетентностей; 
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 стимулювання «самостійної творчо-пошукової та творчо-

перетворювальної діяльності» студентів (Там само, с. 138). 

У праці О. Ляшенко та Л. Лабінцевої досліджується педагогічна 

інтерпретація мистецького твору як гетерогенний феномен, форма якого 

варіюється в залежності від спрямованості та завдань музично-освітнього 

процесу. Зокрема, учені вирізняють серед різновидів художньо-педагогічних 

інтерпретацій: 

 музикознавчу, яка базується на художньо-естетичному, історичному, 

жанрово-стильовому видах аналізу та проявляється актуалізацією 

художньої інформації та висловленням особистого емоційного ставлення 

та спрямовується на створення «слухової моделі виконавської 

інтерпретації»; 

 художньо-образну, яка заснована на вербальному розкритті художнього 

образу шляхом актуалізації міжпредметних зв’язків, герменевтичного 

аналізу спрямованого на створення інтерпретаційної концепції, яка 

враховує індивідуальні риси студента та сприяє осягненню ним 

художнього змісту твору; 

 виконавську, що є заснованою на узагальнені результатів аналізу 

композиторського задуму та інтерпретаційних концепцій інших 

виконавців, спрямована на формування вмінь студента інтегрувати 

технічний і художній аспекти виконання; 

 акторську, яка охоплює виконавську, є заснованою на емоційно-

образному втіленні художнього образу на основі актуалізації 

виконавського, акторського, педагогічного та комунікативного видів 

майстерності; 

 вербально-змістову та візуально-асоціативну, які пов’язані з 

виконавською інтерпретацією за спрямованістю та засновані на 

інтеграції художніх концепцій творів різних видів мистецтва, пов’язаних 

між собою художньо-образним або сюжетним планом; 
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 інтегральну, яка охоплює прийоми, методи та спрямованість усіх 

перелічених видів інтерпретації (Ляшенко & Лабінцева, 2015, с. 85–86).  

Певна специфіка відрізняє художньо-педагогічну інтерпретацію 

хореографічних творів, яка також є багатоаспектним гетерогенним процесом. 

Ґрунтовно різновиди педагогічної інтерпретації в хореографічно-освітньому 

процесі в контексті її спрямованості на вирішення певних освітніх завдань 

досліджено С. Твердохлібом. Зокрема, учений розглядає педагогічно-

виконавський і постановчий види інтерпретації та визначає низку здатностей і 

компетентностей, інтегральне застосування яких і забезпечує вирішення 

завдань хореографічно-освітнього процесу. Серед таких, С. Твердохліб 

визначає: 

 дескриптування та розкриття в процесі педагогічної інтерпретації сенсу 

хореографічного твору через емоційне сприйняття його виразної мови з 

метою наближення студентів (учнів) до розуміння художнього образу; 

 створення творчої доброзичливої атмосфери, яка сприяє активному 

засвоєнню художньої інформації та творчому ставленню до 

хореографічно-освітнього процесу; 

 пропагування високохудожніх взірців хореографічного мистецтва 

шляхом створення яскравих оригінальних інтерпретацій та їх 

артистичного виконання; 

 здійснення виконавсько-хореографічного показу задля ілюстрування 

жанрово-стилістичних особливостей танцю, відповідності між змістом 

твору та його пластично-музичним утіленням; 

 забезпечення вербального наративу, спрямованого на розкриття 

стилістичних особливостей танцю, соціокультурних (етнокультурних) 

передумов його створення та пов’язаних із ним атрибутів (костюмів, 

реквізиту тощо); 

 активізація професійно-творчого мислення задля забезпечення здатності 

в реальному часі хореографічного заняття мобільно приймати 
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педагогічно-творчі рішення, спрямовані на вирішення завдань 

хореографічно-освітнього процесу (Твердохліб, 2018a, сс. 217–220). 

Як можна звернути увагу, праксис фахової перформативно-педагогічної 

діяльності викладачів музичного мистецтва і хореографії передбачає 

інтегральне відтворення декількох видів інтерпретації (виконавської, 

педагогічної, мистецтвознавчої), потребує артистизму, педагогічно-методичної 

майстерності, навичок моніторингу та корекції емоційних станів (власного та 

інших), творчого мислення для мобільного вирішення художніх, методичних, 

психолого-педагогічних та комунікативних завдань, які генеруються в 

освітньому процесі. Такі завдання актуалізуються динамічно, що потребує 

усвідомленої конгруентної актуалізації відповідних компетентностей та 

сформованості метаздатності їх синергійного застосування (Хмелевська, 

2018b). На основі з’ясованого, у якості педагогічної умови визначено 

активізацію синергійно-творчого характеру застосування педагогічно-

інтерпретаційних, організаційно-методичних і трансверсальних 

компетентностей. 

Задля запровадження даної умови пропонуються методи педагогічно-

творчих проєктів та самодіагностики динамічної функціональності 

компетентностей. Застосування методу передбачало підготовку та 

презентацію педагогічної інтерактивної інтерпретації мистецького твору із 

залученням до художньо-творчої діяльності інших магістрантів. Застосування 

методу самодіагностики динамічної функціональності компетентностей 

представляло собою здійснення самооцінювання процесу застосування 

компетентностей у ході презентованої інтерпретації шляхом заповнення 

таксономічної карти компетентнісного самоаналізу. 

Визначені педагогічні умови й методи склали основу методики 

формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, методологічними засадами якої було визначено 

інтегральний, системний, професійно-ментальний та герменевтичний наукові 

підходи, а також педагогічні принципи: 
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 компетентнісного розкриття синкретичної природи мистецтва; 

 конгруентної синхронізації міждисциплінарного знання; 

 компетентнісно-методичної синергійності; 

 інтегрального застосування компетентностей у процесі педагогічної 

інтерпретації мистецького твору; 

 інтерпретації компетентностей (інтегральної компетентності) в 

контексті поліфункціональності мистецько-педагогічної діяльності. 

Етапи, в ході яких запроваджувалася методика було номіновано як:  

 компетентнісно-об’єктиваційний,  

 проектувально-компетентнісний,  

 практично-апробаційний. 

Формою запровадження було обрано цілеспрямовано розроблений у ході 

дослідження елективний курс «Інтегральна компетентність фахівців музичної 

та хореографічної освіти», розрахований на 1,5 кредити (45 год.), 

структурований із трьох змістових модулів, відповідно до цілей етапів 

запровадження методики. 

У процесі проходження елективного курсу поетапно запроваджувалися 

педагогічні умови та відповідні методи. Зокрема, задля впровадження першої 

педагогічної умови «спонукання до усвідомлення цілей та спрямованості 

процесу динамічного структурування компетентнісних комплексів» 

застосовуватися методи: 

 компетентнісного самопроєктування; 

 технологія матричного проєктування компетентнісних комплексів. 

Друга педагогічна умова «спрямування на актуалізацію 

компетентностей інтеграції художньої інформації з огляду на визначені 

завдання певного хронотопу мистецько-освітнього процесу» 

запроваджувалася за допомогою методів: 

 структурування метакогнітивних стратегій; 

 дивергентної компетентнісної елаборації. 
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Задля впровадження третьої педагогічної умови «стимулювання 

рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього процесу як 

пріоритетних чинників актуалізації психолого-педагогічних 

компетентностей» застосовувалася: 

 технологія компетентнісного дескриптування індивідуальних 

властивостей. 

Четверта педагогічна умова «активізація синергійно-творчого 

характеру застосування педагогічно-інтерпретаційних, організаційно-

методичних і трансверсальних компетентностей» запроваджувалася 

методами: 

 педагогічно-творчих проєктів; 

 динамічної самодіагностики функціональності компетентностей. 

Результативність запровадження методики визначалася шляхом аналізу 

результатів дослідження щодо сформованості досліджуваного конструкту 

відповідних якісних рівнів, номінованих як: метакомпетентнісний, 

інтегрально-усвідомлений, емпірично-актуалізований, дискретно-

компетентнісний. 

Наочно модель методики формування інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії представлено на 

рисунку 2.1. 

ВИСНОВКИ до розділу 2 

У другому розділі обґрунтовано наукові підходи й педагогічні принципи, 

розроблено методику формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової підготовки. 

Поліфункціональність фахової діяльності викладача в мистецько-

освітньому процесі вимагає здатності синергійно застосовувати компетентності з 

метою виконання освітніх, виховних і розвивальних завдань, які є кореляційно 

пов’язаними між собою. Означене зумовлює конвергентність наукових підходів  
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Рис. 2.1. Модель методики формування інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії у процесі 

фахової підготовки 
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і принципів, які становлять методологічну основу процесу формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. Застосування методу системно-структурного аналізу дозволило 

встановити, що домінантою методологічних засад даного процесу доцільно 

визначити інтегральний підхід як такий, що уможливлює створення мистецько-

освітніх стратегій, заснованих на міждисциплінарній інтеграції шляхом: 

комплексної актуалізації інформації з теорії та історії мистецтва, естетики, 

соціокультурних контекстів, інтерпретаційних традицій тощо, що сприяє 

усвідомленню синкретичності мистецьких творів і, загалом, цілісності 

(інтегральності) мистецтва як соціокультурного феномену; удосконалення 

організаційно-методичних форм навчання, спрямованого на творчий розвиток 

студентів, зокрема, упровадження бінарних, інтерактивних занять, студентських 

художніх проєктів тощо (О. Лобова, Є. Проворова, О. Реброва). Інтегральний 

підхід розглядається також як методологічна основа формування здатностей 

управління знанням (А. Яшапара (A. Jashapara)) та підвищення інклюзивності 

освітнього процесу, яка сприяє соціальній інтеграції студентів, зокрема, шляхом 

забезпечення «доступу, участі та успіху» на тлі дотримання ідеології людського 

потенціалу (Дж. Гідлі (J. Gidley), Г. Хемпсон (G. Hampson), Л. Вілер (L. Wheeler). 

В основі інтегральності, як цілісності, що протиставляється дискретності, 

лежить системність, яка, у свою чергу, протиставляється стохастичності. 

Означене тісно пов’язує інтегральний підхід із системним. Системність лежить 

в основі процесу формування здатності синергійно-творчого застосування 

компетентностей. Системний підхід упроваджується як основа організаційно-

методичного забезпечення мистецько-освітнього процесу (О. Отич, О. Реброва) 

та володіє потенціалом щодо узгодження нормативного, інноваційного та 

креативного рівнів функціонування освітньої системи шляхом розроблення в її 

межах конгруентно-узгодженої полірівневої аксіоматики (Е. Янч (E. Jantsch). 

Тісно пов’язаним із системним є професійно-ментальний підхід, адже 

синергійність застосовування компетентностей забезпечується узгодженістю 

організаційно-методичного та ментального рівнів професійного 
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функціонування викладача. За висновком науковців (Ю. Добролюбська, 

Ма Вей, О. Оганезова-Григоренко), ментальність є основою пізнання та 

художньої творчості. Ментальний підхід застосовується в мистецько-

освітньому процесі з метою забезпечення «цілісності й конвергентності» 

останнього через забезпечення усвідомлення студентами «багатоаспектності 

професії», її специфіки, яка проявляється в синтезі «художньо-інформаційного, 

інтерпретаційно-творчого, художньо-педагогічного» рівнів (О. Реброва). 

Професійно-ментальний підхід синергійно взаємодіє з герменевтичним у 

напрямі формування здатностей художньо-інтегральної інтерпретації 

мистецького твору на основі сформованих професійно-ментальних (фахових, 

світоглядних, соціокультурних, естетичних, ціннісних тощо) диспозицій 

(А. Линенко, О. Полатайко, Л. Степанова, С. Шип, О. Щолокова). Важливим 

аспектом актуалізації герменевтичного підходу в контексті дослідження є 

формування здатності компетентнісного самоаналізу шляхом герменевтичного 

прочитання змісту й сутності компетентностей у контексті виконання актуальних 

професійних завдань (С. Кернс (S. Kearns)), зумовлених поліфункціональністю 

діяльності викладачів музичного мистецтва та хореографії. 

Обґрунтовані наукові підходи доцільно запроваджувати на тлі 

дотримання педагогічних принципів: компетентнісного розкриття 

синкретичної природи мистецтва; конгруентної синхронізації 

міждисциплінарного знання; компетентнісно-методичної синергійності; 

інтегрального застосування компетентностей у процесі педагогічної 

інтерпретації мистецького твору; інтерпретації компетентностей (інтегральної 

компетентності) в контексті поліфункціональності мистецько-педагогічної 

діяльності. 

Шляхом застосування методу теоретичного моделювання було розроблено 

методику формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової підготовки, основу 

дієвості якої склали педагогічні умови: спонукання до усвідомлення цілей і 

спрямованості процесу динамічного структурування компетентнісних комплексів; 
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спрямування на актуалізацію компетентностей інтеграції художньої інформації з 

огляду на визначенні завдання певного хронотопу мистецько-освітнього процесу; 

стимулювання рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього 

процесу як пріоритетних чинників актуалізації психолого-педагогічних 

компетентностей; активізація синергійно-творчого характеру застосування 

педагогічно-інтерпретаційних, організаційно-методичних і трансверсальних 

компетентностей. Упровадження визначених педагогічних умов було 

передбачено здійснювати шляхом застосування методів компетентнісного 

самопроєктування, структурування метакогнітивних стратегій; дивергентної 

компетентнісної елаборації, компетентнісного дескриптування індивідуальних 

властивостей. 

Отже, в розділі обґрунтовано методологічні засади й розроблено 

методику формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової підготовки, зокрема 

визначено наукові підходи, принципи, педагогічні умови й відповідні методи. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА 

ХОРЕОГРАФІЇ 

3.1. Діагностика сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії 

Актуальний рівень сформованості інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії перевірявся за 

допомогою спеціально розробленого діагностичного апарату. До складу такого 

апарату ввійшли критерії та показники, визначені завдяки застосуванню 

методу теоретичного моделювання, згідно зі структурою досліджуваного 

феномену. Зокрема, було з’ясовано, що під час оцінювання мотиваційно-

самокорегувального компоненту доцільно орієнтуватися на акмеологічно-

компетентнісний критерій. У педагогічних дослідженнях доводиться 

пов’язаність прагнення досягнення професійного акме (найвищого можливого 

рівня розвитку власних можливостей та ефективності) зі спроможністю 

самореалізації та самокорегування. Так, у праці Л. Рибалко, в межах 

проєктування стратегії формування готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності, визначено «акме-форми» професійної самореалізації, 

зокрема: 

 побудова «продуктивної «я»-концепції» через «самопізнання, 

самосприйняття, рефлексію, самоідентифікацію, самовизначення та 

самообмеження»; 

 «переведення потенційних можливостей в актуальні» через 

«актуалізацію сутнісних сил» та самопрогнозування; 
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 «досягнення оптимуму» (тобто стану самозабезпечення) через 

«самопрогнозування, самоорганізацію, самоуправління 

(самоменеджмент)»; 

 самовдосконалення через «здійснення зворотного зв’язку» під час 

«самомоніторингу, самокоригування, саморегуляції, самоконтролю, 

самооцінювання» (Рибалко, 2008, сс. 13–14). 

У праці Г. Коваленко обґрунтовано поняття «акмепозиції майбутнього 

вчителя», яке складається з прагнення досягати «позитивних самозмін у 

професійній підготовці», реалізації професійного й особистісно-творчого 

потенціалу в педагогічній діяльності тощо (Коваленко, 2010, сс. 7–8). 

У процесі парадигмального моделювання аспектів професійної 

підготовки майбутніх учителів А. Семенова розглядає прагнення майбутнього 

педагога досягати професійного акме як показник його спрямованості на 

саморозвиток. Учена вказує на те, що таке прагнення коригує активність 

суб’єкта, розширюючи можливості здійснення «операціонально-

технологічного зворотного взаємозв’язку», як такого, що пов’язує процеси 

самодіагностики та прогнозування власної професійної ефективності 

(Семенова, 2009, сс. 8, 14). 

Н. Мазур розглядає «міцність уявлень про можливість досягнення акме в 

професійно-педагогічній діяльності» як показник соціально-професійної 

зрілості майбутнього педагога. Наряду з цим учена визначає «акмеологічні 

фактори професіоналізації» майбутнього викладача, серед яких прагнення 

самореалізації та сформованість уявлень про високі стандарти професійної 

діяльності. Організацію професійної підготовки майбутніх викладачів на 

засадах педагогічної акмеології вчена пов’язує зі здатностями згаданих 

фахівців визначати професійні цілі, спрямовувати особистісний розвиток, 

активізовувати механізми професійного самовизначення, рефлексії та 

самоствердження як «соціально зрілої особистості», «суб’єкта науково-

педагогічної діяльності», «соціально корисної особистості» «носія певних 

суспільних та професійних цінностей» тощо (Мазур, 2010). 
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Таким чином, з акмеологічним аспектом підготовки майбутніх 

викладачів пов’язується їх прагнення педагогічного, фахового та 

особистісного самовдосконалення, спрямованого на підвищення власної 

ефективності з метою здійснення оптимізуючого впливу на соціальне довкілля. 

У музично-педагогічних дослідженнях прагнення самовдосконалення задля 

досягнення професійної акме-вершини, пов’язується також зі спрямованістю 

на творчий розвиток і підвищення фахового рівня, зокрема, у художньо-

інтерпретаційній діяльності (Коваленко, 2008). Імплементуючи означене до 

контексту дослідження, визначаємо, що прагнення самовдосконалення 

власного компетентнісного рівня та інтенція досягнення найкращих 

результатів власної педагогічно-фахової діяльності є свідченням 

умотивованості формування метаздатностей управління процесами 

застосування компетентностей і вдосконалення власної компетентнісної сфери. 

На основі зазначеного показниками акмеологічно-компетентнісного критерію 

визначено: 

 усвідомлення потреб актуалізації певних компетентностей із метою 

вирішення завдань мистецько-освітнього процесу; 

 умотивованість формування компетентностей задля досягнення 

самостійно визначених художньо-педагогічних цілей. 

Діагностику компетентнісно-адаптаційного компоненту було визнано 

доцільним проводити, орієнтуючись на синергійно-когнітивний критерій. 

Означений критерій спрямовує увагу на оцінювання сформованості 

метаздатності майбутніх викладачів опрацьовувати художньо-мистецьку 

інформацію. Ключовим аспектом тут є вміння визначати цільову 

спрямованість художньо-педагогічної інтерпретації мистецького твору. 

Варіативна складова даного процесу зумовлена освітніми цілями й 

індивідуальними особливостями суб’єктів, на сприйняття яких націлена 

інтерпретація. Утім, обов’язковою складовою є спрямованість на усвідомлення 

студентами мистецтва як відображення дійсності, формування їх ціннісних, 
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світоглядних, естетичних та культурних орієнтирів на основі актуалізації 

атрибуцій між художнім і реальним. 

У дисертації І. Романюк розглядається специфіка процесу когнітивної 

обробки художньо-мистецької інформації, яка пов’язана з характером 

осмислення останньої під час музикознавчого аналізу. Спираючись на погляди 

Л. Вітґенштейна та М. Хайдеґґера, вчена обґрунтовує алгоритм об’єктивації 

художньої інформації через її осмислення як джерела формування у свідомості 

«картини світу». Означений процес, згідно з висновками І. Романюк, 

реалізується під час герменевтичного прочитання художнього тексту, за умов 

відповідності такого аналізу критеріям:  

 реалізації пізнавальної функції мистецтва шляхом співвіднесення 

художнього з реальним; 

 забезпечення цілісності й системності сприйняття художньої інформації 

в процесі актуалізації контекстів; 

 системності співвіднесення аспектів дійсності з певними семіотичними 

елементами художнього тексту на основі автентичних традицій 

інтерпретації; 

 відображення в інтерпретації ціннісних пріоритетів (культури, 

суспільства, особистості); 

 розкриття творчого процесу як передумови виникнення мистецького 

твору й результату переосмислення митцем об’єктивної реальності 

(Романюк, 2009, сс. 6–7). 

У контексті наведеного слід сконцентрувати увагу на факторі цілісності 

картини світу, яка формується в процесі сприйняття мистецтва. Даний фактор 

забезпечується актуалізацією міждисциплінарних зв’язків, яка уможливлює 

усвідомлення синкретичності мистецтва як аналогу одночасності різноманіття 

й цілісності буття. Метакомпетентнісним завданням, яке актуалізується в 

даному процесі, є забезпечення синергійності процесу актуалізації 

міждисциплінарних зв’язків, як критерія інтегральності інтерпретації. У 

мистецько-педагогічних дослідженнях синергійність педагогічно-
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інтерпретаційного процесу розглядається в декількох аспектах. Так, Н. Білова 

обґрунтовує значущість синергійності розгортання раціональних, 

ірраціональних, художніх, технічних, суб’єктивних та об’єктивних складових 

процесу осягнення художньо-образного змісту мистецьких творів (Білова, 

2019, с. 140). Цао Хункай досліджує виконавський аспект синергійності 

інтерпретації мистецького твору та звертає увагу на функціональність 

узгодженості дій виконавців у контексті досягнення певного художньо-

естетичного ефекту (Цао Хункай, 2015).  

На основі з’ясованого визначимо, що синергійність педагогічної 

інтерпретації, яка забезпечується сформованістю інтегральної компетентності, 

має характеризуватись узгодженістю актуалізації дієвості низки 

компетентностей. Серед таких компетентностей, які відповідають за здатності: 

визначення інформації з галузей історії та теорії мистецтва, культурології, 

соціології тощо, яка висвітлює певні аспекти дійсності; інтеграції такої 

інформації з метою формування у свідомості студентів/учнів певної картини 

світу; визначення акцентуації наративу, за допомогою якого така інформація 

транслюється, під час педагогічної інтерпретації, з огляду на актуальні 

завдання мистецько-освітнього процесу. На тлі з’ясованого необхідним 

виявляється застосування компетентностей, які відповідають за здатності 

визначення таких завдань. Так, у дослідженні Н. Юдзіонок гностичні вміння 

визначати музично-педагогічні завдання вивчаються в складі професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (Юдзіонок, 2011, 

с. 4). О. Горбенко визначає в складі музично-виконавської компетентності 

здатності вирішення педагогічно-творчих завдань художньо-інтерпретаційного 

процесу (Там само, с. 15). Здатності визначати завдання мистецько-освітнього 

процесу в складі герменевтичної компетентності майбутніх магістрів 

музичного мистецтва і хореографії вивчено Л. Степановою (2018). 

Таким чином, актуальності набувають здатності майбутніх викладачів 

творчо застосовувати компетентності адаптації художньо-мистецької 
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інформації з огляду на необхідність вирішення певних педагогічних завдань. У 

зв’язку з цим, у якості показників синергійно-когнітивного критерію визначено: 

  ступінь сформованості здатності визначати цілі мистецько-освітнього 

процесу; 

 рівень сформованості метавмінь синергійної інтеграції художньо-

мистецької інформації з метою вирішення актуальних завдань 

мистецько-освітнього процесу. 

Сформованість методико-персоналізованого компоненту було визначено 

доцільним оцінювати за допомогою рефлексійно-праксеологічного критерію. 

Даний критерій уможливлює діагностування метаздатностей застосування 

компетентностей, які охоплюють уміння визначати ефективні педагогічно-

методичні стратегії на тлі індивідуалізації мистецько-освітнього процесу. 

Оцінювання ефективності викладачів із погляду праксеології в мистецькій 

педагогіці базується на розгляді педагогічної дії як такої, що забезпечує 

результативність на всіх рівнях мистецько-освітнього процесу. У дослідженні 

Є. Проворової доводиться, що «продуктивність, ефективність та успішність» 

музично-педагогічної діяльності вчителя, є, власне, праксеологічними 

характеристиками такої діяльності, адже саме погляд крізь призму 

праксеології дозволяє ґрунтовно дослідити закономірності й передумови 

результативності цілеспрямованої дії. Серед таких передумов учена вирізняє 

методичну підготовленість майбутніх учителів, їх спрямованість на творчу 

самореалізацію в мистецько-освітньому процесі та інтеграцію в основі такої 

діяльності засад мистецької педагогіки, праксеології та психології (Проворова, 

2018, с. 14]. 

Слід зазначити, що доведена доцільність організації навчання на засадах 

персоналізованого та студенто-центрованого підходів актуалізує необхідність 

застосування компетентностей, що забезпечують розуміння індивідуальних 

особливостей і потреб суб’єктів освітнього процесу. Таке розуміння, як 

психологічний процес, базується на здатностях рефлексії. У мистецько-

педагогічних дослідженнях рефлексія вивчається як поліфункціональне явище. 
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Серед функцій рефлексії вирізняють уможливлення глибинного розуміння 

художнього образу мистецького твору й осягнення перцептивно-

психологічного художньо-комунікативного потенціалу студентів/учнів. Так, у 

дослідженні В. Федорчук звертається увага на функціональність 

«внутрішньодіалогового характеру процесу рефлексивного пізнання музики» 

щодо забезпечення ефективності дії учителя в процесі залучення учнів «до 

творчого самовираження під впливом отриманих музичних вражень» 

(Федорчук, 2002, с. 3). Л. Василенко звертає увагу на функціональність 

рефлексії щодо забезпечення розвитку здатностей майбутніх учителів до 

виконавської самооцінки та «застосування способів розв’язання методичних 

завдань» у мистецько-освітньому процесі. Останні здатності вчена 

характеризує як професійні вміння вчителя «бачити й вирішувати проблеми» 

музично-виконавського розвитку (Василенко, 2003, сс. 9, 12). 

І. Парфентьєвою обґрунтовано функціональні можливості рефлексії як 

принципу мислення щодо розвитку здатностей майбутніх учителів: 

здійснювати самоаналіз і самоспостереження у фаховій діяльності; будувати 

ефективну «Я-концепцію»; забезпечувати індивідуалізований характер 

освітнього процесу, активізуючи пізнання іншого (студента, учня) через 

самопізнання (Парфентьєва, 2010, сс. 7–8).  

На основі з’ясованого у якості показників рефлексійно-праксеологічного 

критерію було визначено: 

  міру сформованості метаздатностей актуалізації компетентностей 

визначення індивідуальних психологічно-особистісних рис студентів; 

  ступінь сформованості метавмінь інтегрального застосування 

компетентностей персоналізації мистецько-освітнього процесу. 

У процесі визначення критерію оцінювання творчо-інтерпретаційного 

компоненту враховувалися сучасні вимоги до компетентнісного рівня 

викладачів музичного мистецтва і хореографії. Такі вимоги передбачають 

визнання необхідності організації мистецько-освітнього процесу як художньо-

творчого дійства, у якому викладач виконує таку саму роль, як і актор перед 
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публікою, висвітлюючи та створюючи смисли в процесі прочитання 

мистецького твору. У дисертації М. Джард (Giard, 2000) досліджено 

перформативно-педагогічний процес навчання хореографії та доведено, що 

такий процес є «створенням простору педагогічних уявлень» шляхом 

педагогічного моделювання таких освітніх ситуацій, які спонукають студентів 

досліджувати хореографічний твір як мультикультурний текст. Як слушно 

зазначає М. Джард, смисл у мистецтві створюється завдяки відкриттям митця, 

утім у педагогічному процесі відбувається конструювання смислу викладачем, 

який залучає своє уявлення, творчість, компетентності, фаховий інтелект, 

ерудицію задля того, щоб розкрити контексти, «прочитати між рядків», 

відтворити естетичний образ та художній сенс (Giard, 2000, p. 7). 

Отже, сучасний освітній простір висуває певні вимоги до 

компетентнісного рівня викладачів мистецьких дисциплін. Насамперед, це 

вимога до сформованості здатностей застосування компетентностей 

мистецько-творчої діяльності та творчого застосування педагогічно-фахових 

компетентностей. Викладач мистецьких дисциплін, зокрема, музичного 

мистецтва і хореографії, має бути художником, має захоплювати 

студентів/учнів своєю творчістю, натхненням, любов’ю до мистецтва, 

виконавсько-творчими можливостями. Саме відповідність таким 

компетентнісним вимогам уможливлює здатності викладача забезпечувати 

інклюзивний і творчий характер мистецько-освітнього процесу. Як зазначено в 

інформаційному дайджесті Торнтонської консерваторії, присвяченому 

підготовці магістрів музичного мистецтва, ефективні музично-педагогічні 

стратегії на сьогодні включають: 

 впровадження технологій – здатність застосовувати й навчати студентів 

працювати з програмами для створення музики (такими як Digital Audio 

Workspaces (DAW), Soundation, SoundTrap, GarageBand, Logic, Pro Tools, 

Ableton Live тощо) задля розширення можливостей творчого розвитку; 

 забезпечення інклюзивності мистецько-освітнього процесу – урахування 

інтересів студентів до освоєння мистецьких творів у різних стилях, 
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залучення студентів усіх рівнів освіти та здібностей, універсальність у 

викладанні мистецьких дисциплін, яка проявляється в наявності 

здатностей викладати студентам, навчати учнів, здійснювати 

керівництво творчими колективами різних професійних рівнів і 

стильових напрямів, забезпечуючи творчій характер та ефективність 

мистецько-освітнього процесу; 

 забезпечення міжсуб’єктної взаємодії та емоційної залученості студентів 

до творчого процесу шляхом навчання основам імпровізації та 

композиції, урахування естетичних смаків і вподобань, застосування 

технологій у творчому процесі (Professional Master’s Degree Programs, 

2018). 

Таким чином, сформованість інтегральної компетентності в педагогічно-

інтерпретаційному творчому процесі має проявлятись уміннями організації 

мистецько-освітнього процесу як перформативного дійства, у якому викладач 

розкриває художньо-естетичну сутність мистецтва й забезпечує залученість 

студентів до творчого процесу, застосовуючи із цією метою комплекс 

виконавських, організаційних, психолого-педагогічних, трансверсальних 

компетентностей. З огляду на з’ясоване для оцінювання сформованості 

творчо-інтерпретаційного компоненту було обрано перформативно-

самопроєктувальний критерій із показниками: 

 рівень сформованості метавмінь ефективного структурування 

компетентнісних комплексів у творчо-інтерпретаційному педагогічному 

процесі; 

 рівень сформованості метавмінь застосування компетентностей 

методично-творчої організації мистецько-освітнього процесу 

(Хмелевська, 2020a). 

Презентований діагностичний апарат відповідно до визначеної 

структури інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, а також перелік діагностичних методів наочно 

систематизовано в таблиці 3.1. Отже, висвітлимо перебіг процесу. 
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Таблиця 3.1 

Діагностичний апарат оцінювання рівня сформованості інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії 

Компо 
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Критерії Показники Методи 
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л
о

гі
ч
н

о
-

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

 ступінь усвідомлення 

необхідності інтегральної 

актуалізації дієвості 

компетентностей 

Анкета «Діагностика 

метакогнітивного 

самооцінювання 

компетентнісної 

сфери», розроблена на 

основі дослідження 

Дж. Іон, О. Кано та 

Н. Кабрера (Ion, Cano, 

Cabrera, 2016) 

 міра прагнення 

самооцінювання та 

вдосконалення власної 

компетентнісної сфери 

к
о
м

п
е
т

е
н

т
н

іс
н

о
-

а
д
а
п

т
а

ц
ій

н
и

й
 

си
н

ер
гі

й
н

о
-к

о
гн

іт
и

в
н

и
й

  ступінь сформованості 

здатності визначати цілі 

мистецько-освітнього процесу 

Комплексний 

педагогічний тест 

«Спрямованість на 

досягнення цілей 

мистецько-освітнього 

процесу», розроблений 

А. Тернер 

(Turner, 2014); 

Складання творчих 

завдань; 

Експертне оцінювання 

 рівень сформованості 

метавмінь синергійної 

інтеграції художньо-

мистецької інформації в 

контексті вирішення 

актуальних завдань мистецько-

освітнього процесу 

м
е
т

о
д
и

к
о

-п
е
р

с
о

н
а

л
із

о
в
а

н
и

й
 

р
еф

л
ек

сі
й

н
о

-п
р

ак
се

о
л
о

гі
ч

н
и

й
  міра сформованості 

метаздатностей актуалізації 

компетентностей визначення 

індивідуальних психологічно-

особистісних рис студентів 

Напівструктуровані 

інтерв’ю за критичним 

інцидентом, розроблені 

на основі дослідження 

Р. Бояціса 

(Boyatzis, 2009); 

Педагогічне 

спостереження  
 ступінь сформованості 

метавмінь інтегрального 

застосування компетентностей 

персоналізації мистецько-

освітнього процесу 
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Компо 

ненти 
Критерії Показники Методи 

т
в
о

р
ч

о
-і

н
т

ер
п

р
е
т

а
ц

ій
н

и
й

 

п
ер

ф
о

р
м

ат
и

в
н

о
-

са
м

о
п

р
о

єк
ту

в
ал

ьн
и

й
 

 рівень сформованості 

метавмінь ефективного 

структурування 

компетентнісних комплексів у 

творчо-інтерпретаційному 

педагогічному процесі 

Складання педагогічно-

творчих завдань; 

Експертне оцінювання 

 рівень сформованості 

метавмінь застосування 

компетентностей методично-

творчої організації мистецько-

освітнього процесу 

 

Констатувальний експеримент проводився в ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». До 

експерименту було залучено 60 осіб магістрантів означеного ЗВО, які 

навчалися за напрямами підготовки «Музичне мистецтво» та «Хореографія». 

Оцінювання проводилося в процесі проходження магістрантами дисциплін 

фахової підготовки за згодою та сприянням викладачів. Висвітлимо означений 

процес. 

Так, оцінювання за акмеологічно-компетентнісним критерієм 

проводилося методом анкетування. Було застосовано комплексну анкету 

«Діагностика метакогнітивного самооцінювання компетентнісної сфери» (див. 

Додаток Б), яку було розроблено за алгоритмом методики «Інструмент 

оцінювання компетентностей» (Competency Assessment Tool (CAT)), адаптацію 

якого в контексті оцінювання здатностей студентів здійснювати 

метакогнітивну саморегуляцію компетентнісної сфери, описано в дослідженні 

Дж. Іон, О. Кано та Н. Кабрера (Ion, Cano, & Cabrera, 2016). Анкета складалась 

із закритих і відкритих запитань, що дозволяло провести діагностику за двома 

підшкалами, які відповідали показникам: «ступінь усвідомлення необхідності 

інтегральної актуалізації дієвості компетентностей» та «міра прагнення 

Продовження таблиці 3.1 

Продовження таблиці 3.1 
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самооцінювання та вдосконалення власної компетентнісної сфери». Перша 

підшкала, розроблена на основі праці А. Кульшреста та К. Пандей (Kulshrestha 

& Pandey, 2013), складалася з пунктів, що висвітлювали усвідомлення 

необхідності інтегрального застосування компетентностей для вирішення: 

1) Педагогічних завдань з опрацювання мистецько-освітньої інформації 

шляхом: 

 визначення концептуальних основ; 

 визначення пов’язаних контекстів; 

 актуалізації міждисциплінарних зв’язків; 

 розробки дидактичних навчальних матеріалів; 

 використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій в 

освітньому процесі. 

2) Організаційних завдань із забезпечення ефективності мистецько-

освітнього процесу шляхом: 

 визначення та реалізації творчо-розвивального/соціокультурного/ 

здоров’язбережувального потенціалу мистецько-освітнього процесу; 

 управляння сценаріями навчання; 

 регулювання процесів засвоєння інформації; 

 організації співпраці в процесі навчальної діяльності; 

 взаємодії з викладацьким колективом. 

3) Прогностичних завдань із забезпечення мотивації студентів до 

навчальної діяльності та особистісно-творчого зростання шляхом: 

 створення оціночних завдань на основі інноваційних педагогічних 

технологій; 

 оцінювання й інтерпретації результатів на основі індивідуального 

підходу; 

 застосування персоналізованих комплексних мотивуючих підходів. 

Оцінювання за другою підшкалою здійснювалося завдяки інтеграції до 

анкети відкритих запитань, які висвітлювали здатності магістрантів до 

самооцінювання компетентнісного рівня та прагнення його вдосконалення. 
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Означена підшкала складалася з пунктів, висвітлювали міру усвідомлення 

майбутніх викладачів: 

 потенціалу синергійного застосування компетентностей щодо 

підвищення фахової ефективності; 

 поліфункціональності діяльності викладача в мистецько-освітньому 

процесі; 

 динамічності власної компетентнісної сфери в контексті її 

вдосконалення. 

Дані щодо результатів анкетування збиралися за алгоритмом, описаним 

у дослідженні Дж. Іон, О. Кано та Н. Кабрера. Зокрема, застосовувалися 

методи осьового кодування, описового та логічно-статистичного аналізу для 

обробки відповідей, у тому числі, якісний контент-аналіз відповідей на 

відкриті запитання та чотирибальна шкала для визначення середніх значень і 

відсотків. 

Задля здійснення аналізу було складено орієнтовні компетентнісні 

комплекси на основі матриць відповідності програмних результатів навчання 

та компетентностей, розроблених у межах освітньо-професійних програм за 

предметними спеціальностями «Музичне мистецтво» (2020a; 2020b) і 

«Хореографія» (2020c; 2020d). Шляхом застосування методу осьового 

кодування, відповіді магістрантів були співвіднесені з компетентностями, 

включеними до складу орієнтовних компетентнісних комплексів за такими 

субкатегоріями, як-от: умови, контекст, стратегії управління, спрямованість. 

Міра відповідності виражалась у відсотковому відношенні. Орієнтовні 

компетентнісні комплекси складалися з трьох умовних слотів – для 

трансверсальних, фахових і психолого-педагогічних компетентностей. До 

кожного слоту було включено по три основні компетентності. Кількість балів, 

які присуджувалися магістрантам за відповіді на запитання анкети, залежала 

від якісної та кількісної відповідності перелічених ними компетентностей тим, 

що входили до змісту таких орієнтовних комплексів. Під час оцінювання, крім 

відповідності, враховувався також чинник рівномірності розподілення 
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компетентностей, тобто наявності в запропонованому респондентом комплексі 

компетентностей усіх трьох вищезгаданих видів. 

Орієнтовні компетентнісні блоки було систематизовано відповідно до 

структури анкети за трьома цільовими блоками: «Опрацювання мистецько-

освітньої інформації», «Ефективного методично-педагогічного забезпечення 

мистецько-освітнього процесу» та «Забезпечення мотивації студентів до 

навчальної діяльності та особистісно-творчого зростання». 

Так, перший цільовий блок «Опрацювання мистецько-освітньої 

інформації» відкривався орієнтовним компетентнісним комплексом, який було 

складено задля оцінювання відповідей магістрантів на перше запитання анкети. 

Означене запитання було спрямовано на визначення ступеню усвідомлення 

магістрантами необхідності синергійно застосовувати компетентності з метою 

висвітлення концептуальних основ мистецько-освітньої інформації. 

Компетентності, які ввійшли до складу комплексу, забезпечували програмні 

результати, що охоплюють здатності демонструвати в процесі педагогічної 

інтерпретації знання специфічних особливостей етапів розвитку мистецтва як 

соціокультурного та художньо-естетичного феномену. Склад 

компетентнісного комплексу представлено в таблиці 3.2. 

Як можна побачити в таблиці, перший орієнтовний компетентнісний 

комплекс належить до змістового блоку анкети «опрацювання мистецько-

освітньої інформації». У таблиці представлено його функціональну 

спрямованість «висвітлення концептуальних основ мистецько-освітньої 

інформації», якій відповідає перше запитання анкети. Компетентності 

систематизовано за умовними слотами, оскільки, як було з’ясовано в ході 

дослідження, інтегральний компетентнісний комплекс має матричну структуру, 

що передбачає рівномірне розподілення в ньому трансверсальних, фахових і 

психолого-педагогічних компетентностей. У таблиці подано відомості щодо 

кількості респондентів, які згадали певну компетентність під час відповіді на 

запитання анкети, а також кількість респондентів, які визначили всі 

компетентності в певному слоті та всі компетентності в комплексі. Оскільки  
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Таблиця 3.2. 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 1.1 

Цільовий блок 1 Опрацювання мистецько-освітньої інформації 

Функціональність висвітлення концептуальних основ мистецько-освітньої інформації: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 

респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«використовувати інформаційні та комунікаційні технології» 46,67 % 

«самостійного пошуку, оброблення й ґрунтовного аналізу різних видів 

інформації » 

41,67 % 

«абстрактного мислення, аналізу та синтезу» 36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 28,33 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«інтерпретації художніх образів у виконавській та педагогічній 

діяльності» 

56,67 % 

«осягнення, аналізу, синтезу художньої інформації та її застосування у 

виконавській та педагогічній інтерпретації» 

50,00 % 

«усвідомлення сучасних методологічних засад теорії та історії 

мистецтва, обізнаність щодо проблем сучасного стану мистецтва, 

орієнтування в сучасному мистецькому просторі» 

36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 36,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«дослідження і продуктивного трансферу сучасних інноваційних 

художньо-педагогічних досягнень у власну практику викладання 

мистецьких дисциплін» 

45,00 % 

«діагностування та коригування власної професійної діяльності в 

контексті виконавської якості та педагогічної ефективності» 

53,33 % 

«критичного осмислення нових тенденцій у мистецькій освіті, 

використання фахових знань задля аналізу соціокультурної ситуації та 

визначення завдань мистецько-освітнього процесу» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 35,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 1,67 % 

 

формулювання назв компетентностей, звичайно, відрізнялися, відповідність 

визначалась у відсотковому відношенні методом аналізу змісту за допомогою 

осьового кодування, як уже зазначалося вище.  

Отже, аналіз відповідей на перше запитання анкети дозволив з’ясувати, 

що лише 1,67 % магістрантів усвідомлюють, що задля визначення й розкриття 

в мистецько-освітньому процесі концептуальних основ мистецьких артефактів 

і явищ (творів, жанрів, стилів тощо) необхідно застосовувати не тільки 

теоретично-аналітичні методи, але й володіти здатностями до абстрактного 

мислення, інтенцією до самостійного пошуку інформації, роботи з різними 

джерелами інформації в тому числі, з веб-ресурсами, прикладними 
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програмами тощо. Також важливою є наявність здатностей безпосередньої 

презентації зібраної та опрацьованої інформації в мистецько-освітньому 

процесі, що потребує здатностей упровадження педагогічно-методичних 

інновацій, самооцінювання якості власної педагогічно-фахової діяльності та 

залежно від результатів тощо. Звернемо увагу, що магістранти нерідко 

визначали всі компетентності в певному слоті. Так 28,33 % респондентів 

визначили всі трансверсальні компетентності, 36,67 % – усі фахові, 35,00 % – 

усі психолого-педагогічні. Означена ситуація свідчить, що майбутні викладачі 

музичного мистецтва та хореографії усвідомлюють функціональність 

компетентностей певного виду та активно застосовують їх, при цьому, інші 

компетентності, необхідні для ефективного відтворення діяльності, 

актуалізують стохастично. 

Задля оцінювання відповідей на друге запитання анкети, пов’язане зі 

здатністю висвітлення в мистецько-освітньому процесі інтертекстуальних 

контекстів художнього твору, було складено відповідний орієнтовний 

компетентнісний комплекс, який презентовано в таблиці 3.3. 

Як можна побачити в таблиці, до другого компетентнісного комплексу 

ввійшли компетентності, які забезпечують результати навчання, що 

охоплюють здатності опрацювання мистецькознавчої та науково-методичної 

інформації в мистецько-освітній діяльності та застосування інтерактивних 

педагогічних методів навчання. Аналіз результатів показав, що кількість  

респондентів, які усвідомлюють необхідність застосування для вищеозначеної 

мети компетентностей пошуку інформації, діяльності в контексті 

полікультурності, умінь актуалізації знання на практиці, склала 23,33 %. Про 

фахові компетентності, зокрема здатність ідентифікувати певні проблеми в 

мистецько-освітньому процесі та компенсувати їх негативний вплив шляхом 

розширення художньої ерудованості студентів, їх художньо-естетичного 

світогляду, згадали 30,00 % магістрантів. Компетентності, що забезпечують 

здатності проявляти творчий підхід в педагогічній діяльності, зокрема, задля 

структурування дидактичної інформації під час презентації референсних  
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Таблиця 3.3 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 1.2 

Цільовий блок 1 Опрацювання мистецько-освітньої інформації 

Функціональність висвітлення контекстів, пов’язаних із художнім твором у мистецько-
освітньому процесі: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання» 40,00 % 

«діяльності в міжнародному контексті з повагою до різноманітності й 
мультикультурності» 

36,67 % 

«застосовування набутих знань у практичних ситуаціях» 25,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 23,33 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «виявлення та вирішення проблем (дослідницьких, творчих, 
організаційних) у сфері фахової діяльності» 

56,67 % 

«усвідомлення місця та ролі мистецтва в сучасному соціокультурному 
просторі» 

33,33 % 

«усвідомленого оперування художньо-педагогічним і мистецтвознавчим 
тезаурусом» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 30,00 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«створення власної комунікаційної стратегії взаємодії із суб’єктами 
мистецько-освітнього процесу з метою створення ефективних 
педагогічних умов для їх розвитку» 

41,67 % 

«розробки індивідуальної стратегії навчання та виховання суб’єктів 
освітнього процесу з метою розкриття їх творчого потенціалу відповідно 
до їх особистісних якостей» 

43,33 % 

«продукування креативних ідей, обговорення їх у команді, розроблення 
алгоритму їх практичного втілення в арт-проєкті та ефективного 
вирішення завдань щодо його реалізації» 

48,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 35,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 5,00 % 

 

значень мистецького твору зі спрямованістю на реалізацію освітньо-виховної 

функції мистецтва, були згадані у відповідях 35,00 % респондентів. Кількість 

магістрантів, які усвідомлюють важливість синергійного застосування всіх 

перелічених у комплексі компетентностей склала 5 %. 

На зміст третього компетентнісного комплексу орієнтувалися під час 

оцінювання відповідей на запитання анкети, яке стосувалося здатностей 

актуалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі висвітлення мистецько-

освітньої інформації. Даний комплекс складався з компетентностей, які 

забезпечували такі результати навчання, як володіння різновидами аналізу 

жанрово-стильових особливостей та етно-культурних традицій як передумов 
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їх виникнення, методами опрацювання художнього матеріалу з різних галузей 

мистецтва, створення та презентації авторських методик організації художньої 

комунікації в мистецько-освітньому процесі. За результатами аналізу 

відповідей магістрантів було з’ясовано, що кількість магістрантів, які 

усвідомлюють важливість, для викладача, проявляти відповідальність в 

організації міждисциплінарного навчання, володіти здатностями самостійного 

пошуку інформації та майстерного використання знання в непередбачуваних 

ситуаціях, склала 23,33 %. У відповідях 21,67 % респондентів звернено увагу 

на необхідності актуалізації компетентностей, які відповідають за здатності 

усвідомлення синкретичної природи мистецтва, яка зумовлює можливість 

гармонійної актуалізації зв’язків між різними галузями мистецтва. 35,00 % 

магістрантів згадали про необхідність володіння психолого-педагогічними 

компетентностями опрацювання художнього матеріалу різних галузей 

мистецтва з метою створення оригінального міждисциплінарного 

педагогічного контенту, а також здатності налагоджувати педагогічне 

спілкування з фахівцями-педагогами інших предметних спеціальностей із 

метою обміну досвідом. Зазначимо, що всі компетентності в комплексі не було 

визначено ніким із респондентів (див. таблицю 3.4). 

Четвертий орієнтовний блок складався з компетентностей, які 

забезпечують здатності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії ефективно застосовувати полімодально-зорієнтовані дидактичні 

навчальні матеріали (див. табл. 3.5).  

Спираючись на дані таблиці 3.5, звернемо увагу, що специфіка 

організації мистецько-освітнього процесу із застосуванням полімодально-

зорієнтованого дидактичного матеріалу передбачає наявність здатностей 

осягнення й опрацювання гетерогенного інформаційного контенту, що 

відзначили 35 % респондентів; 46,67 % магістрантів вказали на необхідність 

сформованості компетентностей презентації певного мистецького стилю як 

об’єднуючої концепції, у межах якої сприйняття творів різних видів мистецтва 

сприяє активізації різних репрезентаційних систем; 40 % респондентів  
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Таблиця 3.4 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 1.3 

Цільовий блок 1 Опрацювання мистецько-освітньої інформації 

Функціональність актуалізація міждисциплінарних зв’язків у процесі висвітлення 

мистецько-освітньої інформації: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 

респ. 

Т
ра

н
св

ер
са

ль
н
і 

ко
м

п
ет

ен
тн

ос
ті

 

«етичної, просоціальної, свідомої та відповідальної дії» 25,00 % 

«застосовування набутих знань у практичних ситуаціях» 45,00 % 

«самостійного пошуку, оброблення й ґрунтовного аналізу різних видів 

інформації» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 23,33 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«усвідомлення процесів розвитку мистецтва в історичному контексті в 

поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду» 

43,33 % 

«усвідомлення синкретичної природи мистецтва й розуміння 

багатоманітності можливих зв’язків між різними галузями мистецтва, що 

проявляються в художньому творі» 

26,67 % 

«виявлення й вирішення проблем (дослідницьких, творчих, організаційних) 

у сфері фахової діяльності» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 21,67 % 

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
іч

н
і 

ко
м

п
ет

ен
тн

ос
ті

 

«володіння методами педагогічного опрацювання художнього матеріалу: 

музичного, хореографічного тощо» 

46,67 % 

«спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань)» 

36,67 % 

«розроблення та впровадження авторських інноваційних педагогічних і 

мистецьких методик і технологій» 

45,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 35,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 0,00 % 

 

звернули увагу на важливість здатності акцентуації інформації з опорою на 

автентичну термінологію та знання специфіки впливу художньої інформації 

твору певного виду мистецтва на сприйняття. Наприклад, деякими 

магістрантами (28,33 %) було слушно зазначено, що під час сприйняття 

хореографічного (отже синкретичного) твору відеоряд часто відволікає увагу 

від музичної лінії, що зумовлює необхідність акцентування уваги на елементах 

музичної мови за допомогою відповідного наративу. Утім, сприйняття 

аудіоконтенту часто є складним перцептивним процесом, адже концентрація 

на семіозисі такого контенту потребує додаткових когнітивних зусиль. У 

даному випадку доцільним є додання візуалізацій, за певних умов, залучення 

студентів (учнів) до ритмічно-тактильних (перкусійних) та/або евритмічних  
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Таблиця 3.5 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 1.4 

Цільовий блок 1 Опрацювання мистецько-освітньої інформації 

Функціональність ефективне застосування полімодально-зорієнтованих дидактичних 
навчальних матеріалів: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «швидкого реагування на виклики сучасного суспільства, ефективної дії в 
новій ситуації на основі етичних норм (міркувань, мотивів), 
застосовування знання в розв’язанні практичних завдань» 

50,00 % 

«адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності» 35,00 % 

«праці в міжнародному контексті з повагою до різноманітності та 
мультикультурності» 

50,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 35,00 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «усвідомленого оперування художньо-педагогічним і мистецтвознавчим 
тезаурусом» 

40,00 % 

«усвідомлення синкретичної природи мистецтва та розуміння 
багатоманітності можливих зв’язків між різними галузями мистецтва, що 
проявляються в художньому творі» 

46,67 % 

«презентації власного творчого, наукового продукту з використанням 
традиційних та інноваційних комунікаційних технологій» 

36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 25,00 % 

П
си

х
о
л
о
го

-
п

ед
аг

о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«створення власних комунікаційних стратегій педагогічної взаємодії зі 
студентами» 

45,00 % 

«розроблення та впровадження авторських інноваційних педагогічних та 
мистецьких методик і технологій» 

43,33 % 

«генерації креативних ідей, обговорення їх у команді, розроблення 
алгоритмів їх практичного втілення в арт-проєкті та ефективного 
вирішення завдань щодо його реалізації» 

36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 33,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 3,33 % 

 

імпровізацій тощо. При цьому, кількість респондентів, які визначили всі 

компетентності в слоті фахових, склала 25 %; 33,33 % магістрантів згадали про 

відповідні психолого-педагогічні компетентності, які охоплюють здатності 

забезпечення специфічної гетерогенної художньо-педагогічної комунікації, 

розроблення відповідних авторських педагогічних технологій, арт-проєктів 

тощо. Усі компетентності в четвертому комплексі визначили 3,33 % 

магістрантів. 

Наступний – п’ятий – орієнтовний компетентнісний комплекс охоплював 

компетентності, які забезпечують здатність використання новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій у мистецько-освітньому процесі. 
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Специфіку такого забезпечення, яка полягає в наявності здатностей до 

критичного оцінювання, адаптації та творчої трансформації інформації, співпраці 

й автономної діяльності, відзначили 23,33 % респондентів. Про необхідність 

спрямування інновацій у фаховій діяльності на вирішення певних її проблем і 

реалізацію основних функцій мистецько-освітнього процесу згадали 31,67 % 

респондентів. На доцільність актуалізації педагогічної творчості та інноваційних 

технологій задля забезпечення індивідуалізовано-спрямованих навчальних 

сценаріїв, заснованих на врахування особистісних рис здобувачів освіти вказали 

23,33 % респондентів. Утім, усі компетентності п’ятого комплексу не було 

визначено ніким із респондентів (див. табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 1.5 

Цільовий блок 1 Опрацювання мистецько-освітньої інформації 

Функціональність використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій у 

мистецько-освітньому процесі: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 

респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності» 41,67 % 

«роботи в команді та автономно» 38,33 % 

«пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання» 43,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 23,33 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «виявлення та вирішення проблем (дослідницьких, творчих, 

організаційних) у сфері фахової діяльності» 

43,33 % 

«виявлення новітніх тенденцій і перспективних напрямів розвитку 

мистецтва» 

50,00 % 

«здійснення дослідницької діяльності в мистецькій сфері, усвідомлення 

логіки та основ дослідної роботи» 

38,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«генерації педагогічно-творчих ідей та їх утілення в освітньому процесі» 33,33 % 

«розроблення та впровадження авторських інноваційних педагогічних та 

мистецьких методик і технологій» 

45,00 % 

«розроблення індивідуалізованих стратегій навчання та виховання 

суб’єктів мистецько-освітнього процесу з метою розкриття їх творчого 

потенціалу» 

38,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 23,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 0,00 % 
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Другий цільовий блок анкети «Ефективне методично-педагогічне 

забезпечення мистецько-освітнього процесу» відкривав орієнтовний 

компетентнісний комплекс, визначений задля оцінювання відповідей магістрантів 

на шосте запитання анкети. Дане запитання було спрямоване на висвітлення 

усвідомлення респондентів необхідності синергійного застосування певних 

компетентностей задля реалізації творчо-розвивального потенціалу мистецько-

освітнього процесу. Аналіз результатів показав, що 26,67 % магістрантів 

усвідомлюють, що означений процес підкріплюється прагненням саморозвитку, 

інтенцією до пошуку нової інформації та нестандартних підходів, здатностей 

прогнозування перспектив діяльності тощо; 31,67 % згадали про 

функціональність, в означеному контексті, здатностей осмислення інноваційних 

тенденцій у мистецтві, інтеграції до процесу художньої комунікації інноваційних 

форм спілкування задля забезпечення емоційного відгуку студентів, отже, їх 

залученості до творчого процесу; 36,67 % вказали на необхідність актуалізації 

компетентностей розроблення індивідуалізованих стратегій навчання задля 

розвитку творчого потенціалу студентів, активації та розвитку їх мотивації, 

емоційної та когнітивної сфер тощо. Усі компетентності в комплексі визначили 

3,33 % респондентів (див. табл. 3.7). 

Другий орієнтовний комплекс компетентностей другого блоку було 

складено задля оцінювання відповідей на запитання, спрямованого на 

визначення міри усвідомлення магістрантами необхідності актуалізації 

конгломерату компетентностей задля реалізації соціокультурного потенціалу 

мистецько-освітнього процесу. Судячи з аналізу відповідей на сьоме запитання 

анкети, залежність результативності даного процесу від здатностей викладача 

діяти відповідально, просоціально та етично, співпрацювати з іншими та 

прагнути саморозвитку відзначили 31,67 % магістрантів; 21,67 % згадали про 

здатності аналізу процесів розвитку мистецтва в соціокультурному контексті, 

зокрема, шляхом критичного осмислення його актуальних процесів, 

пропагування мистецтва та здійснення просвітницької діяльності; 18,33 % 

згадали про доречність застосування компетентностей організації мистецько- 
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Таблиця 3.7 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.1 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-освітнього 
процесу 

Функціональність реалізація творчо-розвивального потенціалу мистецько-освітнього 
процесу: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«самостійного пошуку, оброблення та ґрунтовного аналізу різних видів 
інформації» 

40,00 % 

«визначення пріоритетів і перспектив (національних, суспільних, освітніх, 
моральних тощо), їх реалізації в житті» 

40,00 % 

«самовдосконалення й саморозвитку» 41,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 26,67 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «критичного осмислення новітніх тенденцій у мистецтві, використання 
фахового знання задля аналізу соціокультурної ситуації та визначення 
проблем мистецтва в галузі освіти» 

41,67 % 

«дослідження та продуктивного трансферу сучасних інноваційних 
художньо-педагогічних досягнень у власну практику викладання 
мистецьких дисциплін» 

35,00 % 

«встановлення емоційного контакту, налагодження зворотного зв’язку з 
аудиторією в процесі виконавської та педагогічної інтерпретації 
мистецького твору» 

43,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-
п

ед
аг

о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«розроблення індивідуалізованих стратегій навчання та виховання суб’єктів 
мистецько-освітнього процесу з метою розкриття їх творчого потенціалу» 

40,00 % 

«генерації креативних ідей, виявлення ініціативи та творчого підходу в 
розв’язанні художньо-освітніх завдань» 

33,33 % 

«розроблення навчально-методичних матеріалів щодо активізації 
мотиваційної, емоційної та когнітивної сфер особистості студентів у 
процесі вербально-виконавської педагогічної інтерпретації, спрямованої на 
осягнення мистецьких творів» 

46,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 3,33 % 

 

освітнього процесу з опорою на сучасні досягнення освітнього менеджменту, 

із застосуванням студенто-центрованого підходу, фасилітаційних технологій, 

що сприяє ефективній соціалізації студентів (див. табл. 3.8).  

Третій орієнтовний компетентнісний комплекс охоплював 

компетентності забезпечення реалізації здоров’язбережувального потенціалу 

мистецько-освітнього процесу. Слід зазначити, що 31,67 % магістрантів 

усвідомлюють, що задля досягнення означеної мети викладачеві необхідно 

бути обізнаним щодо проблем (екологічних, психологічних, соціальних тощо), 

потенціалом щодо рішення яких володіє мистецько-освітній процес; 30 % 

магістрантів переконливо зазначили, що означене спрямування вимагає  
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Таблиця 3.8 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.2 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-освітнього 

процесу 

Функціональність реалізація соціокультурного потенціалу мистецько-освітнього процесу: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 

респ. 

Т
р
ан

св
ер

са

л
ь
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«етичної, просоціальної, свідомої та відповідальної дії» 48,33 % 

«роботи в команді та автономно» 43,33 % 

«самовдосконалення та саморозвитку» 45,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«виявлення новітніх тенденції та перспективних напрямів розвитку 

мистецтва» 
36,67 % 

«критичного осмислення новітніх тенденцій у мистецтві, використання 

фахового знання задля аналізу соціокультурної ситуації та визначення 

проблем мистецтва в галузі освіти» 

36,67 % 

«здійснення художньо-просвітницької діяльності з метою пропагування 

мистецтва» 
38,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 21,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «забезпечення високої якості організації, планування та реалізації 

навчального й виховного процесу у ЗВО» 
31,67 % 

«розроблення індивідуалізованих стратегій навчання та виховання 

суб’єктів мистецько-освітнього процесу з метою розкриття їх творчого 

потенціалу» 

48,33 % 

«використання методів, прийомів, стратегій сучасного менеджменту» 26,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 18,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 0,00 % 

 

здатностей здійснення викладачем моніторингу особистих рис студентів, їх 

творчих та особистих досягнень, виявлення їх потенціалу та можливостей, а 

також проведення корекції за необхідності. У даному контексті було 

відзначено ефективність організації позааудиторних занять, зокрема, гуртків, 

творчих колективів тощо. На необхідність володіння викладачем 

компетентностями взаємодії з фахівцями інших галузей указали 40 % 

респондентів. Магістрантами було відзначено, що реалізації 

здоров’язбережувальної функції мистецько-освітнього процесу сприяє 

інтеграція до останнього методів арт-терапії, дотримання положень, 

визначених у межах валеології, доцільним є урахування надбань психології 

мистецтва; 26,67 % магістрантів, окрім зазначених, згадали про важливість 
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формувати вмотивованість студентів сприяти формуванню усвідомленого 

ставлення суб’єктів освітнього процесу до проблем формування екологічної 

культури, соціальної відповідальності його суб’єктів, їх обізнаності щодо 

особливостей даного процесу тощо (див. табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.3 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-освітнього 
процесу 

Функціональність реалізація здоров’язбережувального потенціалу мистецько-освітнього 
процесу: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «виявлення, аналізу та вирішення проблем» 43,33 % 

«використання інформаційних та комунікаційних технологій» 35,00 % 

«застосовування знання в практичних ситуаціях» 48,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «застосовування методів діагностування й моніторингу особистих і 
творчих досягнень студентів та їх педагогічної корекції» 

31,67 % 

«викладання спеціальних дисциплін у закладах освіти з урахуванням 
цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів 
освіти» 

50,00 % 

«забезпечення організації та функціонування професійних та 
аматорських творчих колективів» 

26,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 30,00 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань)» 

40,00 % 

«дослідження та продуктивного трансферу сучасних інноваційних 
художньо-педагогічних досягнень у власну практику викладання 
мистецьких дисциплін» 

43,33 % 

«розроблення навчально-методичних матеріалів щодо активізації 
мотиваційної, емоційної та когнітивної сфер особистості студентів у 
процесі організації вербально-виконавського осягнення мистецьких 
творів» 

33,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 26,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 3,33 % 

 

Задля оцінювання відповідей магістрантів на запитання анкети, яке 

стосувалося компетентнісного забезпечення здатності управляння сценаріями 

мистецького навчання було створено дев’ятий орієнтовний компетентнісний 

комплекс. Даний комплекс охоплював такі трансверсальні компетентності, що 

забезпечують здатності продуктивної та конструктивної взаємодії з іншими в 

колективі, сформованості емоційного інтелекту, що проявляється вміннями 
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мотивувати інших до певних дій і досягати спільної мети, а також, діяти 

просоціально, на тлі дотримання вимог етики,  

справедливості, толерантності. Перелічені компетентності було визначено 

26,67 % респондентів. Серед фахових компетентностей 20,00 % магістрантів 

справедливо було згадано такі, що забезпечують здатності самомоніторингу 

фахової (виконавської, художньо-інтерпретаційної, постановчої тощо) 

діяльності, її результативності та прогнозування перспектив, усвідомлення 

проблем мистецького навчання, спрямованості на реалізацію основних 

функцій мистецтва. У слоті психолого-педагогічних компетентностей 26,67 % 

магістрантів було розміщено такі, що забезпечують здатності організації 

мистецько-освітнього процесу на засадах запровадження інноваційних форм 

навчання, у тому числі, дистанційних та інтерактивних, ефективного 

регулювання проблемних питань, запровадження ефективних світових практик 

організації художнього навчання та оцінювання досягнень здобувачів освіти 

тощо (див. табл. 3.10). 

Десятий орієнтовний компетентнісний комплекс охоплював 

компетентності, що забезпечують регулювання процесів засвоєння студентами 

художньої інформації. Слід зазначити, що ефективна організація 

міждисциплінарного навчання, застосування технологій полімодальної 

активізації творчої активності студентів, їх емоційної залученості студентів до 

творчого процесу тощо, мають запроваджуватися з дотриманням певних умов. 

Створення таких умов забезпечується ґрунтовною обізнаністю викладача 

стосовно особливостей перцептивного та когнітивного опрацювання 

студентами мистецько-освітньої інформації, наявністю вмінь створювати 

відповідне методичне забезпечення даного процесу, ураховувати необхідність 

створення оптимального психологічного фону тощо. Аналіз відповідей 

магістрантів на десяте запитання анкети засвідчив, що така необхідність, як 

завдання щодо забезпечення інтегральної дієвості комплексу компетентностей, 

усвідомлюється 1,67 % магістрантів. Також, як функціональні в означеному  
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Таблиця 3.10  

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.4 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-
освітнього процесу 

Функціональність управляння сценаріями мистецького навчання: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «продуктивної праці в групі (команді), виконання різних ролей та 
функції в колективі, досягнення взаєморозуміння з людьми в процесі 
рішення спільних завдань» 

31,67 % 

«мотивації оточуючих та просування до спільної мети» 38,33 % 

«етичної, просоціальної, свідомої та відповідальної дії» 56,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 26,67 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «діагностування та коригування власної професійної діяльності щодо 
виконавської якості та педагогічної ефективності, оцінювання 
продуктивності використаних методів, проєктування шляхів 
підвищення якості професійної діяльності» 

30,00 % 

«критичного осмислення новітніх тенденцій у мистецтві, 
використання фахового знання для аналізу соціокультурної ситуації та 
визначення проблем мистецтва в галузі освіти» 

30,00 % 

«викладання спеціальних дисципліни в закладах освіти з урахуванням 
цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів 
освіти» 

31,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 20,00 % 

П
си

х
о
л
о
го

-
п

ед
аг

о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«використання методів, прийомів, стратегій сучасного менеджменту, 
розуміння особливостей фінансового та адміністративного 
забезпечення творчого проєкту, особливостей його реалізації в 
комерційних і некомерційних сферах» 

41,67 % 

«дослідження та продуктивного трансферу сучасних інноваційних 
художньо-педагогічних досягнень у власну практику викладання 
мистецьких дисциплін» 

31,67 % 

«застосовування методів діагностування та моніторингу музично-
творчих досягнень студентів та їх педагогічної корекції» 

38,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 26,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 0,00 % 

 

контексті майбутні викладачі музичного мистецтва та хореографії цілком 

слушно відзначили окремі компетентності слотів. Так, 25 % згадали про 

необхідність викладачеві бути компетентними в пошуку інформації в 

джерелах галузей знання, споріднених із мистецько-освітньою, зокрема, з 

психології, нейробіології тощо; уміти самостійно аналізувати таку інформацію 

та конкретизувати відомості, функціональні в контексті адаптації методів 

мистецького навчання. Серед фахових компетентностей, які доцільно 

застосовувати з вищеозначеною метою, магістранти (31,67 %) згадали такі, які 

відповідають за здатності забезпечення зворотного зв’язку та встановлення 

емоційного контакту в процесі художньої комунікації, що вимагає глибинної 



137 

 

обізнаності стосовно особливостей емоційної мови мистецтва, її можливостей 

щодо виклику певних реакцій реципієнта та/або виконавця. У якості основних 

психолого-педагогічних компетентностей респондентами (30 %) було 

відзначено такі, що забезпечують здатності використання сучасних 

інформаційних технологій, зокрема, медіа-ресурсів, цифрових редакторів, 

конвертерів тощо задля адаптації та трансформації художньої інформації, 

надання її інтерактивності, що сприяє її ефективному використанню в 

методичному та дидактичному забезпеченні педагогічно-комунікативного 

процесу. Також магістрантами було відзначено важливість у даному контексті 

здійснення викладачем самооцінювання та професійного самопроєктування 

(див. табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.5 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-
освітнього процесу 

Функціональність регулювання процесів засвоєння студентами художньої інформації: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«самостійного пошуку, оброблення та ґрунтовного аналізу різних 
видів інформації» 

48,33 % 

«абстрактного мислення, аналізу, синтезу, самостійного оволодіння 
новими знаннями» 

36,67 % 

«налагодження й підтримки контактів у соціумі» 31,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 25,00 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «усвідомленого оперування художньо-педагогічним і 
мистецтвознавчим тезаурусом» 

38,33 % 

«самостійного визначення художньої ідеї, змісту та драматургії 
музичного твору» 

41,67 % 

«встановлення емоційного контакту, налагодження зворотного 
зв’язку з аудиторією в процесі інтерпретації мистецького твору» 

48,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«використання та впровадження сучасних інформаційних та 
художньо-комунікаційних технологій до освітнього процесу» 

40,00 % 

«створення власної комунікативно-педагогічної стратегії ефективної 
взаємодії зі студентами, забезпечення позитивного фону освітнього 
процесу» 

36,67 % 

«діагностування й коригування власної професійної діяльності щодо 
педагогічної ефективності, оцінювання результативності 
використаних методів, проєктування шляхів підвищення якості 
професійної діяльності» 

35,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 30,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 1,67 % 
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Шостий орієнтовний компетентнісний комплекс у другому блоці (див. 

табл. 3.12) було складено задля оцінювання міри усвідомлення магістрантами 

необхідності синергійного застосування компетентностей задля організації 

творчої співпраці в мистецько-освітньому процесі. 

Таблиця 3.12 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.6 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-освітнього 
процесу 

Функціональність організації творчої співпраці в мистецько-освітньому процесі 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «продуктивної праці в групі (команді), виконання різних ролей і функцій 
у колективі, досягнення взаєморозуміння з оточуючим у процесі 
вирішення спільних завдань» 

43,33 % 

«етичної, просоціальної, свідомої та відповідальної дії» 46,67 % 

«праці в міжнародному контексті з повагою до різноманітності та 
мультикультурності» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«здійснення художньо-просвітницької діяльності з метою пропаганди 
мистецтва» 

30,00 % 

«здійснення виконавського самоконтролю та самоаналізу якості 
інтерпретації мистецьких творів, відчуття ансамблю, знаходження 
адекватних засобів удосконалення виконавської техніки, набуття 
виконавського досвіду» 

35,00 % 

«продукування креативних ідей, їх обговорення в команді, розроблення 
алгоритму їх практичного втілення в арт-проєкті» 

33,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 18,33 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«розроблення навчально-методичних матеріалів щодо активізації 
мотиваційної, емоційної та когнітивної сфер особистості студентів у 
процесі організації вербально-виконавського осягнення мистецьких 
творів» 

38,33 % 

«застосовування методів діагностування та моніторингу музично-творчих 
досягнень студентів та їх педагогічної корекції» 

41,67 % 

«дослідження та продуктивного трансферу сучасних інноваційних 
художньо-педагогічних досягнень у власну практику викладання 
мистецьких дисциплін» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 1,67 % 

 

З таблиці видно, що на необхідність застосування з означеною метою 

трансверсальних компетентностей, що відповідають за здатності спільної дії, 

налагодження контактів, прояву співчуття та підтримки, вказали 31,67 % 

магістрантів. Соціокультурний аспект функціональності фахових 

компетентностей, який проявляється здійсненням взаємодії в процесі 
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просвітницької діяльності згадали 30 % респондентів; також магістрантами 

(35 %) було актуалізовано виконавський аспект, адже творча співпраця в 

мистецько-освітньому процесі передбачає виконавську діяльність, у тому 

числі, ансамблеву, постановчу тощо; було звернено увагу й на необхідність 

компетентно організовувати форму 

художньо-творчої співпраці, зокрема, створювати арт-проєкти, перфоманси, 

інтерактивні презентації тощо (33,33 %). Серед психолого-педагогічних 

компетентностей, які забезпечують творчу взаємодію в мистецько-освітньому 

процесі, магістранти (38,33 %) відзначили такі, що охоплюють здатності 

створювати методичне забезпечення, спрямоване на активізацію інтересу 

студентів, їх умотивованості. Серед таких компетентності, які забезпечують 

мотивацію до творчого співробітництва, було згадано (41,67 %) 

компетентності оцінювання фахових можливостей суб’єктів мистецько-

освітнього процесу, їх психологічних особливостей задля визначення 

автентичної ролі в спільному творчому процесі, виконання якої сприятиме 

творчому та компетентнісному розвиткові студента, компенсуватиме негативні 

впливи, наприклад, сприятиме зняттю психологічного напруження від 

виконавської діяльності, педагогічної інтерпретації тощо. На необхідність 

застосування новітніх педагогічних технологій у процесі художньо-творчої 

співпраці вказали 40 % респондентів.  

Сьомий орієнтовний компетентнісний комплекс (див. табл. 3.13) у 

другому цільовому блоці охоплював компетентності цілеспрямованого 

набуття й систематизації майбутніми викладачами музичного мистецтва і 

хореографії досвіду, функціонального в контексті відтворення фахової 

діяльності. Магістранти (28,33 %) справедливо відзначили, що необхідною в 

даному контексті є звітність усвідомленого й цілеспрямованого саморозвитку; 

інтеріоризації інформації (35 %); самостійної та сумісної роботи (33,33 %); 

36,67 % указали, що фахова діяльність викладача в мистецько-освітній галузі 

володіє певною специфікою, що передбачає компетентність аналізу 

особливостей даної сфери, її пріоритетів, проблем тощо. Засвоєння досвіду  
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Таблиця 3.13 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 2.7 

Цільовий блок 2 Ефективне методично-педагогічне забезпечення мистецько-освітнього 
процесу 

Функціональність цілеспрямованого набуття та систематизації досвіду, функціонального 
в контексті відтворення фахової діяльності: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «самовдосконалення й саморозвитку» 28,33 % 

«навчання й оволодіння сучасними знаннями впродовж життя» 35,00 % 

«праці в команді та автономно» 33,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 15,00 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «виявлення новітніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку 
мистецтва» 

45,00 % 

«критичного осмислення новітніх тенденцій у мистецтві, використання 
фахового знання для аналізу соціокультурної ситуації та визначення 
проблем у галузі мистецької освіти» 

51,67 % 

«осягнення, аналізу, синтезу художньої інформації та її застосування у 
виконавській та педагогічній інтерпретації»  

31,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 36,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань)» 

36,67 % 

«дослідження та продуктивного трансферу сучасних інноваційних 
художньо-педагогічних досягнень у власну практику викладання 
мистецьких дисциплін» 

41,67 % 

«діагностування й коригування власної професійної діяльності щодо 
виконавської якості та педагогічної ефективності, оцінювання 
продуктивності використаних методів, проєктування шляхів 
підвищення якості професійної діяльності» 

40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 35,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 1,67 % 

 

відбувається ефективніше за умов сформованості компетентності осягнення та 

засвоєння художньої інформації в контексті відтворення педагогічно-фахової 

діяльності (31,67 %). Серед психолого-педагогічних компетентностей 

респондентами (40 %) було актуалізовано такі, що відповідають за здатності 

налагоджувати контакти, спілкуватися з колегами та експертами, підвищувати 

рівень педагогічної майстерності, проводити моніторинг власної педагогічної 

ефективності. Зазначимо, що за наявності певної кількості слушних і доречних 

відповідей усі компетентності в комплексі визначили лише 1,67 % 

магістрантів. 
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Третій цільовий блок було присвячено компетентнісному забезпеченню 

процесу формування мотивації студентів до навчальної діяльності та 

особистісно-творчого зростання. До першого орієнтовного комплексу даного 

блоку ввійшли компетентності, які відповідають за здатності застосування 

персоналізованих комплексних підходів для оцінювання, інтерпретації 

освітніх результатів та мотивації навчально-творчої активності студентів. 

Серед трансверсальних компетентностей даного комплексу магістранти (30 %) 

визначили такі, що забезпечують здатності опрацювання інформації, 

міжсуб’єктної комунікації, адаптації, прийняття творчих рішень у 

непередбачуваних ситуаціях. Респонденти (33,33 %) визначили складні 

взаємозв’язки між забезпеченням мотивації студентів і здатностями викладача 

грамотно й виразно представити художню інформацію, підтримувати активне 

та конструктивне міжсуб’єктне спілкування в процесі опрацювання 

мистецького твору, актуалізовувати соціокультурні контексти задля вибору 

правильної акцентуації, з урахуванням інтересів та орієнтацій студентів. 

Компетентнісне забезпечення означених функцій у психолого-педагогічній 

площині було відзначено магістрантами (23,33 %) визначенням 

компетентностей створення індивідуально-спрямованого методичного 

забезпечення (див. табл. 3.14). 

Другий орієнтовний компетентнісний комплекс третього цільового 

блоку анкети стосувався здатностей застосування персоналізованих 

комплексних підходів для оцінювання, інтерпретації освітніх результатів і 

мотивації навчально-творчої активності студентів. У даному комплексі 

магістранти (23,33 %) визначили компетентності аналітичного, критичного та 

творчого мислення, опрацювання гетерогенної інформації, виявлення проблем. 

Серед фахових респондентами (31,67 %) було згадано компетентності 

оцінювання художньо-виконавського, педагогічно-фахового рівня студентів на 

тлі спрямованості на їх творчий розвиток тощо. На необхідність комплексного 

застосування психолого-педагогічних компетентностей, що відповідають за 

вміння організації освітнього процесу на рівні сучасних освітніх технологій, з  
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Таблиця 3.14 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 3.1 

Цільовий блок 3 Забезпечення мотивації студентів до навчальної діяльності та 
особистісно-творчого зростання  

Функціональність створення оціночних завдань на основі інноваційних педагогічних 
технологій: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 
респ. 

Т
р
ан

св
ер

са
л
ь
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «самостійного пошуку, оброблення та ґрунтовного аналізу різних видів 
інформації» 

46,67 % 

«налагодження й підтримки контактів у соціумі» 40,00 % 

«адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності» 36,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 30,00 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «усвідомленого оперування художньо-педагогічним і мистецтвознавчим 
тезаурусом» 

38,33 % 

«взаємодії з аудиторією для донесення художнього матеріалу, вільної та 
впевненої репрезентації своїх ідей (художньої інтерпретації) під час 
публічного виступу» 

41,67 % 

«усвідомлення місця й ролі мистецтва в сучасному соціокультурному 
просторі» 

41,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 33,33 % 

П
си

х
о
л
о
го

-
п

ед
аг

о
гі

ч
н

і 
к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і «створення навчально-методичного забезпечення з мистецьких 
дисциплін у ЗВО» 

30,00 % 

«презентації власного педагогічно-творчого продукту з використанням 
традиційних та інноваційних комунікаційних технологій» 

31,67 % 

«розроблення індивідуалізованих стратегій навчання та виховання 
суб’єктів мистецько-освітнього процесу з метою розкриття їх творчого 
потенціалу» 

31,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 23,33 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 1,67 % 

 

урахуванням індивідуальних потреб його суб’єктів, указали 31,67 % 

магістрантів. Усі компетентності в даному комплексі визначили 3,33 % 

респондентів (див. табл. 3.15). 

Таким чином, аналіз відповідей магістрантів на запитання анкети 

показав, що магістранти обізнані щодо функціональності та спрямованості 

компетентностей, але недостатньою є їх умотивованість проводити всебічний 

аналіз власної компетентнісної сфери та прагнути застосовувати цілісні 

комплекси компетентностей задля забезпечення ефективності всіх 

функціональних ланок діяльності викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в мистецько-освітньому процесі. Означені висновки підтвердились 

аналізом відповідей магістрантів на відкриті запитання. Зокрема, магістранти  
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Таблиця 3.15 

Орієнтовний компетентнісний комплекс 3.3 

Цільовий блок 3 Забезпечення мотивації студентів до навчальної діяльності та 

особистісно-творчого зростання  

Функціональність застосування персоналізованих комплексних підходів для оцінювання, 

інтерпретації освітніх результатів та мотивації навчально-творчої 

активності студентів: 

Слоти компетентнісного комплексу: 
К-сть 

респ. 

Т
р
ан

св
ер

с.
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

. 

«виявлення, аналізу та вирішення проблем» 41,67 % 

«використання інформаційних та комунікаційних технологій» 31,67 % 

«абстрактного мислення, аналізу та синтезу» 40,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 23,33 % 

Ф
ах

о
в
і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«аналізу виконання мистецьких творів, здійснення порівняльного аналізу 

різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням 

можливостей радіо, телебачення, Інтернету» 

40,00 % 

«інтерпретації художніх образів у педагогічно-фаховій діяльності» 41,67 % 

«викладання спеціальних дисциплін у закладах освіти з урахуванням 

цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів 

освіти» 

50,00 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
гі

ч
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

і 

«використання методів, прийомів і стратегій сучасного менеджменту, 

розуміння особливостей фінансового та адміністративного забезпечення 

творчого проєкту, особливостей його реалізації» 

40,00 % 

«розроблення навчально-методичних матеріалів щодо активізації 

мотиваційної, емоційної та когнітивної сфер особистості студентів  

43,33 % 

«забезпечення високої якості організації, планування та реалізації 

навчального й виховного процесу у ЗВО» 

51,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в слоті 31,67 % 

к-сть респондентів, які визначили всі компетентності в комплексі 3,33 % 

 

вказували на те, що заповнення анкети сприяло сомооцінюванню наявних 

(відомих) компетентностей. Утім, респонденти не змогли вказати 

компетентності, необхідність сформованості яких ними було усвідомлено під 

час визначення компетентнісних комплексів, функціональних у конкретних 

напрямах, позначених в анкеті. 

Загалом, результати оцінювання сформованості інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії за 

акмеологічно-компетентнісним критерієм показали, що в більшості 

респондентів (60 %) мотиваційно-самокорегувальний компонент означеного 

конструкту сформовано на низькому рівні, середній рівень продемонстрували 
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28,33 % магістрантів, достатній рівень було діагностовано в 10 % та лише 

1,67 % магістрантів показали високий рівень. Наочно результати оцінювання 

за акмеологічно-компетентнісним критерієм презентовано в таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16 

Результати оцінювання за акмеологічно-компетентнісним критерієм 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 1 1,67 2 3,33 1 1,67 

Достатній 8 13,33 6 10,00 6 10,00 

Середній 14 23,33 16 26,67 17 28,33 

Низький 37 61,67 36 60,00 36 60,00 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
1
 

Ʃ середн 1,67 1,7 1,68 Н 

 

Задля оцінювання за синергійно-когнітивним критерієм застосовувалися 

методи педагогічного тестування та творчих завдань. Зокрема, респондентам 

було запропоновано відповісти на запитання комплексного тесту 

«Спрямованість на досягнення цілей мистецько-освітнього процесу» (див. 

Додаток В), представленого в дисертації А. Тернер (Turner, 2014). У основі 

даного тесту результати дисертаційного дослідження вченої, які дозволили 

встановити, що спрямованість викладача на вирішення цілей освітнього 

процесу позитивно корелює із: 

 зорієнтованістю на підвищення власної педагогічної майстерності, 

пов’язаною з прагненням накопичувати компетентності й 

удосконалювати їх зміст і функціональність; 

 зорієнтованістю на продуктивність студентів, яка проявляється 

прагненням того, щоб студенти вигідно відрізнялися від студентів інших 

викладачів або не порівнювалися з ними. 

Засновуючись на положеннях теорії компетентності, учена визначила, 

що зорієнтованість на підвищення власної педагогічної майстерності пов’язана 
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з «відчуттям ефективності». Таке відчуття базується на усвідомленні 

динамічності змісту власної компетентнісної сфери. За результатами 

дослідження А. Тернер, ті, хто вважає, що такий зміст можна цілеспрямовано 

змінювати з метою його вдосконалення, відчувають, що правильне 

усвідомлення цілей освітнього процесу та вирішення складних завдань сприяє 

підвищенню їх компетентнісного рівня та поліпшенню навичок застосування 

компетентностей. На основі визначеного, до шкали оцінювання за даною 

методикою було введено таку змінну, як самоефективність учителя. 

Самоефективність проявляється як переконання майбутніх викладачів у своїх 

педагогічно-фахових здібностях, компетентностях та «спроможності 

ефективно долати несприятливі ситуації», зокрема, актуалізовувати критичне 

мислення та творчий підхід задля того, щоб визначати індивідуалізовані 

стратегії навчання для студентів, які не володіють високими фаховими 

здібностями, або демонструють брак мотивації до навчання. Такі цілі напряму 

пов’язані з цілями встановлення певних взаємин зі студентами, наприклад, 

шляхом проявлення певної турботи та надання допомоги. Означене зумовило 

введення до шкали змінної реляційність. 

Негативні кореляції спрямованості на вирішення цілей освітнього 

процесу були визначені із: 

 зорієнтованістю на особистісну результативність, пов’язаною з 

бажанням проявити свою компетентність для здобуття позитивної 

оцінки з боку оточуючих; 

 зорієнтованістю на «уникнення роботи», яка проявляється прагненням 

мінімізації зусиль у фаховій діяльності, зокрема, уникненням завдань із 

розробки нових уроків, оцінювання студентів тощо. 

Така спрямованість негативно корелює зі здатністю визначати цілі 

освітнього процесу, адже викладачі уникають ситуацій, у яких проявляється 

недостатність їх компетентнісного рівня, а також завдань, які вимагають 

докладання додаткових зусиль із компетентнісного самовдосконалення.  
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Діагностика за допомогою тестування показала, що здатність визначати 

цілі мистецько-освітнього процесу на високому рівні, на жаль, не сформована 

ні в кого з респондентів, проте, у 8,33 % магістрантів така здатність 

сформована на достатньому рівні, у 20 % – на середньому та в 71,67 % – на 

низькому. 

Оцінювання за показником «рівень сформованості метавмінь 

синергійної інтеграції художньо-мистецької інформації в контексті вирішення 

актуальних завдань мистецько-освітнього процесу» проводилося методами 

складання творчих завдань та експертного оцінювання. У якості експертів 

було запрошено проф. Л. Кас’яненко, доц. Н. Батюк та Л. Сепанову кафедри 

музичного мистецтва і хореографії. У межах складання творчих завдань 

магістрантам було запропоновано підготувати наратив-презентацію 

художнього стилю. До завдань входило: 

 визначити та обґрунтувати загальну філософську ідею, яка забезпечує 

синергійність розкриття різних відгалужень художньо-інформаційного 

контенту, який має відношення до певного мистецького стилю; 

 розкрити процес розвитку визначеної ідеї, ілюструючи його аналізом 

художніх творів різних видів мистецтва; 

 визначити комплекс умов мистецько-освітнього процесу, з огляду на які 

адаптовано характер викладення художньої інформації; 

 запропонувати методи викладання та обґрунтувати доцільність їх 

використання з огляду на окреслені умови; 

 заповнити лист самоаналізу, у якому перелічити компетентності, 

актуалізація яких знадобилася для складання наративу та описати як 

була реалізована їх функціональність. 

Аналіз завдань проводився методом якісного та структурного аналізу 

змісту, у ході якого експертами оцінювався представлений магістрантами 

художньо-інформаційний контент за підшкалою зі змінними «об’єм», 

«автентичність», «цілісність» та «підпорядкованість загальній ідеї», а також 

«міра переконливості розкриття окресленої ідеї за допомогою художньої 
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інформації». Методично-адаптаційні аспекти оцінювалися за підшкалою, яка 

складалася зі змінних: «вичерпність самостійно визначених умов мистецько-

освітнього процесу» та «відповідність запропонованих методів до визначених 

умов». Зокрема, зверталася увага на врахування вікових, компетентнісних, 

психологічних особливостей. Компетентнісний самоаналіз магістрантів 

оцінювався за підшкалою «Наповненість змісту матриць компетентнісних 

комплексів». У ході такого аналізу зверталася увага на системність і 

комплексність компетентностей, зокрема, на чинник, наявності в переліку 

педагогічних, фахових і трансверсальних компетентностей, а також, на 

обґрунтованість їх актуалізації. Наведені магістрантами компетентності 

узагальнювалися та класифікувалися згідно з переліками компетентностей 

затверджених стандартів освітньо-професійних програм зі спеціальностей 

«025 Музичне мистецтво», «024 Хореографія», «014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» та «014 Середня освіта (Хореографія)». 

Результати проведеного оцінювання показали, що метавміння 

магістрантів інтегрувати художньо-мистецьку інформацію в контексті 

вирішення актуальних завдань мистецько-освітнього процесу сформовані на 

високому рівні в 1,67 % респондентів, на достатньому – в 10 %, на середньому 

– у 23,33 %, на низькому – у 65 %. 

Загалом діагностика за синергійно-когнітивним критерієм дозволила 

визначити, що високий рівень сформованості компетентнісно-адаптаційного 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії не виявлено ні в кого з респондентів, достатній 

рівень такої сформованості – у 8,33 %, середній рівень – у 20 %, низький – у 

71,67 %. Результати оцінювання за обома показниками синергійно-

когнітивного критерію представлено в таблиці 3.17. 

Оцінювання за рефлексійно-праксеологічним критерієм проводилося 

методами напівструктурованих інтерв’ю за критичним інцидентом та 

педагогічного спостереження. Процедуру застосування методу 

напівструктурованих інтерв’ю за критичним інцидентом було розроблено на 
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основі дослідження Р. Бояціса (Boyatzis, 2009). У праці вченого описується 

ефективність даного методу в контексті визначення сформованості та 

здатності застосовувати компетентності взаємодії, комунікації та управління,  

Таблиця 3.17 

Результати оцінювання за синергійно-когнітивним критерієм 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 0 0,00 1 1,67 0 0,00 

Достатній 5 8,33 6 10,00 5 8,33 

Середній 12 20,00 14 23,33 12 20,00 

Низький 43 71,67 39 65,00 43 71,67 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
2
 

Ʃ середн 1,43 1,6 1,52 Н 

 

які пов’язані з функціонуванням емоційного та соціального інтелекту. В ході 

застосування методу інтерв’ю за критичним інцидентом респонденту 

пропонують пригадати «недавні конкретні події, в яких він або вона відчували 

себе ефективними». Після пригадування респонденту пропонується розповісти 

історію події, спираючись на базовий набір з таких запитань: 

 Якими були передумови виникнення даної ситуації? 

 Які дії (відсутність дій), висловлювання учасників подій зумовили Ваші 

висновки щодо ситуації? 

 Якими були Ваші дії, спрямовані на корегування ситуації? Які мотиви, 

думки та почуття зумовили Ваші дії? 

 Яким був результат Ваших дій і які висновки Ви зробили? (Boyatzis, 

2009, с. 752). 

Структура запитань була зумовлена визначенням того, що 

компетентності виводяться індуктивно, виходячи з продуктивності та 

відображають ефективність праці. Таким чином, компетентності взаємодії, 

комунікації та управління, ідентифіковані та сформульовані з точки зору дій, 
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намірів і рефлексії в конкретній ситуації, відображають психолого-педагогічну 

ефективність педагога в освітньому праксисі. Така ефективність базується, за 

Р. Бояцисом, на розумінні того, яка поведінка та який намір володіють 

потенціалом щодо покращення певної ситуації. Означений напрям рефлексії 

ідентифікується з погляду теорії результативності як здатність прогнозувати 

власну ефективність і конструювати компетентності у функціональні 

комплекси. Зміст таких комплексів у кожній конкретній ситуації є 

«альтернативним проявом однієї і тієї самої основної конструкції», елементи 

якої зорганізуються на тлі передбачення наслідків поведінки в певних 

соціальних або робочих умовах» (Там само). Запропонована діагностична 

методика заснована на положенні теорії результативності про базовий чинник 

непередбачуваних обставин. Згідно з даним положенням максимальна 

продуктивність забезпечується відповідністю якостей і здатностей фахівця 

вимогам певного виробничого середовища. Серед таких якостей 

увиразнюються: цінності, особисті орієнтири, знання, компетентності, 

інтереси, досвід. Структура інтерв’ю, виходячи з цього, має описувати рольові 

обов’язки й завдання, які підлягають виконанню, організаційні та культурні 

особливості середовища, які мають вплив на демонстрацію компетенцій, 

психологічний клімат, особливості суб’єктів тощо. Оцінювання результатів за 

методикою здійснюється на основі оцінювання змінних двох основних 

підшкал. Перша підшкала «Компетентності емоційного інтелекту» 

(Brackett,  et al., 2006; Pisner, et al., 2017) охоплювала: 

 кластер самосвідомості – знання свого внутрішнього стану, переваг, 

ресурсів та інтуїції – містить одну компетентність: «Емоційна 

самосвідомість: розпізнавання своїх емоцій і їх наслідків»; 

 кластер самоврядування – управління своїми внутрішніми станами, 

імпульсами й ресурсами – містить чотири компетентності: «Емоційний 

самоконтроль: стримування деструктивних емоцій та імпульсів», 

«Адаптивність: гнучкість в обробці змін», «Орієнтація на досягнення: 

прагнення до вдосконалення або досягнення стандарту майстерності», 
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«Позитивний погляд на речі: бачити позитивні сторони речей і 

майбутнього» (Boyatzis, 2009, p. 754). 

Підшкала «Компетентності соціального інтелекту» охоплювала: 

 кластер соціальної обізнаності – здатності структурувати стосунки й 

усвідомлювати почуття, потреби та проблеми інших – містить дві 

компетентності: «Співчуття: розуміння почуттів і точок зору інших і 

активний інтерес до їхніх проблем», «Організаційна обізнаність: читання 

емоційних імпульсів групи та внутрішньої ієрархії»; 

 кластер управління стосунками – вміння викликати бажані реакції в 

інших – містить п’ять компетентностей «Коуч і наставник: розуміння 

потреб у розвитку та зміцненні здібностей студентів», «Надихаюче 

лідерство», «Вплив: використання ефективних методів навчання та 

розвитку», «Управління конфліктами, ведення переговорів та вирішення 

розбіжностей», «Робота в команді: робота з іншими та створення 

групової синергії для досягнення колективних цілей» (Boyatzis, 2009, 

pp. 754–755). 

Збір інформації для оцінювання здійснювалося методом транскрибації та 

якісного контент-аналізу. Результати показали, що метаздатності актуалізації 

компетентностей визначення індивідуальних психологічно-особистісних рис 

студентів сформовані на високому рівні в 1,67 % респондентів, на достатньому 

– 11,67 %, на середньому – у 25 % та на низькому – у 61,67 %. Сформованість 

метавмінь інтегрального застосування компетентностей персоналізації 

мистецько-освітнього процесу проявилася за результатами оцінювання на 

високому рівні в 3,33 %, на достатньому – в 15 %, на середньому – у 28,33 %, 

на низькому – в 60 %. 

Загалом діагностика за рефлексійно-праксеологічним критерієм 

дозволила констатувати, що високий рівень сформованості методико-

персоналізованого компоненту інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії доцільно діагностувати в 



151 

 

1,67 % респондентів, достатній – у 11,67 %, середній – у 26,67 % та низькій – у 

60 % магістрантів. Докладно результати представлено в таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18 

Результати оцінювання за рефлексійно-праксеологічним критерієм 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 1 1,67 2 3,33 1 1,67 

Достатній 7 11,67 9 15,00 7 11,67 

Середній 15 25,00 17 28,33 16 26,67 

Низький 37 61,67 32 53,33 36 60,00 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
3
 

Ʃ середн 1,63 1,8 1,72 Н 

 

Діагностика за перформативно-самопроєктувальним критерієм 

проводилася методами складання педагогічно-творчих завдань та експертного 

оцінювання. Педагогічно-творчі завдання виконувалися магістрантами під час 

занять з асистентської практики. Процедура передбачала проведення 

майбутніми викладачами музичного мистецтва і хореографії заняття, 

концептуальну основу якого складав наратив, створений ними в ході 

проходження діагностики за синергійно-когнітивним критерієм. Нагадаємо, 

що в основі педагогічного наративу-презентації художнього стилю лежала 

певна філософська ідея, яка відповідала концепції стилю та об’єднувала 

художню інформацію, що актуалізується. На даній основі магістранти 

розробляли конспект заняття, у ході якого мали органічно поєднувати 

теоретично-презентаційну частину із практично-виконавською. Представлені 

конспекти відрізнялися за структурою відповідно до напрямів спеціальності 

магістрантів. Так, магістранти-хореографи інтегрували презентацію з 

хореографічно-постановчою роботою. У межах завдання за цим напрямом 

магістранти мали підібрати твір для опрацювання, який належав до обраного 

художнього стилю, створити хореографічну постановку та інтегрувати в ході 
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опрацювання педагогічно-інтерпретаційний, творчо-виконавський та 

методичний аспекти. Майбутні викладачі музичного мистецтва, які навчалися 

за спеціальністю «014 Середня освіта (Музичне мистецтво)» представляли 

педагогічну інтерпретацію на основі наративу, демонструючи студентам 

методи творчого опрацювання музичного твору в процесі уроку музичного 

мистецтва в загальноосвітній школі. Магістранти, які навчалися за 

спеціальністю «025 Музичне мистецтво», інтегрували педагогічну 

інтерпретацію з процесом виконавського опрацювання музичного твору зі 

студентом. 

Задля оцінювання було розроблено чотири підшкали, які оцінювали 

метавміння магістрантів творчого застосування: 1) психолого-педагогічних, 

2) мистецько-педагогічних, 3) хореографічно-постановчих та 4) музично-

виконавських компетентностей. Перші дві підшкали застосовувалися для 

оцінювання всіх респондентів, третя та четверта шкала – для оцінювання 

магістрантів, які навчалися за спеціальностями 024 Хореографія та 

025 Музичне мистецтво відповідно. Під час розробки підшкал було взято за 

основу результати дослідження   

 рівень сформованості метавмінь ефективного структурування 

компетентнісних комплексів у творчо-інтерпретаційному педагогічному 

процесі; 

 рівень сформованості метавмінь застосування компетентностей 

методично-творчої організації мистецько-освітнього процесу. 

Результати проведеного оцінювання показали, що метавміння 

структурування компетентнісних комплексів у творчо-інтерпретаційному 

педагогічному процесі в більшості респондентів (58,33 %) сформовані, на жаль, 

на низькому рівні, на середньому рівні такі здатності сформовані в 26,67 %, 

13,33 % продемонстрували достатній рівень, високого рівня досягли 1,67 % 

магістрантів. Подібні результати було констатовано стосовно сформованості 

метавмінь застосування компетентностей методично-творчої організації 

мистецько-освітнього процесу. Зокрема, у 63,33 % було виявлено низький 
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рівень, у 25 % – середній, в 11,67 % – достатній рівень, високий рівень, на 

жаль, виявлено не було. 

Загальні результати оцінювання за перформативно-самопроєктувальним 

критерієм показали сформованість творчо-інтерпретаційного компоненту 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії на достатньому рівні в 11,67 %, на середньому – у 28,33 %, на 

низькому – в 60 % респондентів (див. табл. 3.19). 

На підставі аналізу отриманих даних було здійснено остаточні 

підрахунки результатів констатувального етапу експериментального 

дослідження сформованості інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії, які показали такий кількісний розподіл за 

рівнями: високий – 0 %, достатній – 11,67 %, середній – 25 %, низький – 

63,33 %. Загальний рівень на основі отриманих даних було визначено як 

низький. Наочно результати оцінювання на констатувальному етапі 

експерименту представлено на рисунку 3.1 

Таблиця 3.19 

Результати оцінювання за перформативно-самопроєктувальним 

критерієм  

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 1 1,67 0 0,00 0 0,00 

Достатній 8 13,33 7 11,67 7 11,67 

Середній 16 26,67 15 25,00 17 28,33 

Низький 35 58,33 38 63,33 36 60,00 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
4
 

Ʃ середн 1,7 1,53 1,62 Н 
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Рис. 3.1. Остаточні результати діагностики на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Відповідно до математично визначених рівнів було сформульовано 

якісні рівні сформованості інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії, номіновані як «метакомпетентнісний» 

(високий), «інтегрально-усвідомлений» (достатній), «емпірично-

актуалізований» (середній) та «дискретно-компетентнісний» (низький). 

До високого «метакомпетентнісного» рівня було віднесено магістрантів, 

які проявили високий ступінь: усвідомлення необхідності забезпечення 

інтегральності процесу застосування компетентностей у мистецько-освітньому 

процесі та негативного впливу чинника дискретності компетентностей на 

ефективність такого процесу; інтенції до самооцінювання та вдосконалення 

власної компетентнісної сфери на тлі усвідомлення її динамічності; 

сформованості здатності визначати цілі мистецько-освітнього процесу, 

виходячи з поліфункціональної спрямованості останнього на компетентнісний 

і творчий розвиток студентів; сформованості метавмінь синергійної інтеграції 

художньо-мистецької інформації в синкретичний інтегральний мистецько-

освітній контент, сприймання та засвоєння якого сприяє вирішенню 

актуальних завдань мистецько-освітнього процесу; сформованості 
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метаздатностей управління процесом застосування компетентностей 

визначення індивідуальних психологічних, компетентнісних, психологічних 

особливостей студентів; сформованості метавмінь застосування 

компетентностей, які забезпечують інклюзивний, персоналізований, 

індивідуально спрямований характер мистецько-освітнього процесу, 

спрямований на творчий розвиток, у тому числі, шляхом створення 

доброзичливої, позитивної атмосфери, забезпечення підтримуючого супроводу 

тощо; сформованості метавмінь динамічно структурувати компетентнісні 

комплекси безпосередньо в перформативно-творчому педагогічно-

інтерпретаційному процесі задля забезпечення його художньо-комунікативної, 

перформативно-творчої та методико-педагогічної інтегральності. 

Достатній «інтегрально-усвідомлений» рівень було діагностовано в 

респондентів, які продемонстрували достатній ступінь: усвідомлення 

потенціалу чинника інтегрального застосування компетентностей у мистецько-

освітньому процесі в контексті забезпечення його ефективності; прагнення 

оцінювати власну компетентнісну сферу та забезпечувати її вдосконалення на 

тлі усвідомлення її динамічності; сформованості здатності визначати актуальні 

завдання мистецько-освітнього процесу, розуміння зумовленості таких завдань 

необхідністю забезпечення реалізації освітньо-виховної, творчо-розвивальної, 

соціальної тощо функцій мистецько-освітнього процесу; сформованості 

метавмінь інтегрувати мистецько-освітню інформацію, актуалізовувати 

міждисциплінарні зв’язки висвітлювати референсні значення задля 

розширення сприйняття студентів, формування їх критичного мислення, 

аналітичних здібностей тощо; сформованості метаздатностей актуалізації 

компетентностей рефлексії та аналізу індивідуальних рис та стилю навчання 

студентів, властивостей їх темпераменту, ступеню сензитивності тощо; 

сформованості метавмінь застосування здатностей забезпечення інклюзивного 

та творчого мистецько-освітнього простору; сформованості метаздатностей 

синергійно застосовувати компетентності, забезпечуючи ефективність їх 
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дієвості щодо організації ефективної художньо-творчої взаємодії в мистецько-

освітньому процесі. 

Середній «емпірично-актуалізований» рівень було виявлено в 

магістрантів, які продемонстрували середній ступінь: обізнаності стосовно 

доцільності прагнення забезпечення синергійності процесу застосування 

фахових і педагогічних компетентностей; наявності загальних знань щодо 

переваг здійснення компетентнісного самооцінювання; поінформованості 

стосовно підвищення ефективності мистецько-освітнього процесу за умов 

усвідомленої спрямованості викладача на автентичне визначення та виконання 

його завдань; сформованості метавмінь актуалізовувати фахові компетентності 

задля здійснення міждисциплінарної педагогічної інтерпретації; 

сформованості метаздатностей визначати основні індивідуальні риси студентів; 

сформованості метаздатностей узгоджувати дієвість компетентностей задля 

вирішення нагальних завдань у педагогічно-інтерпретаційному процесі. 

Низький «дискретно-компетентнісний» рівень було визначено в 

магістрантів, які на низькому рівні проявили: поінформованість щодо 

застосування викладачем різновидів компетентностей, але неусвідомлення 

важливості забезпечення синергійності їх дієвості та динамічності процесів 

власної компетентнісної сфери; сформованість здатності ідентифікувати 

окремі завдання мистецько-освітнього процесу у фаховій діяльності; 

сформованість метавмінь подекуди актуалізовувати міждисциплінарні зв’язки; 

здатності інколи проявляти увагу до індивідуальних рис студентів; здатність 

лінійно актуалізовувати основні компетентності під час педагогічної 

інтерпретації, періодично випускаючи, при цьому, із локусу щільної уваги 

певні аспекти мистецько-освітнього процесу. 

Констатація низького загального рівня сформованості інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії 

зумовили актуальність запровадження експериментальної методики 

формування означеної компетентності.  
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3.2. Перевірка ефективності методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії у процесі фахової підготовки 

 

Ефективність цілеспрямовано розробленої методики формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії впроваджувалася на формувальному етапі експериментального 

дослідження. Формою впровадження було визначено елективний курс 

«Інтегральна компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти», 

розроблений на основі фахових дисциплін напрямів підготовки «Музичне 

мистецтво» і «Хореографія». Елективний курс, розрахований на 1,5 кредити 

(45 год.), складався з трьох змістових модулів. Модулі проходилися протягом 

основних етапів упровадження експериментальної методики, номінованих як 

«компетентнісно-об’єктиваційний», «проєктувально-компетентнісний», 

«практико-апробаційний». 

На компетентнісно-об’єктиваційному етапі магістранти проходили 

змістовий модуль «Структурування педагогічно-фахових компетентнісних 

комплексів у контексті вирішення завдань мистецько-освітнього процесу». 

Основна спрямованість даного етапу на формування мотиваційно-

самокорегувального компоненту інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії методично забезпечувалася 

впровадженням педагогічної умови спонукання до усвідомлення цілей та 

спрямованості процесу динамічного структурування компетентнісних 

комплексів. 

Проєктувально-компетентнісний етап супроводжувався проходженням 

магістрантами змістового модулю «Формування метазнань та метавмінь, що 

складають зміст інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії». На даному етапі методична увага спрямовувалася 

на формування компетентнісно-адаптаційного та методико-персоналізованого 

компонентів інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 
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мистецтва та хореографії, чому сприяло впровадження педагогічних умов 

«спрямування на актуалізацію компетентностей інтеграції художньої 

інформації з огляду на визначенні завдання певного хронотопу мистецько-

освітнього процесу» та «стимулювання рефлексії індивідуальних особливостей 

суб’єктів освітнього процесу як пріоритетних чинників актуалізації 

психолого-педагогічних компетентностей». 

На практико-апробаційному етапі відбувалося проходження 

магістрантами змістового модулю «Формування метаздатностей 

компетентнісної педагогічної творчості в мистецько-освітньому процесі». 

Спрямованість на формування творчо-інтерпретаційного компоненту 

методично забезпечувалася впровадженням педагогічної умови активізація 

синергійно-творчого характеру застосування педагогічно-інтерпретаційних, 

організаційно-методичних і трансверсальних компетентностей. 

У педагогічному експерименті взяли участь 60 магістрантів ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», яких було розподілено по групах, зокрема, 

експериментальну (далі ЕГ) та контрольну (далі КГ). Магістранти, яких було 

залучено до експериментальної групи, навчалися за експериментальною 

методикою, у той час як магістранти контрольної групи проходили традиційну 

підготовку. Висвітлимо перебіг даного процесу. 

Отже, основною метою першого «компетентнісно-об’єктиваційного» 

етапу було формування мотиваційно-самокорегувального компоненту 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії, що зумовило увагу до процесів набуття магістрантами мотивації 

до формування інтегральної компетентності та обізнаності щодо специфіки 

процесу синергійного застосування компетентностей як цілісних комплексів, 

функціональних стосовно вирішення певних завдань мистецько-освітнього 

процесу. На даному етапі магістранти проходили перший змістовний модуль 

елективного курсу «Інтегральна компетентність фахівців музичної та 

хореографічної освіти» (див. Додаток Д). Даний модуль, який мав назву 
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«Структурування педагогічно-фахових компетентнісних комплексів у 

контексті вирішення завдань мистецько-освітнього процесу» було розраховано 

на 12 годин, 2 год. з яких відводилося на лекційні заняття, 5 год. – на 

практичні, 5 год. – на самостійну роботу.  

У якості методичного забезпечення першого етапу запроваджувалася 

педагогічна умова спонукання до усвідомлення цілей та спрямованості 

процесу динамічного структурування компетентнісних комплексів за 

допомогою відповідних методів. Актуалізація дієвості ментально-

професійного підходу забезпечила методологічну основу застосування методу 

компетентнісного самопроєктування, заснованого на розробках Г. Пакетта 

(Paquette, 2007). Ученим було запропоновано методику «Моделювання 

компетентностей для інженерії навчання» (Там само, с. 2), обґрунтовану 

доведеністю значущості чинника обізнаності щодо особливостей 

функціонування таксономії компетентностей у контексті формування 

мотивації компетентнісного зростання та набуття метазнання. У межах 

методики вченим було розроблено двомірну таксономію компетентностей, яка 

охоплювала, безпосередньо, компетентності, уміння трьох класів та 

метазнання, яке забезпечує управління процесом застосуванням 

компетентностей. У ході лекційних занять першого модулю магістрантів було 

ознайомлено з розробками Г. Пакетта, а також із феноменом метазнання та 

його функцією в структурі інтегральної компетентності фахівців на прикладі 

концепції Л. Андерсона та Д. Кратволя. Також магістрантам було 

представлено та запропоновано вивчити існуючі стандарти компетентностей, 

програмних результатів навчання та дескрипторів НРК, закріплених у 

профілях освітніх програм за фахом підготовки. Означена інформація 

розглядалася в контексті необхідності забезпечення майбутніми викладачами 

реалізації освітньо-виховної, творчо-розвивальної, освітньо-організаційної та 

здоров’язбережувальної функцій у мистецько-освітньому процесі. Було 

розкрито поняття «компетентнісні комплекси» в контексті інтегральності їх 

дієвості компетентностей шляхом забезпечення синергійності їх застосування. 
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У ході практичних занять магістрантів було ознайомлено з розробленою 

в межах метода компетентнісного самопроєктування картою моделювання 

компетентностей, яка складалася із запропонованих варіацій збігу умов, 

зокрема, пунктів:  

 «мета», який охоплював спрямованість мистецько-освітнього процесу на 

формування та розвиток певних компетентностей та якостей; 

 «індивідуальні особливості студентів», який висвітлював 

компетентнісний рівень, умотивованість та інтереси студентів, їх 

психологічні риси. 

До завдання магістрантів входило, заповнити табличну матрицю 

компетентнісних комплексів, зокрема: 

 висвітлити, які саме фахові, психолого-педагогічні, трансверсальні 

компетентності необхідно актуалізовувати; 

 визначити, які знання й уміння, якості комунікації, автономії та 

відповідальності входять до їх складу; 

 уточнити, реалізації якої з функцій викладача в мистецько-освітньому 

процесі сприяє застосування певної компетентності; 

 визначити домен і зміст метазнання, що уможливлює усвідомлене 

застосування даної компетентності. 

Застосування системного підходу зумовило впровадження на першому 

етапі педагогічної технології матричного проєктування компетентнісних 

комплексів. Означену технологію було розроблено на основі дослідження 

автономії, компетентності, соціальної спорідненості та інтересу О. Міннеерта 

та співавторів (Minnaert, et al., 2007), а також, технології моделювання 

компетентностей Ф. Белкаді та співавторів (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007). 

У праці О. Міннеерта та співавторів запропоновано методику, засновану на 

положеннях теорії самовизначення. Зокрема, на доведеності того, що 

«діяльність скеровуються на тлі самовизначення, коли індивід сприймає 

джерело причинності всередині свого мислення». Таким чином, в основі 

процесу формування мотивації до формування здатностей управління 
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процесом застосування компетентностей лежить відповідна психологічна 

потреба. Такою потребою вченими було визначено індивідуальний інтерес, 

який, на відміну від мінливого ситуативного інтересу, базується на цінностях, 

знаннях та досвіді. Оскільки такий інтерес формується шляхом забезпечення 

відповідних асоціативних уявлень, що актуалізують цінності, та відчутті 

ефективності, до основи дієвості методики було покладено механізм 

актуалізації певних ціннісних орієнтацій. Зокрема, було організовано 

самостійно-групову проєктну роботу студентів, побудовану зі стимулюванням 

на «надання соціальної підтримки один одному та прийняття відповідальності 

за розвиток власних компетентностей». Імплементація методичних надбань 

О. Міннеерта та співавторів до основи технології матричного проєктування 

компетентнісних комплексів зумовила визначення відповідного алгоритму. 

Так, самостійну проєктну роботу студентів було розподілено на три етапи: 

  1) перший етап упровадження технології – визначення складів 

проєктивних груп магістрантів (2–4 особи) та закріплення тем мистецько-

педагогічних проєктів. Орієнтовний перелік тем було запропоновано. Утім, у 

процесі обговорення, деякі групи виразили бажання дещо змінити 

формулювання тем, або самостійно визначали теми, залежно від інтересів. 

Серед запропонованих тем були, наприклад: «Евритмія як антропо-емоційний 

еквівалент мистецького синкрезису»; «Пуантилізм як концепція, художньо-

виразний метод та мистецький стиль»; «Поліладовість і пентатонізм як 

трансцендентний художній феномен (музично-семіотичний, етнічний та 

філософський аспекти)» тощо. Далі на даному етапі студенти мали провести 

індивідуальну самостійну роботу зі збору інформації, після чого з такої 

інформації складалася спільна база даних групи.  

 2) на другому етапі впровадження технології для кожної групи, за 

фасилітаційної підтримки викладача, складалася стратегічна карта 

застосування компетентностей задля досягнення спільної мети. Структуру 

карти було розроблено на основі розвідок Ф. Белкаді та співавторів, які 

запропонували модель діяльності, «засновану на теорії систем, для визначення 
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й моделювання компетентностей» (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007). Таку 

карту було розроблено на основі розуміння процесу застосування 

компетентностей як «мобілізації та динамічної організації різнорідних 

когнітивних ресурсів, який призводить до створення визнаної продуктивності 

залежно від певної ситуації та в контексті завершеності діяльності». Таким 

чином, функціональність карти обумовлена її можливостями слугувати 

моделлю процесу, в ході якого індивід, завдяки своїй компетентності, виконує 

певне завдання за допомогою успішного потоку дій, який призводить до 

очікуваних результатів. Таким чином, карта складається з номенклатури 

елементів та характеру взаємозв’язків між ними. Серед таких елементів: 

а) метамоделі певних ситуацій, які включають проміжні цілі, додаткові 

ресурси тощо; б) характеристики об’єктів; в) характеристики членів команди 

та їх ролі у виконанні дій задля досягнення спільної мети. Динамічна 

структура карти відображає «взаємодію між ситуацією та індивідами, яка 

полягає у здійсненні індивідом зусиль задля зміни елементів ситуації, і, через 

цикл зворотного зв’язку, елементи ситуації змінюють і збагачують уявлення 

індивіда про ситуацію». Функціонування психологічного механізму технології, 

який полягає в активізації інтересу через співпрацю та надання допомоги, 

забезпечувалося тим, що елементи пункту «характеристики членів команди та 

їх ролі у виконанні дій задля досягнення спільної мети» складалися кожним з 

учасників групи, як для себе, так і для інших учасників. У ході обговорення 

учасники групи вирішували які елементи експлікації є найбільш 

відповідаючими об’єктивним компетентнісним характеристикам певного 

члена групи та заносили їх у карту. 

 3) на третьому етапі запровадження технології магістрантами 

здійснювався компетентнісний самоаналіз за даними карт із застосуванням 

методики Ф. Белкаді та співавторів. Така методика полягала у здійсненні 

фазифікації шляхом пов’язування лінгвістичних змінних із певними 

ситуативними змінними та подання їх через функцію приналежності , де 
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 – характеристика здатності, r – рівень її сформованості. Загальний результат 

обчислювався за формулою дефазифікації: 

 

де Xr* – один із чотирьох якісних рівнів сформованості здатності 

застосовувати компетентнісні комплекси, функціональні щодо виконання 

певного завдання. Такий рівень зумовлюється співвідношенням між 

прогнозованою ефективністю застосування інтегральної цілісності елементів 

областей «компетентнісні комплекси» та «ситуативні умови» та її фактичною 

ефективністю, визначеною на основі аналізу результатів діяльності. 

Моніторинг сформованості мотиваційно-самокорегувального 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, проведений наприкінці першого етапу показав 

зростання рівня досліджуваного конструкту за обома показниками 

(див. табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Моніторинг сформованості мотиваційно-самокорегувального компоненту 

наприкінці першого етапу формувального експерименту 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 10 16,67 12 20,00 10 16,67 

Достатній 42 70,00 39 65,00 40 66,67 

Середній 5 8,33 7 11,67 8 13,33 

Низький 3 5,00 2 3,33 2 3,33 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
1
 

Ʃ середн 2,98 3,02 3 Д 

 

Порівняння коефіцієнтів діагностики за показниками сформованості 

даного компоненту до початку формувального експерименту та після першого 

етапу представлено в таблиці 3.21. На основі аналізу даних таблиці можна 

відзначити зростання загального рівня з низького до достатнього.  
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Таблиця 3.21. 

Результати моніторингу сформованості мотиваційно-самокорегувального 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії в динаміці 

ЕГ Kf 
1
 

Рівень  

ЕГ Kf 
1
 

Рівень 
∆ 

(дельта) До 

початку 

Після 1 

етапу 

1,70 Н 3 Д 1,30 

 

Засновуючись на даних таблиці 3.21, прослідкуємо динаміку 

сформованості мотиваційно-самокорегувального компоненту інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії до 

початку експерименту та після проведення першого етапу формувального 

експерименту. 

Як бачимо в таблиці, загальний рівень сформованості мотиваційно-

самокорегувального компоненту піднявся з низького, із коефіцієнтом 1,7 до 

достатнього, із коефіцієнтом 3. Різниця результатів, виражена через 

лінгвістичну змінну ∆, склала 1,3. 

Основною метою другого - проєктувально-компетентнісного – етапу 

експерименту було забезпечення педагогічних умов формування 

компетентнісно-адаптаційного та методико-персоналізованого компонентів 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. У якості таких запроваджувалися педагогічні умови: спрямування 

на актуалізацію компетентностей інтеграції художньої інформації з огляду 

на визначенні завдання певного хронотопу мистецько-освітнього процесу та 

стимулювання рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього 

процесу як пріоритетних чинників актуалізації психолого-педагогічних 

компетентностей. Упровадження означених умов сприяло набуттю 

магістрантами метазнання щодо засобів синергійної актуалізації 

компетентностей, які забезпечують здатність викладання мистецтва за 

інтегративним принципом та відтворення фахово-творчої взаємодії в 
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мистецько-освітньому процесі з урахуванням індивідуальних рис його 

суб’єктів. 

На даному етапі магістранти проходили другий змістовний модуль 

«Формування метазнань та метавмінь, що складають зміст інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії». 

Модуль було розраховано на 19 годин, з яких 3 год. – лекційні заняття, 8 год. – 

практичні, 8 год. – на самостійну роботу магістрантів.  

Упровадження педагогічних умов здійснювалося шляхом застосування 

відповідних методів. Зокрема, актуалізація інтегрального та герменевтичного 

підходів зумовила доцільність застосування методу структурування 

метакогнітивних стратегій. До основи даного методу було покладено 

розвідки С. Реддінга (Redding, 2014), який дослідив особливості формування 

метакомпетентностей, що забезпечують здатність здійснювати освіту протягом 

життя. За спостереженням науковця, потужним чинником, що сприяє 

досягненню даної мети є викладання за інтегративним принципом, яке 

розширює ерудованість студентів, формує їх інтерес до явищ, які існують поза 

межами основного навчального контенту. На формування здатностей до 

такого викладання було спрямовано застосування методу структурування 

метакогнітивних стратегій. Процедура передбачала організацію в процесі 

семінарського заняття в межах елективного курсу круглого столу, в ході якого 

магістранти обговорювали проблемні питання та виробляли метакогнітивні 

стратегії їх вирішення. На основі розвідок С. Реддінга було розроблено 

структуру таких обговорень. Зокрема, магістрантам було запропоновано 

вирішити такі проблемні завдання: 

 Забезпечити релевантність – це завдання передбачає вироблення 

стратегії формування в студента (студентів) інтересу до теми або контенту, які 

на визначений момент не мають для нього (них) значення, що пов’язано зі 

здатністю адаптації інформації в міждисциплінарному навчанні; 

 Забезпечити установку на зростання – це завдання вимагає 

усвідомлення майбутнім викладачем пластичності компетентнісної сфери 
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студента, його здібності підвищувати такий рівень та міру своєї 

відповідальності за даний процес. Забезпечення вирішення даної проблеми 

передбачає застосування викладачем здатностей здійснення емоційної 

підтримки, прояву емпатії тощо; 

 Ідентифікувати ознаки результативності педагогічної стратегії на 

основі аналізу підходів студента до вирішення складних навчальних завдань – 

це завдання пов’язано з актуалізацією здатності оцінювати не тільки навчальні 

досягнення студента, але і його вмотивованість до фахового та особистісного 

зростання. 

Магістранти виробляли стратегії вирішення даних проблем, які мали 

розгортатися в ході засвоєння студентами певного мистецько-освітнього 

контенту. Так, магістрантам було запропоновано розкрити художні 

особливості, жанрово-стильові та соціокультурні контексти в процесі 

педагогічної інтерпретації синкретичного мистецького твору. Зокрема, для 

аналізу та інтерпретації було запропоновано оперу В. Глюка «Орфей та 

Еврідіка». Даний твір, як такий, що інтегрує в собі балетний, оперний та 

інструментальний жанри мистецтва було обрано як чудовий зразок для 

презентації мистецького синкрезису. Окрім того, інтерпретація опери «Орфей 

та Еврідіка» В. Глюка надавала магістрантам можливостей висвітлити стильові 

особливості художньої мови, загостривши увагу на реформаторському підході 

В. Глюка. Застосування герменевтичного підходу сприяло актуалізації 

соціокультурних контекстів, зокрема висвітленню філософських та суспільних 

передумов, що вплинули на становлення новаторських поглядів композитора, 

що сприяло розвиткові жанру класицистської опери, яка прийшла на зміну 

ореrа seria. У ході обговорень увага магістрантів спрямовувалася на 

можливості застосування полімодально-ілюстративних методів задля 

формування інтересу студентів, методів залучення студентів до творчої 

діяльності шляхом створення синкретичних музично-хореографічних 

імпровізацій за мотивами опери. Вироблені стратегії письмово фіксувалися 

магістрантами. Наступним завданням було самостійне опрацювання 
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побудованих стратегій із метою визначення компетентностей, застосування 

яких є необхідним для їх втілення. Виконані аналітичні завдання 

обговорювалися на наступному занятті-семінарі. У ході обговорення 

магістранти висловлювали свої враження за результатами застосування методу. 

Респондентами було відзначено, що участь у проблемному обговоренні та 

здійснений самоаналіз сприяли набуттю ними усвідомлення шляхів 

актуалізації міждисциплінарних зв’язків у мистецько-освітньому процесі та 

підвищенню інтересу студентів. Утім, магістрантами було відзначено, що 

вплив на формування здатностей урахування індивідуальних особливостей 

студентів задля забезпечення індивідуалізованого характеру мистецько-

освітнього процесу, був недостатнім. Означений аналіз, здійснений 

респондентами, засвідчив наявність усвідомленого ставлення до процесу 

застосування компетентностной та здатностей актуалізації метааналізу цілей і 

результатів фахової діяльності. 

Дотримання принципу конгруентної синхронізації міждисциплінарного 

знання зумовило застосування на другому етапі методу дивергентної 

компетентнісної елаборації. Означений метод було засновано на дослідженні 

Г. Кебріан та М. Джуніент (Cebrián & Junyent, 2015), у якому вчені визначили 

потенціал міжпредметного навчання щодо формування «навичок стійкості», 

що забезпечують здатності здійснення освіти протягом життя. Зокрема 

Г. Кебріан та М. Джуніент установили, що міжпредметне навчання сприяє 

формуванню системного та критичного мислення на тлі спонукання студентів 

до осягнення взаємозумовленості існування явищ у культурі, соціумі, природі. 

Важливим авспектом у такому навчанні визначено творчу залученість 

студентів до художньо-комунікативного процесу, активізацію емоційно-

ціннісного аналізу тощо. Застосування методу дивергентної компетентнісної 

елаборації, розробленого на основі розвідок Г. Кебріан та М. Джуніент, було 

спрямовано на реалізацію потенціалу міжпредметної педагогічної 

інтерпретації мистецького твору щодо формування означених здатностей. 

Застосування інтегрального, системного та герменевтичного підходів 
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дозволило розробити відповідні завдання методу. Зокрема, магістрантам було 

запропоновано розробити монотематичний елективний курс. Тематику 

спецкурсу було визначено на тлі дотримання принципу компетентнісного 

розкриття синкретичної природи мистецтва. Отже, магістранти складали 

елективний курс із теми «Синкретичність мистецтва: цілісний погляд на 

культуру людства» (6 год.) на матеріалі творів музичного, хореографічного, 

образотворчого, літературного, кінематографічного видів мистецтва. 

Респондентів було розподілено на малі групи (2–3 особи), до складу яких 

входили магістранти, які навчалися за обома напрямами підготовки (Музичне 

мистецтво і Хореографія). Цілі курсу було сформульовано на основі 

дослідження Г. Кебріан та М. Джуніент. Зокрема, у якості таких цілей було 

визначено формування: 

 системного та критичного мислення студентів; 

 осмислення цінностей, світоглядів і переконань спільнот та особистості 

на основі герменевтичного аналізу творів; 

 створення нових смислів у процесі інтерпретації. 

До завдання майбутніх викладачів уходило розроблення змісту 

елективного курсу та спрямування дидактичного та методичного аспектів його 

змісту на досягнення означених цілей. Зокрема, магістранти добирали 

мистецькі твори та інформаційний контент для наративів, які висвітлювали 

певну художню тему через розкриття міждисциплінарних та кроскультурних 

зв’язків. Після складання курсу магістранти здійснювали самооцінювання, 

заповнюючи таксономічну карту компетентностей та визначаючи, які саме з 

фахових, психолого-педагогічних і трансверсальних компетентностей ними 

було застосовано в процесі складання курсу. Задля систематизації процесу 

було запропоновано таксономічну структуру, складену на основі висновків 

Г. Кебріан та М. Джуніент щодо компетентнісного забезпечення викладачем 

процесу набуття студентами навичок стійкості. Зокрема, магістрантам було 

запропоновано визначити таксономії компетентностей: 
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 трансверсальних (прояву гарного ставлення, відповідальності, культури 

тощо);  

 сталого освітнього розвитку (збагачення тезаурусу фахових і 

педагогічних знань, самоорганізація розвитку методично-педагогічної 

майстерності на основі самостійно визначених цілей власної фахової 

діяльності); 

 педагогічно-комунікативні (стимулювання культурного та творчого 

розвитку студентів); 

 науково-освітні (застосування науково-дослідних та інноваційних 

підходів під час визначення контенту та методів мистецько-освітнього 

процесу) (Cebrián & Junyent, 2015, p. 2775). 

Структура карти дозволяла забезпечити самодіагностику динаміки 

прояву здатностей синергійного застосування компетентностей, адже 

магістранти визначали перелік та ступінь сформованості актуалізованих 

компетентностей на початку (за шкалою від 1 до 7) застосування методу та 

наприкінці. 

Мета щодо створення сприйнятливих педагогічних умов формування 

методико-персоналізованого компоненту зумовила застосування технології 

компетентнісного дескриптування індивідуальних властивостей. До основи 

алгоритму дієвості технології було покладено розробки С. Балдіріс та 

співавторів (Baldiris, et al., 2008). Ученими було запропоновано технологію 

«динамічного моделювання освітніх методик для підтримки адаптивних 

сценаріїв навчання» (ADAPTAPlan). Дана технологія спрямована на створення 

персоналізованих карт для студентів на основі аналізу таких особливостей, як 

от: «індивідуальний стиль навчання, метакомпетентнісний рівень, здатності 

співробітництва». Оскільки процедура складання карти передбачає збирання 

інформації про індивідуальні психологічно-особистісні особливості індивіда 

шляхом аналізу в процесі міжсуб’єктного спілкування, умовами 

запровадження технології було обрано проєктну роботу магістрантів у малих 

групах. Отже, у процесі роботи над мистецько-педагогічними проєктами 
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магістранти складали персоналізовані освітні карти для інших учасників міні-

групи. Такі карти містили три змістових блоки.  

Перший блок висвітлював індивідуальний стиль навчання. Означена 

характеристика складається з аналітичного опису способів, які індивід 

переважно обирає у процесах сприймання й обробки інформації, зокрема: 

 сприйняття – диференціюється на сенсорне (проявляється тяжінням 

сприймати інформацію у вигляді конкретних фактів, дат тощо) та 

інтуїтивне (проявляється відданням переваги сприйняттю інформації у 

вигляді концепцій і теорій); 

 вироблення репрезентативних уявлень – доцільно диференціювати за 

найбільш поширеними типами, зокрема візуальним (віддають перевагу 

інформації, вираженій через зображення, діаграми, схеми, малюнки) та 

вербальним («найбільш успішно виконують завдання, коли інформація 

почута або прочитана словами») (Block, 1983); 

 розуміння – диференціюють на послідовне (краще розуміють інформацію, 

яка «викладається лінійно та впорядковано») та глобальне (воліють 

спочатку «побачити загальну картину»); 

 використання – диференціюють на активне (проявляється схильністю 

використовувати всю інформацію, яка є доступною, обробляти, 

систематизовувати та генерувати, на цій основі, нову інформацію у 

вигляді висновків, інтерпретацій, у тому числі, виконавських та 

постановчих) та рефлективне (проявляється схильністю 

використовувати інформацію на основі існуючих традицій та зразків, 

запобігання впровадження нових ідей та інтерпретацій). 

Другий блок розкривав особливості функціонування метазнання в 

компетентнісній сфері, спираючись на визначення рівнів активності його 

застосування: 

 неактивний рівень - індивід оперує фактами без розуміння глибинного та 

концептуального змісту; 
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 початковий рівень – проявляється сприйманням основного сенсу 

інформації; 

 активне застосування – проявляється здатністю використовувати 

отриману інформацію в нових та специфічних ситуаціях і контекстах; 

 застосування на рівні аналізу – проявляється здатністю розподілення 

складного завдання на дискретні елементи; 

 застосування на рівні синтезу – проявляється здатністю 

концептуального об’єднання елементів інформації для створення нових 

явищ та артефактів; 

 застосування на рівні оцінювання – проявляється здатністю оцінювати 

інформацію, ситуації та суб’єктів на метарівні та пропонувати стратегії 

підвищення ефективності, нейтралізації різнорідних перешкод тощо. 

Третій блок фокусував увагу на особливостях здатності до співпраці. У 

системі ADAPTAPlan така здатність розглядається як «мультиагент», адже її 

особливості впливають на всі інші характеристики індивіда в контексті 

визначення його індивідуальних особливостей в освітньому процесі. Такі 

характеристики визначаються за ступенем відповідності пунктам: 

 «не співпрацює» – індивід демонструє неможливість співпраці через 

«нездолані перешкоди», як-от, погані умови, недосконалу програму, 

низький рівень (компетентнісний, культурний тощо) співучасників тощо; 

 «комунікабельний» – схильний ділитися інформацією з іншими 

студентами та обговорювати різноманітні питання; 

 «здатний навчатися» – схильний взаємодіяти в процесі обговорення й 

вирішення навчальних завдань; 

 «ініціативний» – втілює ідеї, що генеруються групою не очікуючи 

допомоги та участі інших учасників; 

 «проникливий» – генерує ідеї, які отримують високі оцінки на виході 

проєкту, пропонує ефективні стратегії дій іншим учасникам групи; 

 «корисний» – генерує ідеї та стратегії, які одразу підтримуються іншими 

студентами та розцінюються ними як ефективні та оптимальні. 
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Карти, які складалися з означених блоків, представляли собою таблиці, які 

заповнювалися магістрантами після кожного прецеденту взаємодії у групі під час 

підготовки сумісного проєкту. Кожен пункт оцінювався за шкалою від одного до 

десяти. На прикінцевому етапі магістранти виводили середні значення та 

складали на основі результатів індивідуальну характеристику для співучасників. 

Такі характеристики обговорювалися на практичному занятті. За результатами 

обговорення складались остаточні характеристики та персональні карти. 

Проводилася також евристична бесіда в межах практичного заняття елективного 

курсу. У ході бесіди магістранти здійснювали вербальний самоаналіз динаміки 

формування метаздатності оцінювання індивідуальних рис суб’єктів мистецько-

освітнього процесу. Респонденти відзначили, що конкретність формулювань 

персоналізованих карт сприяла систематизації означеного виду метазнання та 

усвідомленню механізмів оцінювання психологічних та метакомпетентнісних 

особливостей студентів. 

Наприкінці другого етапу формувального експерименту проводився 

моніторинг сформованості компетентнісно-адаптаційного та методико-

персоналізованого компонентів. Результати такого моніторингу дозволили 

зафіксувати зростання показників сформованості обох компонентів, що наочно 

відображено в таблицях 3.22 і 3.23. 

Таблиця 3.22 

Моніторинг сформованості компетентнісно-адаптаційного компоненту 

наприкінці другого етапу формувального експерименту 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 8 13,33 7 11,67 7 11,67 

Достатній 39 65,00 35 58,33 35 58,33 

Середній 9 15,00 14 23,33 14 23,33 

Низький 4 6,67 4 6,67 4 6,67 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
2
 

Ʃ середн 2,85 2,75 2,8 С 

 



173 

 

Таблиця 3.23. 

Моніторинг сформованості методико-персоналізованого компоненту 

наприкінці другого етапу формувального експерименту 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 10 16,67 11 18,33 10 16,67 

Достатній 41 68,33 44 73,33 41 68,33 

Середній 7 11,67 3 5,00 7 11,67 

Низький 2 3,33 2 3,33 2 3,33 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
3
 

Ʃ середн 2,98 3,07 3,03 Д 

 

У таблицях 3.24. і 3.25. представимо динаміку формування 

компетентнісно-адаптаційного та методико-персоналізованого компонентів 

через порівняння коефіцієнтів до початку формувального етапу експерименту 

та після проведення його другого етапу. 

Таблиця 3.24. 

Результати моніторингу сформованості компетентнісно-адаптаційного 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії в динаміці 

ЕГ Kf 
2
 

Рівень  

ЕГ Kf 
2
 

Рівень 
∆ 

(дельта) До 

початку 

Після 2 

етапу 

1,45 Н 2,8 С 1,35 

 

Як можна спостерігати на основі даних таблиці 3.5, рівень 

сформованості компетентнісно-адаптаційного компоненту відзначився 

зростанням із низького (Kf 
2
= 1,45) до початку формувального етапу 

експерименту, до середнього (Kf 
2
= 2,8) після проведення другого етапу. 

Різниця, виражена через лінгвістичну змінну ∆ склала значення 1,35. 
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Таблиця 3.25. 

Результати моніторингу сформованості методико-персоналізованого 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії в динаміці 

ЕГ Kf 
3
 

Рівень  

ЕГ Kf 
3
 

Рівень ∆ (дельта) До 

початку 

Після 2 

етапу 

1,63 Н 3,03 Д 1,39 

 

Засновуючись на даних таблиці 3.6, звернемо увагу, що загальний рівень 

сформованості методико-персоналізованого компоненту піднявся з низького 

(Kf 
2
= 1,63 до початку) до середнього (Kf 

2
= 2,8 після проведення другого 

етапу). Різниця (∆) виразилася у значенні 1,39. 

Основною метою третього – практико-апробаційного – етапу 

експериментального дослідження було формування творчо-інтерпретаційного 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії. Цілеспрямована педагогічна увага приділялася, на 

даному етапі, формуванню метаздатностей майбутніх викладачів синергійно-

творчо застосовувати фахові, психолого-педагогічні та трансверсальні 

компетентності в мистецько-освітньому процесі, чому сприяла спрямованість 

на дотримання принципу компетентнісно-методичної синергійності. Із цією 

метою запроваджувалася педагогічна умова активізація синергійно-творчого 

характеру застосування педагогічно-інтерпретаційних, організаційно-

методичних і трансверсальних компетентностей. Даний етап розгортався в 

процесі проходження магістрантами третього змістового модулю 

«Формування метаздатностей творчого застосування компетентностей у 

мистецько-освітньому процесі» елективного курсу «Інтегральна 

компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти». У якості 

методичного забезпечення даного процесу застосовувалися методи 



175 

 

педагогічно-творчих проєктів та динамічної самодіагностики 

функціональності компетентностей. 

Застосування інтегрального підходу забезпечило пролонгованість 

проєктів, які магістранти готували протягом формувального етапу 

експерименту. Отже, до завдання входило, на базі проєктів, підготовку яких 

було розпочато на першому етапі експерименту, створити інтегральний 

синкретичний художньо-педагогічний проєкт, який включає інформацію та 

знання, отриманні в ході навчання за експериментальною методикою. Зокрема, 

необхідно було на тлі дотримання принципу інтегрального застосування 

компетентностей у процесі педагогічної інтерпретації мистецького твору 

інтегрувати міждисциплінарну інформацію для висвітлення синкретичної 

природи мистецтва. Магістранти мали презентувати процес застосування в 

методичного забезпечення, розробленого на основі персоналізованих карт 

навчання, складених на другому етапі формувального етапу експерименту. 

Презентація проєктів відбувалася в ході практичних занять у межах 

елективного курсу. Магістранти демонстрували проєкти, розподіляючи етапи 

презентації між усіма учасниками групи, використовуючи інтерактивні методи 

й форми для розкриття художніх концепцій та залучення учасників інших груп, 

які виступали в ролі аудиторії, до творчої діяльності. 

Так, група магістрантів, які розробили проєкт з теми «Пуантилізм як 

концепція, художньо-виразний метод та мистецький стиль» представили 

концепцію пуантилізму, послідовно розкриваючи її художньо-стильові 

особливості. Зокрема, після озвучення основних цілей і завдань проєкту, які 

полягали у формуванні вмінь студентів розкривати особливості художніх 

стилів, актуалізовувати міждисциплінарні зв’язки, забезпечуючи творчий 

розвиток учнів, магістранти представили, для сприйняття та художнього 

аналізу, твори різних видів мистецтва. На початку магістрантами було 

запропоновано аудиторії прослухати «Піцикато» Л. Деліба з балету «Сільвія», 

а також переглянути хореографічну композицію. Було звернено увагу на 

художньо-виконавський прийом pizzicato у струнних інструментів оркестру, а 



176 

 

також на хореографічну техніку виконання на пуантах. Магістранти розкрили 

етимологічний зв’язок між художньо-виконавським методом 

«крапкоподібного» (point у перекл. з франц. «крапка») виконання на 

інструменті за допомогою коротких щипків та філігранною хореографічною 

технікою. Далі магістранти висвітлили сутність пуантилізму як живописної 

техніки та стилю в образотворчому мистецтві. Зокрема, було розкрито 

особливості даного прийому, заснованого на феномені одночасного 

симультанного злиття в уявленні сприймаючого скупчення крапок чистих 

кольорів у складні забарвлення та риси певних фігур. У якості прикладу 

магістранти представили зображення полотен «Пароплав "L'Hirondelle" на 

Сені» П.Синьяка (1901 р.), «Портрет Ірми Сет» Т.В.Риссельберге (1894 р.), 

«Пляж у Хайсті» Ж. Леммена (1891-92 рр.), «Урожай яблук» К. Піссарро 

(1888 р.) (див. Додаток Ж.1). 

Актуалізуючи перцептивні художні асоціації, магістранти провели 

аналогію між пуантилізмом у живописі та прийомом стакато музиці. Зокрема, 

було звернено увагу на те, що, зазвичай, виразними прийнято вважати 

протяжні мелодійні лінії. Утім, виразність музичної, вирішеної за допомогою 

нюансу staccato, нерідко досягається за рахунок поступового інтенсивного 

розгортання динамічної лінії та одноманітності ритмічного малюнку, що 

створює відчуття неминучості наближення певних подій, драматизму. У якості 

прикладу створення драматичного музичного образу за допомогою техніки 

стаккато магістранти запропоновували прослухати арію Генія Холоду з опери 

Г. Персела «Король Артур» «... What Power art thou, who from below...», у 

виразному виконанні контртенора Я. Орлінського. Магістранти звернули увагу 

на художнє враження, якому сприяє різкість мелодійної лінії, а також велика 

кількість пауз у контексті сюжету опери. Зокрема, було підкреслено, що даний 

прийом одночасно втілив відчуття холоду, тремтіння та драматизму ситуації. 

Також було згадано про художньо-смислове значення пауз у музиці Бароко, 

зокрема, їх трактування в межах концепції музичної риторики, як фігур, що 

символізують трагічні події та смерть. У якості яскравого прикладу твору, 
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який сприяє створенню такого враження, було запропоновано прослухати 

другу частину реквієму «Carmina Burana» Карла Орфа «Fortune plango vulnera».  

Інший ракурс втілення концепції пуантилізму в музиці було розкрито в 

процесі ознайомлення з твором романтизму – концертним етюдом Ф. Ліста 

«Хоровод гномів». Було звернено увагу на зображальний ефект музичної мови, 

зокрема уявної візуалізації швидкого неперервного руху та відблисків. Далі 

магістранти представили музичні твори, які традиційно відносять до стилю 

пуантилізм у музичному мистецтві. Зокрема, було запропоновано до слухання 

епізод Варіацій (op.27) А. Веберна. Магістранти звернули увагу на різницю 

між пуантилізмом як художнім прийомом та пуантилізмом як художнім 

стилем, відзначивши, що уривчастість як художній нюанс використовувалась у 

творах усіх стилів та епох. Однак у другій половині ХХ століття виник стиль 

пуантилізму в музиці, концептуально подібний до пуантилізму в живописі. 

Його особливість – увага до ізольованого звуку-крапки та злиття в уяві цих 

звуків у єдиний художній образ. У якості прикладу пуантилізму в сучасному 

мистецтві було запропоновано ознайомитися із композицією М. Делаго 

(M. Delago) «Pointillism», у якій музиканти створили яскраве враження 

нескінченності мелодійної лінії за допомогою звукових «плям» та «крапок» 

різного тембру та висоти. 

Задля залучення студентів (у ролі яких виступили інші магістранти) до 

творчої діяльності авторами проєкту було запропоновано невеликий 

перфоманс. Магістрантів, яким презентувався проєкт, було розподілено на 

п’ять груп для створення музично-пластичної композиції. Означене 

передбачало роботу чотирьох груп у музичному редакторі MuseScore, 

встановленому на ноутбуці. Кожна група мала придумати коротку мелодійну 

лінію для одного з інструментів (електричний орган, скрипка, електричний 

барабан, великий концертний барабан), застосовуючи художній прийом 

пуантилізму. Магістранти п’ятої групи, яка складалася з хореографів, брали 

участь у перфомансі, створюючи пластичну композицію до музики з 

хореографічних рухів у стилі «Контемпорарі-денс» (див. Додаток Ж.2). 
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Перед початком роботи автори проєкту, представили стратегію 

організації творчої діяльності, зокрема, провели обговорення концепції 

пуантилізму, в ході якої кожен студент мав визначити дві характеристики 

пуантилістичної музики або хореографічної лексики, які він або вона бажає 

використовувати у своїй композиції. Далі магістранти запропонували 

гармонійну основу музичної композиції групам музикантів та звернули увагу 

на можливості «забарвлення» одноманітної музичної фактури в 

пуантилістичному стилі, підвищуючи її виразність шляхом поступового 

«додання» різнобарвних тембрів до музичної «вертикалі».   

Метод динамічної самодіагностики функціональності 

компетентностей застосовувався синхронно із методом педагогічно-творчих 

проєктів, що передбачало заповнення магістрантами таксономічних карт 

компетентностей у два етапи. Перший етап розгортався перед презентацією 

проєкту та передбачав самопрогнозування, в ході якого магістранти складали 

план з переліку компетентностей, застосування яких є необхідним у ході 

педагогічної презентації. Такі компетентності визначалися з огляду на 

визначені цілі проєкту та інформацію з карт персоналізації сценаріїв навчання, 

складених на попередньому етапі формувального експерименту. Другий етап 

застосування методу динамічної самодіагностики функціональності 

компетентностей розгортався після презентації. Магістранти проводили 

ідентичний аналіз та визначали рівень інтегральності процесу застосування 

компетентностей за формулою, запропонованою Ф. Белкаді та співавторами 

(Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007), роботу з якою було опрацьовано в ході 

застосування технології матричного проєктування компетентнісних 

комплексів. На наступному етапі застосування методу в ході семінарського 

заняття елективного курсу проводилося обговорення вражень магістрантів від 

застосування методу, в ході якого останніми було відзначення підвищення 

відчуття власної фахової ефективності та вмотивованості розширювати та 

поглиблювати метазнання та метавміння застосування компетентностей. Серед 

іншого, магістрантами було відзначено, що, задля отримання кращих 
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результатів, доцільно запроваджувати більше інтерактивно-творчих форм 

навчання, адже відчувається недостатність досвіду й умінь роботи у форматі 

створення синкретичних перфомансів. 

Моніторинг сформованості творчо-інтерпретаційного компоненту, 

проведений після третього етапу формувального експерименту показав 

досягнення магістрантами ЕГ досвітнього рівня такої сформованості, що 

наочно представлено в таблиці 3.26. 

Таблиця 3.26 

Моніторинг сформованості творчо-інтерпретаційного компоненту 

наприкінці третього етапу формувального експерименту 

Рівні 
1 показник 2 показник Загалом 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 9 15,00 8 13,33 7 11,67 

Достатній 38 63,33 37 61,67 37 61,67 

Середній 9 15,00 10 16,67 11 18,33 

Низький 4 6,67 5 8,33 5 8,33 

Підрахунки коефіцієнтів Kf 
4
 

Ʃ середн 2,87 2,83 2,83 Д 

 

Порівняння результатів сформованості творчо-інтерпретаційного 

компоненту до початку експерименту та після проведення третього етапу 

наочно презентовано в таблиці 3.27. 

Як можна помітити, рівень сформованості творчо-інтерпретаційного 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, який був низьким до початку експерименту 

(Kf 
4
=1,48) піднявся до достатнього після його проведення (Kf 

4
=2,83) 

Показник різниці рівнів виразився у значенні 1,36. 
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Таблиця 3.27 

Результати моніторингу сформованості методико-персоналізованого 

компоненту інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії в динаміці 

ЕГ Kf 
4
 

Рівень  

ЕГ Kf 
4
 

Рівень 
∆ 

(дельта) До 

початку 

Після 4 

етапу 

1,48 Н 2,83 Д 1,36 

 

Аналогічні діагностичні дії, проведені в контрольній групі магістрантів, 

які навчалися за традиційною методикою, також, показали зростання рівня 

сформованості їх інтегральної компетентності, що наочно представлено в 

таблиці 3.28. Утім, як можна побачити в таблиці, таке зростання виявилося 

менш інтенсивним, адже загальний рівень за результатами діагностики за 

всіма критеріями, підвищився з низького до середнього. 

Таблиця 3.28 

Результати моніторингу сформованості досліджуваного конструкту в 

контрольній групі магістрантів 

Коефіцієнти 
До 

початку 
Рівень  

Відповідно 

даним 

моніторингу 

Рівень 
∆ 

(дельта) 

КГ Kf 
1
 1,55 Н 2,5 С 0,95 

КГ Kf 
2
 1,39 Н 2,37 С 0,98 

КГ Kf 
3
 1,60 Н 2,52 С 0,92 

КГ Kf 
4
 1,47 Н 2,34 С 0,88 

 

Порівняння коефіцієнтів сформованості інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії у контрольній та 

експериментальній групах показало, що в ЕГ загальний рівень піднився з 
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низького до достатнього, у той час як в КГ – до середнього, що наочно 

представлено в таблиці 3.29. 

Таблиця 3.29 

Порівняння коефіцієнтів сформованості інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в ЕГ та КГ в 

динаміці 

ГР 

Kf
1
 Kf

1
 

∆ 

Kf
1
 

Kf
2
 Kf

2
 

∆ 

Kf
2
 

Kf
3
 Kf

3
 

∆ 

Kf
3
 

Kf
4
 Kf

4
 

∆ 

Kf
4
 

 Kf

∆

д
о
 п

о
ч
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т
к

у
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а
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р
и
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ц
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д
о
 п

о
ч

а
т
к

у
 

н
а
п

р
и

к
ін

ц
і 

Р
ів

ен
ь

 

ЕГ 1,7 3, 1,3 1,45 2,8 1,35 1,63 3,03 1,39 1,48 2,83 1,36 
11,66 

5,4 
Д 

КГ 1,55 2,5 0,95 1,39 2,37 0,98 1,6 2,52 0,92 1,47 2,34 0,88 
9,73 

3,72 
С 

Різни 

ця 
    0,35     0,38     0,48     0,48 

  
1,68 

 

Остаточні підрахунки результатів дослідження дозволили установити, 

що в експериментальній групі магістрантів високий рівень сформованості 

інтегральної компетентності наприкінці експерименту діагностовано в 15 % 

(9 осіб) респондентів, утім, до початку експерименту такий рівень не було 

діагностовано ні в кого з магістрантів; достатній рівень продемонстрували 

58,33 % (35 осіб) магістрантів, про цьому, до початку експерименту кількість 

таких респондентів складала 11,67 % (7 осіб); кількість магістрантів, які 

показали середній рівень сформованості досліджуваного конструкту, 

знизилася з 25 % (15 осіб) до початку до 20 % (12 осіб) наприкінці; також 

помітно знизилася кількість магістрантів, які продемонстрували низький 

рівень із 63,33 % (38 осіб) до 6,67 % (4 особи). Аналіз результатів моніторингу 

в контрольній групі магістрантів показав таку динаміку зростання показників 

їх інтегральної компетентності: високий рівень було зафіксовано у 5 % (3 

особи), порівняно з нульовим результатом до початку; достатнього рівню 

досягли 30 % (18 осіб) респондентів, порівняно з 8,33 % (5 осіб) до початку; 
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середній рівень продемонстрували 56,67 % (34 особи), порівняно з 23,33 % 

(14 осіб) до початку; кількість респондентів, які показали низькій рівень 

знизилася з 68, 33 % (41 особа) до 8,33 % (5 осіб) наприкінці. Наочно 

результати остаточних підрахунків представлено в таблиці 3.30 та на 

рисунку 3.1. 

 Таблиця 3.30 

Результати остаточних підрахунків сформованості інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в динаміці 

Рівні 

ЕГ КГ 

До початку Наприкінці До початку Наприкінці 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Високий 0 0,00 9 15,00 0 0,00 3 5,00 

Достатній 7 11,67 35 58,33 5 8,33 18 30,00 

Середній 15 25,00 12 20,00 14 23,33 34 56,67 

Низький 38 63,33 4 6,67 41 68,33 5 8,33 

 

Рис. 3.1. Порівняння результатів сформованості інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в ЕГ та КГ в динаміці.  
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Отже, результати експерименту показали більш інтенсивне зростання 

показників у групі магістрантів, які навчалися за експериментальною 

методикою, ніж у контрольній групі. Істотність різниці в показниках такого 

зростання в ЕГ та КГ перевірялася методом підрахунків за формулою кутового 

перетворення Р. Фішера. Із цією метою, насамперед, було визначено ступінь 

значущості розбіжностей результатів діагностики інтегральної компетентності  

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в ЕГ та КГ до 

початку формувального етапу експерименту. Згідно з алгоритмом 

застосування даної методики (Руденко & Руденко, 2009), насамперед, було 

висунуто дві робочі гіпотези: 

H0-гіпотеза: Кількість респондентів ЕГ, які продемонстрували бажаний 

рівень сформованості досліджуваного конструкту до початку формувального 

експерименту, істотно не перебільшує кількість таких респондентів у КГ. 

H1-гіпотеза: Кількість респондентів ЕГ, які продемонстрували бажаний 

рівень сформованості досліджуваного конструкту до початку формувального 

експерименту, істотно перебільшує кількість таких респондентів у КГ. 

Задля уточнення кількості респондентів, які досягли бажаного рівня 

сформованості інтегральної компетентності в ЕГ та КГ, результати 

експериментального дослідження було систематизовано в таблиці 3.31.  

Засновуючись на даних таблиці, насамперед було виражено через 

значення кутів у радіанах кількість респондентів, у яких було виявлено/не 

виявлено бажаний ефект в ЕГ та ЕГ до початку експерименту. Задля цього 

було застосовано таку формулу: 

 
де  – значення кута;  – кількість респондентів, у яких виявлено 

бажаний ефект у відсотках, виражена через частку одиниці. 
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Таблиця 3.31 

Систематизація результатів експериментального дослідження 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва 

та хореографії 

Групи 

Кіль-сть магістрантів, 

які продемонстрували 

високий та достатній 

рівні 

 «бажаний ефект 

виявлено» 

Кіль-сть магістрантів, 

які продемонстрували 

середній та низький 

рівні 

«бажаний ефект не 

виявлено» 

Загальна 

кількість 

осіб 

Абс. % Абс. % Абс. % 

До початку 

формувального 

експерименту 

Е

Г 
7 11,67 53 88,33 60 100 

К

Г 
5 8,33 55 91,67 60 100 

Після 

проведення 

формувального 

експерименту 

Е

Г 
44 73,33 16 26,67 60 100 

К

Г 
21 35,00 39 65,00 60 100 

 

Застосування формули дозволило здійснити такі обчислення та отримати 

відповідний результат стосовно ЕГ: 

arcsin arcsin 0,3416 2  

Аналогічні підрахунки було здійснено для обчислень результатів, 

отриманих до початку формувального експерименту в КГ: 

arcsin arcsin 0,2887 2  

Задля уточнення значущості істотності розбіжностей було застосовано 

таку формулу визначення різниці кутів: 

емп  

де – кількість респондентів ЕГ, у яких виявлено бажаний 

ефект (більша частка);  – кількість таких респондентів у КГ (менша частка); 

n1 та n2 – загальна кількість осіб в ЕГ та КГ відповідно: 
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емп  = 0,1115  = 0,611 

Задля остаточного визначення істотності розбіжностей кутів отримане 

значення було перевірено на предмет розташування на вісі значущості Фішера, 

яку зображено на рисунку 3.2 

Як можна побачити, отримане значення емп = 0,611 менше за 1,64, 

отже лежить у «зоні незначущості», що дозволяє відкинути гіпотезу H1 та 

констатувати, що розбіжності у сформованості досліджуваного феномену в ЕГ 

та КГ до початку експерименту не були істотними. 

Задля визначення результативності експериментальної методики 

аналогічні обчислення було здійснено стосовно результатів, отриманих після 

проведення формувального експерименту. Знову було визначено дві робочі 

гіпотези: 

H0-гіпотеза: Кількість респондентів ЕГ, які продемонстрували бажаний 

рівень сформованості досліджуваного конструкту після проведення 

формувального експерименту, істотно не перебільшує кількість таких 

респондентів у КГ. 

H1-гіпотеза: Кількість респондентів ЕГ, які продемонстрували бажаний 

рівень сформованості досліджуваного конструкту після проведення 

Рис. 3.2. Вісь значущості для визначення істотності розбіжностей кутів 

за критерієм Р. Фішера 
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формувального експерименту, істотно перебільшує кількість таких 

респондентів у КГ. 

Перетворення відсоткових значень результатів у значення кутів 

дозволило отримати такі результати для ЕГ ( ) та КГ ( ): 

arcsin arcsin 0,8563 2  

arcsin arcsin 0,5916 2  

 

У результаті здійснення обчислень за формулою визначення різниці 

кутів було отримано відповідне емпіричне значення: 

емп  = 0,7902  = 4,328 

Визначення зони розташування отриманого значення на вісі значущості 

Фішера (рис. 3.3.) емп = 4,328 > 2,31 дозволило відкинути нульову гіпотезу 

та довести істотність розбіжностей результатів діагностики сформованості 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в ЕГ та КГ після проведення формувального експерименту. 

Таким чином, проведені діагностичні дії та математично-статистичне 

обчислення результатів дозволили довести ефективність запропонованої 

експериментальної методики формування інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової 

підготовки.  

ВИСНОВКИ до розділу 3 

У третьому розділі презентовано діагностичний апарат дослідження рівня 

сформованості інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, а також перебіг і результати експериментальної 

перевірки ефективності розробленої методики. 
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Оцінювання рівня сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії здійснювалося шляхом 

проведення діагностики за допомогою критеріїв і показників, розроблених 

відповідно до структури досліджуваного конструкту. Зокрема, мотиваційно-

самокорегувальний компонент оцінювався за допомогою акмеологічно-

компетентнісного критерію, показниками якого виступили ступінь 

усвідомлення необхідності інтегральної актуалізації дієвості компетентностей і 

міра прагнення самооцінювання та вдосконалення власної компетентнісної 

сфери. Задля оцінювання компетентнісно-адаптаційного  компоненту  

застосовувався  синергійно-когнітивний  критерій  із  

показниками: ступінь сформованості здатності визначати цілі мистецько-

освітнього процесу; рівень сформованості метаумінь синергійної інтеграції 

художньо-мистецької інформації в контексті вирішення актуальних завдань 

мистецько-освітнього процесу. Діагностика сформованості методико-

персоналізованого компоненту здійснювалася з орієнтуванням на показники 

рефлексійно-праксеологічного критерію: міра сформованості метаздатностей 

актуалізації компетентностей визначення індивідуальних психологічно-

особистісних властивостей студентів; ступінь сформованості метаумінь 

інтегрального застосування компетентностей персоналізації мистецько-освітнього 

процесу. Оцінювання сформованості творчо-інтерпретаційного компоненту 

здійснювалося за допомогою перформативно-самопроєктувального критерію, у 

якості показників якого було визначено рівень сформованості метаумінь 

ефективного структурування компетентнісних комплексів у творчо-

інтерпретаційному педагогічному процесі та рівень сформованості метаумінь 

застосування компетентностей методично-творчої організації мистецько-

освітнього процесу. 

Застосування діагностичних (педагогічний експеримент, анкетування, 

тестових завдань, напівструктурованих інтерв’ю, транскрибації, самодіагностики 

педагогічно-творчої ефективності) та математично-статистичних (факторний 

аналіз, обробка результатів за допомогою чотирибальної шкали оцінювання) 
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методів дозволило з’ясувати, що в більшості (63,33 % – 38 осіб) майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії інтегральна компетентність 

сформована на низькому «дискретно-компетентнісному» рівні; на середньому 

«емпірично-актуалізованому» рівні – у 25 % (15 осіб); на достатньому 

«інтегрально-усвідомленому» рівні – в 11,67 % (7 осіб). Утім, високого 

«метакомпетентнісного» рівня не було виявлено в жодного з респондентів. 

Проведення формувального експерименту дозволило перевірити 

ефективність розробленої методики формування інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової 

підготовки. Наскрізною формою запровадження методики було визначено 

елективний курс «Інтегральна компетентність фахівців музичної та хореографічної 

освіти», розподілений на три змістові модулі. Зокрема, проходження змістового 

модуля «Структурування педагогічно-фахових компетентнісних комплексів у 

контексті вирішення завдань мистецько-освітнього процесу» відбувалося на 

першому «компетентнісно-об’єктиваційному» етапі формувального експерименту. 

У якості методичного забезпечення даного етапу запроваджувалася педагогічна 

умова «спонукання до усвідомлення цілей і спрямованості процесу динамічного 

структурування компетентнісних комплексів» шляхом застосування відповідних 

методів. Зокрема, застосовувалися: технологія матричного проєктування 

компетентнісних комплексів і метод компетентнісного самопроєктування, 

розроблений на основі методики індивідуального проєктування для забезпечення 

освіти протягом життя (О. Новська, Г. Пакетт (G. Paquette)). 

На другому «проєктувально-компетентнісному» етапі в процесі 

проходження змістового модуля «Формування метазнань та метаумінь, що 

складають зміст інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії» запроваджувалися педагогічні умови: «спрямування на 

актуалізацію компетентностей інтеграції художньої інформації з огляду на 

визначенні завдання певного хронотопу мистецько-освітнього процесу» та 

«стимулювання рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього 

процесу як пріоритетних чинників актуалізації психолого-педагогічних 
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компетентностей». Означеному процесу сприяло застосування методів: 

структурування метакогнітивних стратегій; дивергентної компетентнісної 

елаборації; технології компетентнісного дескриптування індивідуальних 

властивостей. 

На третьому «практико-апробаційному» етапі під час проходження 

змістового модулю «Формування метаздатностей компетентнісної педагогічної 

творчості в мистецько-освітньому процесі» запроваджувалася педагогічна умова 

«активізація синергійно-творчого характеру застосування педагогічно-

інтерпретаційних, організаційно-методичних і трансверсальних компетентностей», 

зокрема шляхом застосування методів педагогічно-творчих проєктів і динамічної 

самодіагностики функціональності компетентностей. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні представлено теоретичне обґрунтування та 

експериментальну перевірку методики формування інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. На основі отриманих 

результатів дослідження, яке дозволило вирішити поставлені завдання та досягти 

основної мети, доцільно зробити наступні висновки: 

1. Розкрито феноменологію інтегральної компетентності в контексті 

підготовки майбутніх фахівців. З’ясовано, що чинником, який негативно 

впливає на ефективність діяльності фахівців є дискретність компетентностей, 

що формуються в процесі професійно-фахової підготовки. Процесом, що сприяє 

подоланню негативних наслідків дискретності компетентностей, учені-

когнітивісти визначають формування метаздатностей фахівців до 

цілеспрямованого інтегрального застосування компетентностей. Визначено, що 

інтегральне застосування компетентностей є процесом, заснованим на активізації 

метакогнітивного знання та метакогнітивного досвіду. 

Завдяки проведеному поняттєвому аналізу уточнено, шо поняття 

інтегральності в науковому дискурсі актуалізується в контексті визначення 

закономірностей співвідношення цілого та його елементів, а також, як 

особистісна якість, що забезпечується узгодженістю цінностей, намірів, бажань, 

волі та дій індивіда. Останній аспект зумовив становлення концепції 

інтегрального самоконструювання як процесу набуття особистісної 

інтегральності шляхом узгодження актуальних та віддалених цілей. 

Обґрунтовано, що визначення феномену інтегральної компетентності 

зумовлено екстраполяцією концепцій метазнання та інтегральності до площини 

професійної підготовки фахівців. З’ясовано, що інтегральна компетентність 

педагога функціонує як метаконструкт особистісно-професійної сфери фахівця, 

який забезпечує комплексне узгоджене застосування фахових і загальних 

компетентностей у специфічних умовах професійної діяльності. 
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2. Визначено, що специфіка умов мистецько-освітнього процесу спричинена 

варіативністю завдань останнього, яка є зумовленою поліфункціональністю 

фахової діяльності викладача. З’ясовано, що викладач, виконуючи освітньо-

виховну, творчо-розвивальну, освітньо-організаційну, здоров’язбережувальну 

функції, у кожному хронотопі мистецько-освітнього процесу вирішує певний 

конгломерат завдань, застосовуючи відповідний комплекс компетентностей. 

Уточнено, що компетентнісний комплекс є динамічним фаховим конструктом, 

який цілеспрямовано формується викладачем із метою виконання конгломерату 

художньо-педагогічних завдань певного хронотопу мистецько-освітнього процесу 

та складається з низки психолого-педагогічних, фахових і трансверсальних 

компетентностей. Інтегральність дієвості компетентностей такого комплексу 

забезпечується здатністю творчої актуалізації метазнання та метадосвіду, які 

становлять зміст інтегральної компетентності викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. 

На основі наведеного визначено, що інтегральна компетентність майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії є кваліфікаційно-якісним 

метаконструктом, який забезпечує ефективність процесу синергійно-творчого 

застосування компетентностей, спрямованого на вирішення художньо-

педагогічних завдань у специфічних умовах варіативного мистецько-освітнього 

процесу.  

Визначено структуру інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії, яка складається з мотиваційно-

самокорегувального (з елементами: «усвідомлення потреб актуалізації певних 

компетентностей із метою вирішення завдань мистецько-освітнього процесу»; 

«умотивованість формування компетентностей задля досягнення самостійно 

визначених художньо-педагогічних цілей»); компетентнісно-адаптаційного (з 

елементами «актуалізація компетентностей інтеграції інформації в цілісні 

міжпредметні мистецько-синкретичні комплекси; «адаптація художньої 

інформації з огляду на специфіку мистецько-освітнього процесу»), методико-

персоналізованого (з елементами «актуалізація компетентностей осягнення 
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індивідуальних особистісно-емоційних та психологічних особливостей суб’єктів 

освітнього процесу», «творча актуалізація компетентностей добору та 

проєктування персоналізованих методів навчання»); творчо-інтерпретаційного (з 

елементами: «творче застосування педагогічно-інтерпретаційних і виконавських 

компетентностей», «творче застосування освітньо-організаційних і фахово-

методичних компетентностей») компонентів. 

3. Обґрунтовано методологічні засади й розроблено методику формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії у процесі фахової підготовки. У якості методологічних засад 

визначено низку конвергентно пов’язаних між собою наукових підходів, зокрема: 

інтегральний, який уможливлює створення ефективних педагогічних стратегій, 

заснованих на міждисциплінарній інтеграції, та формування з позицій 

міждисциплінарності метаздатностей управління знанням; системний, який 

забезпечує інтегральність як цілісність та виступає основою для формування 

здатності синергійно-творчого застосування компетентностей, а також узгодження 

нормативного, інноваційного та креативного рівнів організації мистецько-

освітнього процесу; професійно-ментальний підхід, який дозволяє включити до 

цілісної системи ментальний рівень викладача, що відповідає за усвідомленість 

компетентнісної дії на метакогнітивній основі; герменевтичний, який взаємодіє з 

ментальним, зумовлюючи формування здатностей інтегральної інтерпретації на 

основі професійно-ментальних диспозицій мистецьких творів і здійснення 

компетентнісного самоаналізу шляхом герменевтичного прочитання змісту й 

сутності компетентностей у контексті виконання завдань мистецько-освітнього 

процесу. 

Доведено, що з обраними науковими підходами конгруентно пов’язані 

педагогічні принципи: компетентнісного розкриття синкретичної природи 

мистецтва; конгруентної синхронізації міждисциплінарного знання; 

компетентнісно-методичної синергійності; інтегрального застосування 

компетентностей у процесі педагогічної інтерпретації мистецького твору; 
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інтерпретації компетентностей (інтегральної компетентності) в контексті 

поліфункціональності мистецько-педагогічної діяльності. 

Розроблено методику формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії в процесі фахової підготовки, в 

основі якої педагогічні умови: спонукання до усвідомлення цілей і спрямованості 

процесу динамічного структурування компетентнісних комплексів; спрямування 

на актуалізацію компетентностей інтеграції художньої інформації з огляду на 

визначенні завдання певного хронотопу мистецько-освітнього процесу; 

стимулювання рефлексії індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього 

процесу як пріоритетних чинників актуалізації психолого-педагогічних 

компетентностей; активізація синергійно-творчого характеру застосування 

педагогічно-інтерпретаційних, організаційно-методичних і трансверсальних 

компетентностей, які запроваджувалися на тлі застосування методів 

компетентнісного самопроєктування, структурування метакогнітивних стратегій; 

дивергентної компетентнісної елаборації, компетентнісного дескриптування 

індивідуальних властивостей. 

4. Визначено критерії та показники оцінювання рівня сформованості 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії. Зокрема, для оцінювання мотиваційно-самокорегувального 

компоненту застосовувався акмеологічно-компетентнісний критерій із 

показниками «усвідомлення необхідності інтегральної актуалізації дієвості 

компетентностей» та «міра прагнення самооцінювання й удосконалення власної 

компетентнісної сфери»; компетентнісно-адаптаційний оцінювався за допомогою 

синергійно-когнітивного критерію із показниками «ступінь сформованості 

здатності визначати цілі мистецько-освітнього процесу» та «рівень 

сформованості метаумінь синергійної інтеграції художньо-мистецької інформації 

в контексті вирішення актуальних завдань мистецько-освітнього процесу»; 

методико-персоналізований компонент оцінювався за показниками рефлексійно-

праксеологічного критерію «міра сформованості метаздатностей актуалізації 

компетентностей визначення індивідуальних психологічно-особистісних 
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властивостей студентів» і «ступінь сформованості метаумінь інтегрального 

застосування компетентностей персоналізації мистецько-освітнього процесу»; 

творчо-інтерпретаційний компонент оцінювався за допомогою перформативно-

самопроєктувального критерію з показниками «рівень сформованості метаумінь 

ефективного структурування компетентнісних комплексів у творчо-

інтерпретаційному педагогічному процесі» та «рівень сформованості метаумінь 

застосування компетентностей методично-творчої організації мистецько-

освітнього процесу». 

У результаті констатувальної діагностики за допомогою спеціально 

розроблених методів було визначено кількісні та якісні рівні сформованості 

досліджуваного конструкту, зокрема: низький «дискретно-компетентнісний», 

який було виявлено у 63,33 % (38 осіб), середній «емпірично-актуалізований» 

– у 25 % (15 осіб), достатній «інтегрально-усвідомлений» – в 11,67 % (7 осіб), 

високий «метакомпетентнісний» – не було виявлено ні в кого з респондентів. 

5. Експериментально перевірено ефективність методики формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в процесі фахової підготовки, наскрізною формою запровадження 

якої став елективний курс «Інтегральна компетентність фахівців музичної та 

хореографічної освіти». У процесі проходження змістових модулів означеного 

елективного курсу застосовувалися спеціально розроблені педагогічні умови й 

методи з опорою на обґрунтовані методологічні засади (інтегральний, системний, 

професійно-ментальний, герменевтичний підходи та відповідні педагогічні 

методи), протягом компетентнісно-об’єктиваційного, проєктувально-

компетентнісного та практико-апробаційного етапів. Найбільш ефективними 

виявилися методи: компетентнісного самопроєктування, структурування 

метакогнітивних стратегій, дивергентної компетентнісної елаборації, 

педагогічно-творчих проєктів, динамічної самодіагностики функціональності 

компетентностей; технології: матричного проєктування компетентнісних 

комплексів, компетентнісного дескриптування індивідуальних властивостей. 
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У результаті математично-статистичної обробки даних, отриманих завдяки 

проведеним діагностичним заходам, було висвітлено динаміку формування 

досліджуваного конструкту в ЕГ та КГ. Зокрема було зафіксовано значне 

зростання рівня сформованості інтегральної компетентності в майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії експериментальної групи. Так, 

кількість респондентів, які показали високий рівень, встановила 15 % (9 осіб) 

порівняно з відсутністю такого результату до початку формувального 

експерименту; достатній рівень було діагностовано в 58,33 % (35 осіб) порівняно 

з 11,67 % (7 осіб) до початку; середній рівень було виявлено у 20 % (12 осіб) 

порівняно з 25 % (15 осіб) до початку; на низькому рівні залишилося 6,67 % (4 

особи) порівняно з 63,33 % (38 осіб) до початку експерименту. У контрольній 

групі зростання показників виявилося значно менш інтенсивним. Так, високого 

рівня досягли 5 % (3 особи), достатнього – 30 % (18 осіб) порівняно з 8,33 % (5 

осіб) до початку; середнього – 56,67 % (34 особи) порівняно з 23,33 % (14 осіб) до 

початку; на низькому рівні залишилося 8,33 % (5 осіб) порівняно з 68 % (41 особа) 

до початку.  

Значущість розбіжностей у результатах у КГ та ЕГ перевірялася за 

критерієм кутового перетворення Р. Фішера, в результаті чого було отримано 

емпіричне значення φ* емп = 4,328, яке розташоване в зоні значущості, що 

довело ефективність запропонованої методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії у 

процесі фахової підготовки. 

Перспективи подальших розвідок актуалізованої у досліджені проблеми 

доцільно спрямовувати на розробку методик формування автономності та 

відповідальності майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії на 

ґрунті їх інтегральної компетентності у контексті забезпечення навчання 

протягом життя. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Узагальнена модель адаптацій таксономії Б. Блума 

Розроблена П. Армстронг (P. Armstrong [ ]) 

 

Рис. 1. Узагальнена модель адаптацій таксономії Б. Блума, розроблена 

П. Армстронг (Armstrong, 2019). 
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Додаток Б 

Анкета 

«Діагностика метакогнітивного самооцінювання компетентнісної сфери», 

розроблена 

Дж. Іон, О. Кано та Н. Кабрера (Ion, Cano, Cabrera, 2016) 

за алгоритмом методики «Інструмент оцінювання компетентностей» 

(Competency Assessment Tool (CAT)) 

Таблиця 1 

Заповніть таблицю та відповісте на відкриті запитання наприкінці кожного з 

блоків. 

1-й блок: Компетентності для вирішення завдань з опрацювання мистецько-

освітньої інформації 

Визначіть від трьох до п'яти 

компетентностей, інтегральна 

актуалізація дієвості яких є 

необхідною задля вирішення 

наступних завдань: 

Наведіть складники 

визначених 

компетентностей 

Визначте рівень 

сформованості 

компетентності за 

шалою від 1 до 4 

висвітлення концептуальних основ мистецько-освітньої інформації: 

              

              

              

              

              

висвітлення контекстів, пов'язаних із художнім твором в мистецько-освітньому 

процесі: 

              

              

              

              

              

актуалізація міжпредметних зв’язків у процесі висвітлення мистецько-освітньої 

інформації: 
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ефективне застосування полімодально-зорієнтованих дидактичних навчальних 

матеріалів: 

              

              

              

              

              

використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій в мистецько-

овітньому процесі: 

              

              

              

              

              

1.1. Поміркуйте, якому ефекту щодо самооцінювання власного 

компетентнісного рівню сприяло заповнення першого блоку таблиці? 

  

 

1. 2. Чи є серед перелічених компетентності, про необхідність сформованості 

яких у контексті опрацювання мистецько-освітньої інормації Ви не 

замислювалися до заповнення даної таблиці? 

  

 

      

2-й блок: Компетентності для вирішення завдань з організаційного забезпечення 

ефективності мистецько-освітнього поцесу 

Визначіть від трьох до п'яти 

компетентностей, інтегральна 

актуалізація дієвості яких є 

необхідною задля вирішення 

наступних завдань: 

Наведіть складники 

визначених 

компетентностей 

Визначте рівень 

сформованості 

компетентності за 

шалою від 1 до 4 

реалізація творчо-розвивального потенціалу мистецько-освітнього процесу: 
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реалізація соціокультурного потенціалу мистецько-освітнього процесу: 

              

              

              

              

              

реалізація здоров’язбережувального потенціалу мистецько-освітнього процесу: 

              

              

              

              

              

управляння сценаріями мистецького навчання: 

              

              

              

              

              

регулювання процесів засвоєння художньої інформації: 

              

              

              

              

              

організації творчої співпраці в мистецько-освітньому процесі: 

              

              

              

              

              

цілеспрямованого набуття та систематизації досвіду, функціонального в 

контексті відтворення фахової діяльності 

              

              

              

              

              

 

2.1. Поміркуйте, якому ефекту щодо самооцінювання власного 

компетентнісного рівню сприяло заповнення другого блоку таблиці 



230 

 

  

 

2.2. Чи є серед перелічених компетентностей такі, про необхідність 

сформованості яких у контексті ефективної організації мистецько-освітнього 

процесу Ви не замислювалися до заповнення даної таблиці? 

  

 

      

3-й блок: Компетентності для вирішення завдань з забезпечення мотивації 

студентів до навчальної діяльності та особистісно-творчого зростання  

Визначіть від трьох до п'яти 

компетентностей, інтегральна 

актуалізація дієвості яких є 

необхідною задля вирішення 

наступних завдань: 

Наведіть складники 

визначених 

компетентностей 

Визначте рівень 

сформованості 

компетентності за 

шалою від 1 до 4 

створення оціночних завдань на основі інноваційних педагогічних технологій: 

              

              

              

              

              

застосування персоналізованих комплексних підходів для мотивації навчально-

творчої активності студентів 

              

              

              

              

              

 

3.1. Чи є серед перелічених компетентностей такі, про необхідність 

сформованості яких у контексті мотивації та ефективного прогнозування 

результатів навчання студентів Ви не замислювалися до заповнення даної 

таблиці? 

  

 

3.2. Поміркуйте, актуалізація якої інформації з вашого досвіду сприяла 

визначенню китерієв, за допомогою яких Ви оцінювали власний 

компетентнісний рівень 
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Додаток В 

Тест 

«Спрямованість на досягнення цілей мистецько-освітнього процесу» 

А. Тернер (Turner, 2014) 

Проаналізуйте свій педагогічно-фаховий досвід, якого Ви набули під час 

проходження асистентської практики, та відповісте на запитання тесту, 

визначаюи міру, в якій певне твердження співпадає із Вашими орієнтаціями та 

досвідом. 

Таблиця 2 

1- й блок: 

У своїй педагогічно-фаховій 

діяльності я: 

Ні в 

якому 

разі не 

згоден 

Не 

згоде

н 

Згоде

н у 

деякій 

мірі 

Згоде

н 

Цілко

м 

згоден 

… прагну отримувати нові ідеї про те, як 

передавати знання з дисциплін, які я 

викладаю 

          

... прагну демонструвати, що знаю більше, 

ніж інші 
          

... приховувую ситуації, коли мені важче 

виконувати фахові завдання, ніж іншим 
          

... намагаюся використовувати педагогіно-

фахові надбання інших (розроблені 

методики, уроки, інтерпретації тощо) 

          

… прагну розробляти нові методи та ідеї, 

щоб краще передавати знання з 

дисциплін, які я викладатиму 

          

... прагну продемонструвати, що можу 

викладати краще, ніж інші 
          

... прагну підвищувати свої педагогічні 

знання і фахові компетентності 
          

... прагну демонструвати, що мій рівень 

педагогіно-фахової грамотності та 

обізнаності є вищим, ніж у інших 
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... побоююся продемонструвати, що моя 

здатність до навчання нижче, ніж у інших  
          

... намагаюся не переробляти           

... прагну поглибшувати знання та 

збагачувати досвід 
          

... регулюю освітный процес таким чином, 

щоб студенти не витрачали навчальний 

час на обговорення сторонніх питань 

          

... підтримую дисципліну таким чином, 

щоб уникнути виникнення проблемних 

ситуацій в освітньому процесі 

          

... прагну отримати похвалу за високі 

педагогічно-фахові здібності 
          

... щоб мої студенти показали не 

результати не гірші за інших 
          

... прагну уникати оцінювання за 

допомогою стандартної шкали 
          

... прагну дізнатися щось нове про себе           

... прагну щоб мої студенти набрали під 

час атестації більше балів, ніж інші. 
          

... прагну, щоб мої студенти не відставали 

від інших у навчанні 
          

... прагну бути одним з найкращих 

учителів 
          

... прожити день без особливих зусиль.           

... структурую освітній процес так, щоб 

питання студентів змусили мене 

задуматися 

          

... прагну складати найкращі уроки           

2-й блок: 

На передодні моніторингу (атестації) 

досягнень студентів я: 

Ні в 

якому 

разі не 

згоден 

Не 

згоде

н 

Згоде

н в 

деякій 

мірі 

Згоде

н 

Цілко

м 

згоден 

прагну інтенсивно підвищувати рівень 

студентів задля досягнення ними 

найкращих результатів 

          

вважаю, що атестація є одним з етапів 

необхідної планової перевірки, який 

дозволяє ефективно спрямовувати та 

коригувати освітній процес 
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відчуваю стрес, адже це перевірка моїх 

педагогічно-фахових компетентностей 
          

вважаю, що атестація є формальною 

процедурою, яка більш виконує 

дисциплінарну функцію, ніж мотивуючу 

          

вважаю таку перевірку можливістю 

продемонструвати свою педагогічну 

майстерність та поліпшити свій імідж в 

очах спільноти 

          

Коли атестацію пройдено, з'являється 

відчуття полегшення. 
          

3-й блок: 

Я не 

спромо

жен 

зробит

и 

нічого 

Я 

спром

ожен 

зроби

ти не 

багат

о 

Я 

спром

ожен 

дещо 

зроби

ти 

Я 

спром

ожен 

це 

зроби

ти 

Я 

спром

ожен 

це 

зробит

и 

дуже 

добре 

Наскільки добре Ви вмієте формулювати 

цікаві питання для студентів у мистецько-

освітньому процесі? 

          

У якій мірі Ви володієте різними 

стратегями оцінювання досягнень 

студентів? 

          

У якій мірі ви здатні дати альтернативне 

пояснення або приклад, коли студенти 

спантеличені? 

          

Наскільки добре ви можете застосовувати 

альтернативні стратегії навчання? 

          

У якій мірі ви володієте здатностями 

підтримки конструктивного психологіного 

фону в мистецько-освітньому процесі? 

          

У якій мірі ви володієте здатностями 

корекції психологічних проблем студентів 

у виконавській та навчальній діяльності? 

          

У якій мірі ви володієте здатностями 

коригування власного стилю управління 

освітнім процесом у залежності від 

особливостей студентів? 

          

У якій мірі ви володієте здатностями 

мотивувації студентів, які недостатньо 
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зацікавлені у фахових досягненнях? 

У якій мірі ви володієте здатностями 

переконання студентів у цінності 

навчання та фахової діяльності? 

          

У якій мірі ви володієте здатностями 

підвищення самооцінки студентів щодо 

власних здібностей до виконання 

діяльності за обраним фахом? 

          

Наскільки ви схильні допомагати 

студентам, які стикаються із складними 

життєвими обставинами? 

          

4-й блок: Ні в 

якому 

разі не 

згоден 

Не 

згоде

н 

Згоде

н в 

деякій 

мірі 

Згоде

н 

Цілко

м 

згоден 

Звернення за допомогою у вирішенні 

проблем - гарний спосіб навчитися. 

          

Отримання поради експерта допомагає 

стати кращим фахівцем 

          

Звернення по допомогу - це спосіб 

отримати нові знання та навички 

          

Мені ніяково показувати, що я відчуваю 

труднощі, просячи про допомогу. 

          

Краще не показувати, що у вас проблеми.           

Краще попросити про допомогу, ніж 

продовжувати зазнавати труднощів. 

          

Звернення за допомогою може зажадати 

більше роботи. 

          

Просити про допомогу варто, якщо це 

економить сили і нерви. 

          

Просити про допомогу - це нормально, 

якщо люди пропонують рішення. 
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Додаток Д 

Тематичний план елективного курсу 

«Інтегральна компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти» 

Таблиця 3 

Модулів - 3 Кількість кредитів - 1,5 

Загальна кількість годин - 45 

У
сь

о
го

 

Частини 

теорет

ично-

досвід

на 

практично-

апробаційна 

методичн

о-творча 

лекції 
семіна

ри 

практи

чні 
сам. роб. 

Модуль 1. Структурування педагогічно-фахових компетентнісних 

комплексів в контексті вирішення завдань мистецько-освітнього процесу 

№ Теми           

І Компетентнісне 

самопроєктування 

5 1 1 1 2 

ІІ Спрямовнаість на 

вирішення завдань 

мистецько-освітнього 

процесу як чинник 

актуалізації інтегральної 

компетентності 

7 1 1 2 3 

  Разом за модулем 1. 12 2 2 3 5 

Модуль 2. Формування метазнань та метаумінь, що складають зміст 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії 

ІІІ Метакогнітивні освітні 

стратегії  

6 1 1 2 2 

ІV Творча об'єктивація та 

систематизація 

7 1 1 1 4 
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Модулів - 3 Кількість кредитів - 1,5 

Загальна кількість годин - 45 

У
сь

о
го

 

Частини 

теорет

ично-

досвід

на 

практично-

апробаційна 

методичн

о-творча 

лекції 
семіна

ри 

практи

чні 
сам. роб. 

компетентностй 

V Дескриптування 

індивідуальних 

властивостей 

6 1 1 2 2 

  Разом за модулем 2. 19 3 3 5 8 

Модуль 3. Формування метаздатностей творчого застосування 

компетентностей у мистецько-освітньому процесі 

VІ Творче застосування 

фахових компетентностей у 

педагогічно-

перформативному 

мистецько-освітньому 

процесі 

6   1 2 3 

VІІ Самодіагностика 

компетентнісної сфери 

8 2 1 2 3 

  Разом за модулем 3. 14 2 2 4 6 

Усього годин 45 7 7 12 19 

 

 

Продовження таблиці 3 
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Модуль 1. Структурування педагогічно-фахових компетентнісних 

комплексів в контексті вирішення завдань мистецько-освітнього процесу 

Тема І. Компетентнісне самопроєктування 

Лекція №1 

План: 

1. Феномен дискретності компетентностей 

2. Метакогнітивне самопроєктування у фаховій діяльності викладача 

мистецьких дисциплін 

3. Компетентнісний комплекс як інтегральний фаховий конструкт 

4. Дихотомія функцій інтегральної компетентності та мистецько-

освітнього процесу 

Семінарське заняття №1 

Співбесіда з теми "Карта моделювання компетентностей як інструмент 

творчого самопроєктування" 

Запитання для обговорення:  

1. Чинники варіативності мистецько-освітнього процесу 

2. Творчо-розвивальний потенціал трансверсальних компетентностей 

3. Функції фахових компетентностей 

4. Функції психолого-педагогічних компетентностей 

5. Особливості складання карти моделювання компетентностей 

Практичне заняття №1 

Заповнення табличної матриці компетентнісного комплексу із 

застосуванням методу компетентнісного самопроєктування 

Самостійна робота магістрантів 

Моделювання карти компетентностей задля вирішення самостійно 

визначих завдань та умов мистецько-освітнього процесу 

Тема ІІ. Спрямовнаість на вирішення завдань мистецько-освітнього 

процесу як чинник актуалізації інтегральної компетентності 

Лекція №2 

План: 

1. Основні положення теорії самовизначення 

2. Цінісні орієнтації викладачів музичного мистецтва і хореографії як 

передумова просоціальної спрямованості їх фахової діяльності  

3. Світоглядний потенціал міжпредметного навчання 
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4. Арт-проєкт як форма інтерактивної художньо-творчої взаємодії у 

мистецько-освітньому процесі 

5. Системний підхід як чинник гармонізації художнього і технологічного 

аспектів у мистецько-освітньому процесі 

Семінарське заняття №2 

Методичний диспут 

Запитання для обговорення: 

1. Інтерактивні форми художньої комунікації 

2. Інтертекстуальність у мистецтві та герменевтичний підхід 

3. Творчо-розвивальний потенціал мистецького синкрезису 

4. Особливості застосування педагогічних технологій у мистецько-

освітньому процесі 

Практичне заняття № 2 

Упровдження 1-го етапу педагогічної технології "Матричне проєктування 

компетентнісних комплексів" 

− визначення складів міні-груп магістрантів для підготовки арт-проєктів 

− обговорення та визначення тем арт-проєктів 

Самостійна робота магістрантів 

Збір інформації задля складання спільної бази даних проєктної групи 

Практичне заняття № 3 

Упровдження 2-го етапу педагогічної технології "Матричне проєктування 

компетентнісних комплексів" 

− складання стратегічної карти застосування компетентностей задля 

досягнення спільно визначеної мети арт-проєкту 

Самостійна робота магістрантів 

1. Робота над арт-проєктом 

2. Складання характеристик членів команди та визначення їх ролі у 

спільному проєкті (у межах заповнення стратегічної карти застосування 

компетентностей) 

Практичне заняття № 4 

Упровдження 3-го етапу педагогічної технології "Матричне проєктування 

компетентнісних комплексів" 

− інструктаж щодо здійснення компетентнісного самоаналізу за 

методикою Ф. Белкаді 

Самостійна робота магістрантів 
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1. Здійснення підрахунків за методикою Ф. Белкаді на основі аналізу карт 

компетентнісного самопроєктування 

2. Складання експлікаційного наративного самоаналізу за результатами 

застосування технології матричного проєктування компетентнісних комплексів 

Опрацювання літературних джерел 

Задля формування мотивації магістрантів забезпечувати інтегральність 

дієвості компетентностей у фаховій діяльності, в межах проходження першого 

змістового модулю, було запропоновано для опрацювання низку наукових 

праць. Зокрема, задля формування інтенції майбутніх учителів музичного 

мистецтва і хореографії структурувати цілі у фаховій діяльності на тлі 

прагнення реалізовувати поліфункціональний потенціал мистецько-освітнього 

процесу було рекомендовано ознайомитися із науковими джерелами, у яких 

досліджено: 

 функції мистецтва (Адорно, 1998; Каган, 1967; 1996; 1997; Рудницька, 

2001; Сохор, 1983; Столович, 1985); 

 поліфункціональність діяльності викладача в мистецько-освітньому 

процесі (Зязюн, 1997; Єременко, 2010; Москальова, 2004; Падалка, 2008; 

Реброва, 2013; Ростовський, 1997; 2010; 2011; Рудницька, 1998; 2022; 2010; 

Щолокова, 1993; 2011); 

 соціокультурні аспекти художньої комунікації (Кодьєва, 2009; 

Ластовецька-Соланська, 2007; Самойленко, 2003; Троєльнікова, 2009) та 

мистецького синкрезису (Горпенко, 2000; Іваницька, 2008; Хмелевська, 

2016a; 2016b). 

Модуль 2. Формування метазнань та метаумінь, що складають зміст 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії 

Тема ІІІ. Метакогнітивні освітні стратегії  

Лекція №3 

План: 

1. Забезпечення релевантності, формування мотивації та устанвки на 

зростання як психолого-педагогічні завдання мистецько-освітнього процесу 

2. Феномен "пластичності" компетентнісної сфери 

3. Компетентнісне самооцінювання як творчий процес 
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Семінарське заняття №3 

Круглий стіл 

Запитання для обговорення: 

1. Стратегії забезпечення релевантності студентів у художньо-

комунікативному процесі 

2. Стратегії формування установки на зростання  

3. Засоби аналізу ефективності метакогнітивних педагогічних стратегій 

Самостійна робота магістрантів 

Опрацювання метакогнітивних мистецько-педагогічних стратегій та 

визначення компетентностей їх забезпечення 

Семінарське заняття №4 

Еврістична бесіда 

Запитання для обговорення: 

1.Ефективність застосування методу компетентнісного самоаналізу 

2. Особливості компетентнісного забезпечення міжпредметного навчання 

в мистецько-освітньому процесі 

Тема IV. Творча об'єктивація та систематизація компетентностй 

Лекція №4 

План: 

1. Філософський, художній та праксіологійчний аспекти інтегральності 

2.Мистецький синкрезис як інтегральний феномен 

3. Особливості компетентнісного забезпечення мистецько-освітнього 

процесу 

4. Технологічні форми творчого розвитку 

Семінарське заняття №5 

Круглий стіл 

Запитання для обговорення: 

1. Сформованість "навичок стійкості" як чинник здійснення освіти 

протягом життя 

2. Мислення, цінності і творчість у мистецтві та в мистецькій освіті 

3. Компетентності проєктування індивідуалізованих форм мистецького 

навчання 

Практичне заняття №5 

Інструктаж щодо складання елективного курсу "Синкретичність 

мистецтва: цілісний погляд на культуру людства" у межах застосування методу 

дивергентної компетентнісної елаборації 
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Самостійна робота магістрантів 

1. Складання елективного курсу "Синкретичність мистецтва: цілісний 

погляд на культуру людства" 

2. Самооцінювання шляхом складання таксономічної карти 

компетентностей 

Тема V. Дескриптування індивідуальних властивостей 

Лекція №5.  

План: 

1. Адаптивні сценарії навчання: сутність та функціональність 

2. Індивідуальний стиль навчання 

3. Ідентифікація характеристик процесу функціонування метазнання як 

засіб інтерсуб'єктивного аналізу 

4. Здатність до співпраці як маркер індивідуальних психологічних 

властивостей суб'єкта мистецько-освітнього процесу 

Семінарське заняття №5 

Запитання для обговорення: 

1. Особливості впровадження педагогічних технологій персоналізації 

сценаріїв навчання в мистецько-освітньому процесі 

2. Алгоритм дієвості технології ADAPTAPlan 

Практичне заняття №6 

Упровадження технології компетентнісного дескриптування 

індивідуальних властивостей 

− експлікація процесу складання персоналізованих карт навчання 

− аналіз змістового блоку "індивідуальний стиль навчання"  

− аналіз змістового блоку "функціонування метазнання в 

компетентнісній сфері" 

− аналіз змістового блоку "поведінкові маркери здатностей до співпраці" 

Самостійна робота магістрантів 

Складання персоналізованих освітніх карт для співучасників міні-груп з 

підготовки арт-преєкту 

Опрацювання літературних джерел 

Задля формування метаздатностей майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії усвідомлено спрямовувати процес застосування 

педагогічних художньо-інтерпретаційних компетентностей задля реалізації 

поліфункціонального потенціалу мистецтва магістрантам було рекомендовано 
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ознайомитися із працями, у яких мистецтво досліджується як художня проєкція 

світобуття, зокрема: 

 у процесі семіотичного аналізу (Асафьев, 1971; Назайкинский, 1964; 

Захарова, 1983; Ростовський, 1991, 2011; Тарасова, 2004; Шип, 2002; 2015; 

Холопов, 2009); 

 у процесі жанрово-стильового аналізу (Галацкая, 1974; 1978; 

Назайкинский, 2003; Левик, 1965; Откидач, 2008; Рябуха, 2004; Шип, 

2011); 

 у процесі герменевтичного висвітлення соціокультурних та 

міждисциплінарних контекстів (Зеленіна, 2004; Полатайко, 2012; 2014; 

2016; Рикер, 1995; Рощенко, 2006; Степанова, 2018; Шип, 2004; 

Філатова, 2005); 

 у часопросотровому контексті (Гоменюк, 2006; Івко, 2008; 

Колесникова, 2003). 

Окремо булу звернено увагу магістрантів на праці, в яких досліджено 

суб’ктивні особливості сприйняття мистецьких творів (Дрганчук, 2016; 

Назайкинский, 1972; Роменець, 2004; Ростовський, 1997; Таганов, 2006). 

Модуль 3. Формування метаздатностей творчого застосування 

компетентностей у мистецько-освітньому процесі 

Тема VI. Творче застосування фахових компетентностей у 

педагогічно-перформативному мистецько-освітньому процесі 

Лекція №6 

План: 

1. Педагогічна інтерпретація як перформативний процес 

2. Специфіка актуалізації компетентностей у перформативному 

педагогічно-творчому процесі 

Семінарське заняття №6 

Круглий стіл 

Запитання для обговорення: 

1. Поліфункціональність діяльності викладача в мистецько-освітньому 

процесі 
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2. Багатоаспектність педагогічної творчості вмкладачів музичного 

мистецтва і хореографії: виконавський, інтерпретаційний, методичний, 

фасилітаційний, постановчий аспекти 

Тема VІІ. Самодіагностика компетентнісної сфери 

Лекція №7.  

План: 

1. Самооцінювання як механізм забезпечення якості педагогічної 

інтепретації 

2. Засоби динамічної компетентнісної самодіагностики фахової 

ефективності: емоційний відгук та зворотній зв'язок 

Практичне заняття №6 

Перший етап застосування методу динамічної самодіагностики 

функціональності компетентностей 

− проєктування компетентнісних комплексів забезпечення процесу 

презентації арт-проєктів 

Самостійна робота магістрантів 

Підготовка до презентації артпроєктів 

Практичне заняття №7 

Презентація педагогічно-творчих арт-проєктів 

Самостійна робота магістрантів 

Другий етап застосування методу динамічної самодіагностики 

функціональності компетентностей 

− аналіз та визначали рівню інтегральності дієвості компетентнісних 

комплексів 

Семінарське заняття №6 

Фахово-педагогічний диспут. Рефлексія результатів навчання за 

експериментальною методикою 

Запитання для обговорення: 

1. Оцінювання функіональності процесів метакогнітивного 

самопроєктування 

2. Порівняльний аналіз процесів дискретної та інтегральної актуалізації 

дієвості компетентностей 

3. Дихотомія художньо-творчого і технологічного в художньо-

комунікативному процесі: постфакт-аналіз 
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Додаток Е 

Матеріали для здійснення компетентнісного самоаналізу на третьому етапі 

впровадження 

Технології матричного проєктування компетнетнісних комплексів 

розроблено Ф. Белкаді та співавторами (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007) 

(адаптовано автором) 

 

 

 

Рис. 2. Мета-модель ситуації (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007, p. 31) 
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Рис. 3. Модель визначення цілей (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007, p. 32) 

 

Рис. 4. Модель реалізації діяльності (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007, p. 33) 
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Рис. 5. Модель метакомпетентності (Belkadi, Bonjour, & Dulmet, 2007, p. 33) 

 

Задля здійснення самооцінювання магістранти визначали відповідний 

клас ситуації на основі аналізу умов, завдань та приоритетної спрямованості 

відповідного хронотопу мистецько-освітнього процесу на реалізацію певних 

функцій (див. Рис. 2). У ситуативній мапі визначалося три основні функції, для 

реалізації кожної з яких необхідно було визначити завдання та перелік умов. 

Індекс ситуації, відповідно, кореляційно залежав від кількості змінних умов та 

завдань. Задля остаточних підрахунків використовувалася формула 

біномінального розподілення в програмі MS EXCEL: 

= BINOM.DIST([к-сть компетентностей що були застосовані в процесі 

діяльності]; [загальна кількість компетентностей у комплексі];[індекс 

ситуації];[інтегральне розподілення]) 
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Додаток Ж 

Ілюстративний матеріал до арт-проєкту з теми 

«Пуантилізм як концепція, художньо-виразний метод та мистецький стиль» 

Додаток Ж.1 

Живописні твори: 

 

Жорж Леммен, 

Пляж у Хайсті 

(бл. 1891-92) 

 

 

Пол Синьяк, 

Пароплав 

"L'Hirondelle" 

на Сені 

(1901) 
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«Портрет 

Ірми Сет» 

Т.В.Риссельберге 

(1894 р.) 

 

«Урожай 

яблук» 

К. Піссарро 

(1888 р.) 
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Додаток Ж.2 

Партитура епізоду музичної композиції, створеної магістрантами 

 у музичному редакторі MuseScore 3 

 під час презентації арт-проєкту: 
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Із медіафайлом иожна ознайомитися за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1Wc29fl14HjTFQjUuGebLUJBvZ6LXGSth/view?usp=sharing 
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Додаток И 

Список публікацій здобувача та відомості про апробацію 

Статі у наукових фахових виданнях України 

1. Хмелевська, І. О. (2005). Соціокультурні аспекти професійного 

становлення фахівців мистецького профілю. Наука і освітa, 7-8, 78–81.  

2. Хмелевська, І. О. (2018). Інтегральна компетентність майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін. Актуальні питання мистецької освіти та 

виховання, 2 (12), 105–115.  

3. Хмелевська, І. О. (2019). Зміст інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика 

мистецької освіти, 27, 68–75.  

4. Хмелевська, І. О. (2019). Методика формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Актуальні питання 

мистецької освіти та виховання, 1–2 (13–14), 128–137.  

5. Хмелевська, І. О. (2019). Структура інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 7 (91), 304–316.  

6. Хмелевська, І. О. & Петрова, Ю. В. (2016). Взаємозв’язок хореографічного 

та музичного мистецтв як чинник формування музичної компетентності майбутніх 

педагогів хореографів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки, 143, 141–146.  

Стаття у науковому зарубіжному виданні 

7. Хмелевська, І. О. (2020). Експериментальна перевірка методики 

формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії. The scientific heritage, 43, 66–70. 
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Праці апробаційного характеру 

8. Хмелевська, І. О. (2016). Професійна компетентність викладачів 

мистецьких дисциплін як фаховий конструкт. Матеріали та тези ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів 

"Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства", І, сс. 187-190. Одеса. 

9. Хмелевська, І. О. (2017). Компетентнісний підхід як методологічна основа 

мистецько-педагогічних досліджень. Матеріали і тези І Міжнародної науково-

практичної конференції «Стратегії підвищення якості мистецької освіти в 

контексті змін сучасного соціокультурного простору», (сс. 80–83). Одеса. 

10. Хмелевська, І. О. (2018). Творчий компонент фахової компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва. Матеріали та тези 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів 

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства», І, (сс. 121–122). Одеса. 

11. Хмелевська, І. О. (2019). Інтегральна функція метазнання в проекції 

підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти. Матеріали ХХІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії», (сс. 75–77). Переяслав. 

12. Хмелевська, І. О. (2019). Інтегральний аналіз як метод наукового пізнання 

в мистецькій освіті. Матеріали та тези V Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в 

контексті культурного розвитку суспільства», І. Одеса. 

13. Хмелевська, І. О. (2020). Структура та функціональність професійно-

фахових компетентнісних комплексів майбутніх викладачів музичного мистецтва. 

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 
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участю «Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької 

освіти». Умань. 

14. Khmelevska, I. (2019). On the problem of formation of integral competence of 

future of art teachers. Proceedings of the XI International Conference of European 

Academy of Science, (p. 61). Bonn, Germany. Retrieved from: 

www.academia.edu/42017021/XI_International_Conference_of_European_Academy_of

_Sciences_and_Research 

Відомості про апробацію 

Апробацію отриманих результатів дослідження здійснено у формі 

виступів і доповідей на міжнародних конференціях: 

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2016, 2018, 2019). 

«Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного 

соціокультурного простору» (Одеса, 2017). 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 

(Переяслав, 2019). 

«The XI International Conference of European Academy of Science» (Bonn, Germany, 

2019). 

всеукраїнській із міжнародною участю: 

«Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» 

(Умань, 2020). 
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