
  

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Хмелевської Інги Олексіївни 

«Методика формування інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів музичного мистецтва та хореографії», 

представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика 

музичного навчання 

Система освіти України переживає тривалий і складний період 

реформування, сучасний етап якого характеризується значним підвищенням 

потреби у компетентних фахівцях з певним комплексом високопрофесійних 

знань та навичок, а також високим рівнем комунікаційних умінь, здатністю діяти 

автономно та відповідально. Такий перелік якостей складає інтегральну 

компетентність, що зумовлює здатність майбутніх викладачів музичного 

мистецтва і хореографії успішно функціонувати у всіх видах професійної 

діяльності. Разом з тим, у стандарті вищої освіти зі спеціальності 025 та 024 

галузі знань 02 «Культура й мистецтво» зазначається, що інтегральна 

компететність - це «здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі ... 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій ... та характеризується невизначеністю 

умов і вимог». Подібна характеристика дана й інтегральним компетентностям у 

стандартах вищої школи інших мистецьких спеціальностей. Відтак, важливим 

завданням вищої мистецько-педагогічної освіти стає пошук та створення нових 

форм, педагогічних умов та методів для формування зазначеного конструкту. У 

цьому контексті, порушена проблема, що є важливою передумовою успішної 

діяльності майбутнього магістра мистецтва, а саме, проблема формування 

інтегральної компетентності магістрів музичного мистецтва та хореографії, є, 

безперечно, актуальною. 

Представлена дисертація виконана відповідно до тематичного плану 

науково-дослідної роботи Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» і становить 

частину наукової теми «Методологічні та методичні основи модернізації фахової 

підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін». 
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Варто відзначити структурованість роботи та логічність викладу 

матеріалу, а також оформлення наукового апарату, зміст якого сформульовано 

відповідно до вимог спеціальності. 

У І розділі здійснено ґрунтовний аналіз сучасної наукової літератури 

переважно іноземних джерел. Дисертантка проаналізувала поняття 

інтегральності, інтегральної компетентності, виявила негативний чинник 

ефективність діяльності фахівців - дискретність компетентностей, що 

формуються в процесі професійно-фахової підготовки. Цілком обґрунтована 

думка про те, що інтегральне застосування компетентностей є процесом, 

заснованим на активізації метакогнітивного знання та метакогнітивного досвіду. 

Особливу увагу приділено автором інтегральній компетентності педагога, 

що розуміється як метаконструкт особистісно-професійної сфери фахівця, який 

«забезпечує комплексне узгоджене застосування фахових та загальних 

компетентностей у специфічних умовах професійної діяльності». 

Дисертантка акцентує нашу увагу на поліфункціональності майбутнього 

викладача музичного мистецтва та хореографії в різних видах діяльності, що 

викликає необхідність виконання безлічі завдань у «кожному хронотопі 

мистецько-освітнього процесу». Для їх виконання автор переконливо пропонує 

використовувати компетентністні комплекси, що об’єднують в собі 

психолого-педагогічні, фахові та трансверсальні компетентності. 

Окремо хочу наголосити на аспекті, що уможливлює інтегральність 

зазначених компетентностей, а саме на метакогнітивних доменах інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії. 

Спираючись на вже відомі аспекти метакогнітивного знання («стратегічні 

знання», «знання когнітивних завдань»; «самопізнання»; «оцінювання цілей»), 

дисертантка розробила зміст кожного домену у відповідності до професійно- 

фахової специфіки майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії. 

Результатом аналізу наукових досліджень з означеної проблеми стало 

авторське визначення інтегральної компетентності «майбутніх викладачів 
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музичного мистецтва та хореографії, що є кваліфікаційно-якісним 

метаконструктом, який забезпечує ефективність процесу синергійно-творчого 

застосування компетентностей, спрямованого на вирішення актуальних 

художньо-педагогічних завдань у специфічних умовах варіативного мистецько- 

освітнього процесу». 

Обґрунтування компетентнісних комплексів уможливило здійснення 

теоретичного модулювання основної категорії, в процесі чого дисертантка 

скористалась методом інтегральної індексації К. Уїлбера (К. Wilber), 

розробленого як інструмент дослідження складних інтегральних феноменів. На 

основі цього визначено проекції локусів функціональності синергійного 

застосування компетентнісних комплексів: «я»-проекція - усвідомлення 

необхідності та прагнення застосування певних компетентностей задля 

ефективного функціонування у фаховій діяльності; «ми»-проекція - узгодження 

процесу синергійного застосування компетентностей задля забезпечення 

міждисциплінарності, трансдисциплінарності та інтегральності 

мистецько-освітнього процесу; «ти»-проекція - забезпечення дієвості 

компетентностей організації індивідуалізації та персоналізації мистецько- 

освітнього процесу; «вони»-проекція - синергійно-творче застосування 

інтерпретаційних, педагогічно-перформативних, методично-інноваційних та 

художньо-комунікативних компетентностей у мистецько-освітньому процесі 

Зазначу, що такий свіжий підхід до моделювання основної категорії 

дослідження виявився надзвичайно цікавим та дуже доречним. Автору вдалось 

інтегрувати в структуру основного поняття раніше непоєднувані теоретичні 

аспекти, що говорить про глибину її аналізу та узагальнення в опрацюванні 

наукових теорій. 

Таким чином, поняття «інтегральна компетентність магістрів музичного 

мистецтва та хореографії» дістало розроблення та обґрунтовання структури, що 

містить компоненти: мотиваційно-самокорегувальний; 

компетентнісно-адаптаційний; методико-персоналізований; творчо- 

інтерпретаційний. 
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У II розділі дисертації авторкою здійснено обґрунтування наукових 

підходів до розроблення та впровадження методики формування інтегральної 

компетентності магістрантів. Інтегральний, системний, герменевтичний, 

професійно-ментальний підходи заклали таку методологічну основу. 

Беззаперечну наукову новизну мають методичні засади формування 

формування інтегральної компетентності магістрантів музичного мистецтва та 

хореографії. Опора на обґрунтовані принципи забезпечила успішність 

впровадження методики та застосування педагогічних умов: спонукання до 

усвідомлення цілей та спрямованості процесу динамічного структурування 
V 

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. 

Видається цікавим, що запропоновані принципи відповідають науковим 

підходам, а основа методики - педагогічні умови - корелюють зі згаданими вище 

проекціями інтегральної компетентності «Я-Ти-Ми-Вони». Зазначимо, що і в 

тексті дисертації, і в авторефераті кожну педагогічну умову обґрунтовано і 

підсилено комплексом адаптованих та авторських методів і форм роботи, які 

заслуговують на окрему увагу. Особливістю представленої методики є те, що 

вона має системний та інтегрований характер, враховує запропоновані умови, 

спирається на розроблені принципи, що відповідають науковим підходам. 

Беззаперечною є наукова і практична цінність дослідження, яка полягає у 

розробці та впровадженні у навчальний процес елективного курсу «Інтегральна 

компетентність фахівців музичної та хореографічної освіти» . На окрему високу 

оцінку заслуговують авторські та адаптовані методи (компетентнісного 

самопроектування; структурування метакогнітивних стратегій; дивергентної 

компетентнісної елаборації; педагогічно-творчих проектів; динамічної 
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самодіагностики функціональності компетентностей) та технології 

(компетентнісного дескриптування індивідуальних властивостей; матричного 

проекту вання компетентнісних комплексів). Привертає увагу відповідальне та 

шанобливе ставлення автора до методів, що підлягали адаптації, та до їхніх 

розробників. 

У III розділі дисертанткою представлено результати констатувального та 

формувального експериментів. Варто зауважити, що визначення рівня 

інтегральної компетентності майбутнього викладача музичного мистецтва і 

хореографії потребує розроблення специфічного методологічно виваженого 
/ 

критеріального апарату. Авторці дисертації успішно вдалося впоратись із цим 

надзвичайно складним завданням, адже критерії не лише відповідають 

структурним компонентам досліджуваної категорії, а й мають дещо 

уточнювальний характер. Окремо хочу підкреслити характеристики рівнів 

сформованості інтегральної компетентності, зміст яких не лише відповідає 

результатам складних діагностичних методів, а може служити орієнтиром для 

створення загально-професійної характеристики майбутнього викладача. 

Статистично достовірна позитивна динаміка рівнів сформованості 

інтегральної компетентності в експериментальній групі доводить, що 

запропонована методика є ефективною. Основні результати математично 

вивірено за розрахунками ер* критерію Фішера, що відображено в таблицях і 

діаграмах. 

У цілому дисертаційне дослідження характеризується послідовністю, 

логікою викладення матеріалу, відповідністю внутрішніх зв’язків. Окремо 

наголошу на вражаючому обсязі вітчизняної та іноземної наукової літератури, 

зокрема тієї, що не видавалась у перекладі. 

Позитивно оцінюючи досягнуті Хмелевською Інгою Олексіївною 

теоретичні та практичні результати дослідження, вважаємо за необхідне 

висловити окремі дискусійні положення, зауваження та побажання: 

1. Основною науковою категорією дослідження є інтегральна 

компетентність, відтак, її складові, критерії, умови, етапи підпорядковуються їй. 
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На нашу думку, назви компонентів, критеріїв та етапів мають позначати сутність 

та зміст кожного і не містити в своїй назві терміну «компетентнісний», позаяк 

вони є такими за замовчуванням. Разом з тим, зустрічаємо такі сполучення як-то 

«компетентнісно-адаптаційний компонент», «акмеологічно-компетентнісний 

критерій, «компетентнісно-об’єктиваційний», «проєктувально- 

компетентнісний» етапи тощо, де у назвах повторюється основне поняття. 

Бажано б було скорегувати ці назви, що надало б їм змістової та структурної 

рівноваги. 

2. Авторка спирається на розуміння науковцями інтегральної 

компетентності як особистісної якості, що забезпечується узгодженістю 

цінностей, намірів, бажань, волі та дій індивіда. З огляду на це, варто було б 

увести аксіологічний та фасилітативний підходи, що відповідають змісту 

представлених методичних основ формування інтегральної компетентності 

магістрантів. 

3. Представлена в дослідженні методика складається з цікавих та свіжих 

методів, викладених науково, ґрунтовно та послідовно. Разом з тим, бажано було 

б збагатити методику переліком мистецьких творів, репертуарним списком, або 

прикладами готових студентських проектів. 

4. Надзвичайно цікавими є запровопоновані технології навчання, одна з 

яких - технологія компетентнісного дескриптування індивідуальних 

властивостей, адаптована автором для створення персоналізованих освітніх карт 

студентів. З метою висвітлення індивідуального стилю навчання, пропонується 

описати способи, які студент обирає у процесах сприймання та обробки 

інформації. Першим способом виділено сприйняття, яке автор поділяє на 

сенсорне та інтуїтивне, при цьому зазначає, що сенсорне «проявляється тяжінням 

сприймати інформацію у вигляді конкретних фактів, дат тощо», а інтуїтивне 

«проявляється відданням переваги сприйняттю інформації у вигляді концепцій і 

теорій». На наш погляд таке тлумачення є дещо некоректним, з огляду на основи 

загальної психології, котра визначає сенсорне сприйняття як таке, що забезпечує 

сприйняття інформації через сенсорні системи організму - 
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слухову, зорову, тактильну тощо. Інтуїтивне сприйняття пов’язане з 

підсвідомими психічними процесами й аж ніяк з концепціями чи теоріями. Будь 

ласка, розкрийте своє бачення даної невідповідності. 

5. Елективний курс «Інтегральна компетентність фахівців музичної та 

хореографічної освіти» став основною формою впровадження авторської 

методики, відповідно до навчального плану має 1,5 кредити (45 годин). Згідно з 

вимогами ЄКТС, один кредит для магістрантів передбачає 10 аудиторних годин 

та один змістовий модуль. Відповідно 1,5 кредити мали б відповідати двом 

змістовим модулям та 15 аудиторним годинам. У запропонованому плані курсу 

представлено три змістові модулі, де аудиторних годин 26. Поясніть, будь ласка, 

чим ви керувались при створенні плану даного курсу. 

Висловлені дискусійні положення, зауваження та побажання не можуть 

вплинути на позитивну оцінку високого наукового рівня, глибини дослідження, 

новизни та достовірності результатів даної дисертації, яка є ґрунтовним 

науковим дослідженням, що свідчить про вирішення важливої проблеми в 

педагогіці мистецтва, а також з питань фахової підготовки магістрантів 

музичного мистецтва та хореографії. Автореферат за змістом відповідає 

основним положенням, відображає результати і висновки, що викладені в 

дослідженні, не містить інформації, яка не відображена в самій роботі. Основні 

положення дисертації та автореферату дають підстави стверджувати, що мету, 

поставлену дослідником, досягнуто, сформульовані завдання розв’язані, а 

висновки відображають основні результати роботи. Основні положення 

дисертації висвітлено у 14 особистих публікаціях автора, 6 з яких - у наукових 

фахових виданнях України, Істаття - в іноземному виданні. 

Таким чином, дисертація «Методика формування інтегральної 

компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії» 

відповідає п. 12 вимог «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор Хмелевська 

Інга Олексіївна заслуговує на присудження наукового ступеня 
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кандидата педагогічних наук за спеціальністю - 13.00.02 - теорія та методика 

музичного навчання . 

Офіційний опонент - , 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки мистецтва 

та фортепіанного виконавства 

Факультету мистецтв 

імені Анатолія Авдієвського 

Національного педагогічного університет 

імені М.П.Драгоманова 

 


