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1. Актуальність теми дисертації 

Своєчасність і доцільність обраної теми мотивується необхідністю 

вирішення протиріч між  провідними інноваційними пошуками у визначенні 

змісту і технологій навчання у вищій школі й недостатнім їх усвідомленням 

та світоглядним, науковим і методичним обґрунтуванням. Вирішальну роль у 

реалізації модернізаційних завдань в освітньому процесі відіграють 

інноваційні зміни, спрямовані на підготовку фахівців, котрі володіють 

динамічною системою глибоких фундаментальних та спеціальних знань, 

умінь, навичок, оригінальних способів мислення, особистісними поглядами, 

цінностями, здатністю успішно соціалізуватися та здійснювати продуктивну 

діяльність. Означене зумовлює необхідність дослідження цілого комплексу 

питань, які стосуються компетентнісної парадигми в освітній галузі 

сьогодення. 

У дисертації Хмелевської Інги Олексіївни проблему підготовки 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії слушно 

пропонується вирішувати в процесі формування інтегральної компетентності 

як складного метаконструкту. Проте успішність даного процесу потребує 

розроблення та обґрунтування теоретико-методологічного й методичного 

забезпечення формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 
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музичного мистецтва та хореографії в процесі фахової підготовки. Наявність 

наукового доробку у сфері обраної тематики остаточно не забезпечує 

з’ясування даної проблеми, а лише сприяє її всебічному вивченню в сучасних 

умовах розвитку мистецької освіти. 

Отже, соціально-педагогічна значущість означеної теми, наявність 

низки суперечностей та нез’ясованих раніше завдань у теорії та практиці 

фахової підготовки зумовлюють актуальність дисертації Хмелевської І. О. 

«Методика формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії». 

Актуальність теми дослідження підсилюється також і тим, що 

дисертаційна робота 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).  

2. Ступінь обґрунтованості наукових понять, висновків і рекомендацій. 

Обґрунтованість наукових позицій, узагальнень і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі, підтверджується якісними 

результатами проведеного Хмелевською І.О. дослідження і не викликає 

сумніву. Їх вірогідність та достовірність забезпечуються глибоким теоретико-

методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій; ретельним аналізом 

наукових джерел у філософському, соціологічному, психолого-

педагогічному, музикознавчому аспектах; всебічним аналізом та доцільним 

використанням комплексу взаємопов’язаних методів, адекватних об’єкту, 

предмету, меті та завданням дослідження, що включають як теоретичні 

підходи, так й емпіричні та статистичні аспекти отримання обґрунтованих 

результатів; достовірно проведеною дослідно-експериментальною роботою; 

результатами кількісної та якісної експериментальної перевірки розробленої 

методики; позитивними наслідками впровадження в освітній процес 
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методики формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії.  

Отже, успішне розгортання дослідницького пошуку відбувається від 

обґрунтування дисертанткою теоретико-методологічних основ дослідження, 

визначення змістової сутності категоріально-поняттєвої його основи до 

розробки та перевірки моделі методики формування інтегральної 

компетентності у майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії 

у процесі фахової підготовки. 

У дисертації Хмелевської І.О. поставлено за мету обгрутнувати,  

теоретично розробити й експериментально перевірити методику формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в процесі фахової підготовки.  Важливим є те, що реалізація мети 

базується на: розкритті феноменології інтегральної компетентності в 

контексті підготовки фахівців; визначенні сутності і структури інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії; 

обґрунтуванні методологічних засад та розробці методики формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії в процесі фахової підготовки; визначенні критеріїв та показників 

оцінювання рівня сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії; експериментальній перевірці 

ефективності методики формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії в процесі фахової підготовки. 

Високий ступінь обґрунтованості й достовірності результатів 

дослідження забезпечило використання автором вдало підібраного 

комплексу взаємопов’язаних методів. З–поміж  них: теоретичні: аналіз, 

систематизація та узагальнення, міждисциплінарне синтезування, які 

стосуються висвітлення феноменології інтегральності та визначення сутності 

поняття «інтегральна компетентність»; інтегральної індексації, теоретичного 

моделювання, які сприяють виявленню структури, критеріїв і показників 

оцінювання рівню сформованості інтегральної компетентності майбутніх 
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викладачів музичного мистецтва та хореографії, визначенню педагогічних 

умов формування означеної компетентності;  системно-структурний аналіз, 

який забезпечує обгрунтування методологічних засад і розроблення 

методики формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії. Теоретично і практично корисними та 

оригінальними є емпіричні методи: педагогічний експеримент, тестові 

завдання, анкетування, напівструктуровані інтерв’ю, транскрибація, 

самодіагностика педагогічно-творчої ефективності, які забезпечують 

визначення рівня сформованості інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії; формувальний 

експеримент – для перевірки ефективності розробленої методики; 

математично-статистичні: факторний аналіз, кутове перетворення 

Фішера – для обчислення результатів педагогічного експерименту та 

визначення ефективності запропонованої методики. 

Опрацювання й критичний аналіз теоретичного матеріалу, проведені 

емпіричні дослідження, власний досвід підготовки майбутніх магістрів 

музичного мистецтва та хореографії склали основу запропонованої автором 

оригінальної методики формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії. 

Дисертаційна робота відзначається логічно-структурною виваженістю, 

узгодженістю поставлених завдань і сформульованих висновків. 

У першому розділі дисертації – «Теоретичні основи дослідження 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії» – дисертантка зосереджується на вивченні феноменології 

інтегральності, теоретичних передумов функціонування метазнання як 

чинника, що зумовлює можливості управління процесами актуалізації та 

творчого застосування фахових, педагогічних та особистісних 

компетентностей у мистецько-освітньому процесі. Вона влучно добирає 

наукові підходи до розкриття змісту феномену інтегральної компетентності, 

фокусуючи свою увагу на функціональному значенні метазнання в проекції 
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компетентнісної парадигми ; детально описує специфіку, визначає сутність і 

структуру означеного явища. Позитивної оцінки вимагають наведені 

авторські визначення дефініцій та здійснений теоретико-методологічний 

аналіз проблеми  фахової підготовки  майбутніх викладачів музичного 

мистецтва та хореографії в контексті формування інтегральної 

компетентності. 

 Реалізація науково-дослідницького потенціалу авторки віднайшла своє 

втілення, зокрема, у другому розділі дисертації «Методологічні та методичні 

засади формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової підготовки», який 

присвячено обґрунтуванню наукових підходів, що зумовили розробку 

авторської методики формування інтегральної компетентності майбутніх 

фахівців музичного мистецтва та хореографії. Різноманітною та доцільно 

обґрунтованою є система принципів, поданих в роботі. Заслуговують на 

схвалення розроблені дисертанткою  педагогічні умови, які склали основу 

дієвості означеної методики. Практично-цінним матеріалом є розроблений 

Хмелевською І. О. комплекс відповідних методів, що в єдності з 

педагогічними умовами забезпечили створення та реалізацію відповідної 

методики формування інтегральної компетентності майбутніх фахівців 

музичного мистецтва та хореографії. Головним науково-методичним 

досягненням Хмелевської І. О. є обгрунтування  структури та змісту моделі 

методики формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії у процесі фахової підготовки. 

Науковий інтерес являє зміст матеріалів, запропонованих у третьому 

розділі  «Експериментальна перевірка методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії у 

процесі фахової підготовки», в якому докладно презентовано діагностичний 

апарат дослідження, а також перебіг і результат експериментальної перевірки 

ефективності розробленої методики.  Позитивної оцінки заслуговує 

обґрунтоване визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості 
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досліджуваного феномену. Наукової вартості набувають засоби наочного 

обґрунтування динаміки формування досліджуваного конструкту та 

перевірки ефективності розробленої автором методики. 

Ґрунтовний теоретичний аналіз обраної теми та якісно проведене 

емпіричне дослідження дали можливість Хмелевській І. О. впровадити 

модель методики формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії в практику фахової 

підготовки в системі вищої музично-педагогічної освіти. 

3. Наукова новизна результатів дослідження 

Наукова новизна дослідження Хмелевської І. О. безперечна і 

визначається тим, 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 компетентностей 

у мистецько-освітньому процесі) компоненти; введено та розкрито сутність 
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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. 

4. Значущість результатів дослідження для науки і практики та можливі 

шляхи їх використання 

Значущість одержаних Хмелевською І. О. результатів для музично-

педагогічної науки полягає в розробці та апробації методики формування 

інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та 

хореографії.   

Безперечна практична цінність дослідження полягає в розробці 

навчальних програм, методичних розробок і рекомендацій із питань фахової 
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підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва та хореографії за 

спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня 

освіта (Хореографія), 025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія. Матеріали 

дисертації можуть бути  використані під час викладання курсів із підготовки 

викладачів музичного мистецтва та хореографії, а саме: «Інтегральна 

компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти», «Теорія і 

методика викладання музичного мистецтва у загальноосвітній 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». Систематизовані й узагальнені 

положення й результати методичних експериментів мають цінність для 

подальших наукових розвідок із музичної педагогіки та педагогіки 

мистецтва. 

5. Повнота викладу матеріалу 

Результати дисертаційного дослідження широко оприлюднено. Його 

основні положення докладно відображено в 14 публікаціях, з них: 6 статей у 

наукових фахових виданнях України, 1 – у науковому зарубіжному виданні, 

7 – праць апробаційного характеру. Кількість публікацій та їх якість 

відповідають чинним вимогам. В них повною мірою віддзеркалено основні 

наукові положення дисертації. 

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

вимогами пунктів 9, 11, 12, 13, 14, 15 «Порядку присудження наукових 

ступенів» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)). Стиль викладу в них матеріалів 
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досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій доступний для їх 

сприйняття. 

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням 

дисертації. В авторефераті основні положення дисертації викладені повно й 

докладно. Наукові позиції, висновки й рекомендації, наведені в авторефераті, 

належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації. 

Оцінювання змісту дисертації дає можливість констатувати, що 

дисертаційна робота Хмелевської І.О. є цілісним, завершеним науковим 

дослідженням. За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю й 

достовірністю, науковою та практичною значущістю отриманих результатів, 

повнотою їх викладення в опублікованих дисертанткою наукових працях, а 

також за оформленням, дисертація відповідає паспорту спеціальності 

13.00.02 (теорія та методика музичного навчання) й вимогам, які висуваються 

до дисертацій такого типу. 

7. Дискусійні питання та зауваження щодо окремих положень дисертації 

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Хмелевської І.О., 

відзначаючи його наукову вартість і практичну значимість, дозвольте  

висловити певні побажання та зауваження дискусійного характеру: 

1. У першому розділі дослідження вказується на необхідність формувати 

метаздатності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії  до 

цілеспрямованого інтегрального застосування компетентностей, визначати 

цілі мистецько-освітнього процесу на тлі прагнення реалізовувати 

поліфункціональний потенціал останнього. Перелічено основні функції 

означеного процесу (освітньо-виховна, творчо-розвивальна, освітньо-

організаційна, здоров’язбережувальна) та згадано джерела, на основі яких 

дані функції виокремлено як основні. Утім, не представлено переконливого 

обґрунтування визначення саме цих функцій та їх значення в розробці 

методики формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів 

музичного мистецтва та хореографії. 
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2. На першому етапі формувального експерименту, метою якого в 

дисертації визначено набуття майбутніми викладачами музичного мистецтва 

і хореографії мотивації до формування інтегральної компетентності та 

обізнаності щодо специфіки процесу синергійного застосування 

компетентностей, пропонується застосування технології матричного 

проєктування компетентнісних комплексів. Алгоритм застосування 

технології передбачає відтворення магістрантами компетентнісного 

самооцінювання, у тому числі, шляхом здійснення обчислень за формулами 

фазифікації та дефазифікації. Утім, бракує пояснень щодо механізму 

формування вищезгаданої мотивації шляхом впровадження даної процедури 

в контексті урахування художньо-творчої спрямованості фахової діяльності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії. 

3. Безперечним оригінальним науковим досягненням поданого до захисту 

дослідження є розроблені авторкою педагогічні принципи, які цілком логічно 

ґрунтуються на заявлених в роботі методологічних підходах. Привертає 

увагу принцип інтерпретації компетентностей (інтегральної компетентності) 

в контексті поліфункціональності мистецько-педагогічної діяльності. На 

нашу думку, недостатньо чітко розкрита дієвість реалізації обраного 

принципу у продуктивно-практичній діяльності майбутніх фахівців. 

4. Одним із вирішальних результатів дослідження є розробка 

педагогічних умов, які стали основою методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії і    

запроваджувалися на тлі застосування відповідних методів 

(компетентнісного самопроєктування, структурування метакогнітивних 

стратегій; дивергентної компетентної елаборації та ін.). Вважаємо, що 

обґрунтування авторкою дієвості розроблених методів у площині реалізації 

четвертої педагогічної умови (активізація синергійно-творчого характеру 

застосування педагогічно-інтерпретаційних, організаційно-методичних і 

трансверсальних компетентностей) має резерви щодо більш повного викладу 

у тексті дисертації. 
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5. Привертає увагу розроблена в ході дослідницької роботи методика 

формування інтегральної компетентності майбутніх  викладачів музичного 

мистецтва та хореографії, яка запроваджувалась у перебігу компетентнісно-

об’єктиваційного, проєктувально-компетентнісного та практико-

апробаційного етапів у контексті викладання елективного курсу «Інтегральна 

компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти».  Хотілось би 

почути позицію автора щодо вмотивованості та тривалості визначених у 

дослідженні етапів формування означеного феномену та можливості 

застосування мистецького репертуару в означеному контексті на конкретних 

прикладах. 

6. Характеристика сформованості інтегральної компетентності 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії набула б більшої 

повноти, якби дисертантка проаналізувала основні труднощі студентів у 

процесі фахової підготовки, виявлені в результаті додаткових бесід та 

анкетувань. 

7. Визначаючи новизну та високу теоретичну і практичну значущість 

розробленої  та презентованої авторкою методики формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії , у 

матеріалах дисертації (зокрема, у другому розділі),  варто було б підкреслити 

доцільність використання Хмелевською І.О. понять «методика», «методичні 

засади», «методичне забезпечення» як рівнозначних. 

Однак, висловлені зауваження викликають лише дискусію і не 

впливають на загальну високу оцінку дисертаційної роботи, якій притаманні 

оригінальність, наукова новизна, високий теоретико-методологічний рівень, 

глибина підходів до нового вирішення наукової проблеми фахової підготовки 

майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії на тлі формування 

інтегральної компетентності, ґрунтовність дослідно-експериментальної 

роботи. 
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