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Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвитку 

національної системи освіти, її поступальній інтеграції у світові освітні 

процеси особливої уваги набуває професійна підготовка учителя як носія 

прогресивних змін в усіх галузях нашої держави. З огляду на це, однією із 

сучасних тенденцій у професійній підготовці педагогів, зокрема учителів 

музики, стало визначення результатів освіти через сформованість 

професійної компетентності, якій приділена значна увага українських та 

зарубіжних науковців. Проте, поступовий перехід національної освіти на 

технології компетентнісної освіти триває і вимагає високого рівня 

професійної компетентності майбутніх учителів сформованої не лише за 

рахунок традиційних підходів, а і використовуючи нові, інноваційні. Існує 

нагальна потреба в новій підготовці вчителів музики, здатних до 

поліфункціональної творчої діяльності, до творчої взаємодії та співпраці, 

постійного професійного пошуку. В умовах упровадження багаторівневої 

освіти особливої актуальності набуває забезпечення конкурентоспроможності 

їх на ринку праці, здатності до постійного самовдосконалення та усвідомлення 

умов творчої діяльності при збереженні основоположних внутрішніх настанов 

і переконань у ситуації нестабільності соціальних процесів.

Зважаючи на посилення уваги до якості підготовки фахівців, особливої 

актуальності набула проблема формування професійної компетентності 

майбутнього учителя музики, здатного до успішної педагогічної та музично- 

просвітницької роботи в школі і постійного вдосконалення здобутого 

професійного досвіду, методичного інструментарію та педагогічної 

майстерності.



З іншого боку, актуальність теми дослідження Т.Д. Пухальського 

підкреслюється з позиції використання диригентсько-хорових дисциплін як 

засобів формування професійної компетентності майбутнього учителя 

музики, що вимагає відповідного теоретичного та методичного супроводу. У 

цьому аспекті важливого значення набуває наукове дослідження щодо 

теоретичного обґрунтування і експериментальної перевірки педагогічних 

підходів, принципів, педагогічних умов, моделі, форм і методів на предмет 

доцільності їх використання у системі диригентсько-хорової підготовки 

майбутніх учителів музики.

Саме тому актуальність дослідження Т.Д. Пухальського «Формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя музики засобами 

диригентсько-хорових дисциплін» є беззаперечною.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до колективної перехідної теми кафедри музичного 

мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка «Музично-теоретична і практична спрямованість професійної 

підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво»» (номер державної 

реєстрації 0113и004337).

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Кам’янець- 

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 11 

від 28 грудня 2010 року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 6 від 14 червня 2011 року).

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації Т.Д. Пухальського, 

забезпечений завдяки чіткій постановці та реалізації мети і завдань 

дослідження, а також комплексному використанню автором теоретичних, 

емпіричних та статистичних методів дослідження, які, на наш погляд, 

відповідають визначеній меті і завданням дисертаційної роботи.



Достовірність обґрунтованих теоретичних положень дисертації, а 

також ефективність моделі формування професійної компетентності 

майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін 

підтверджено математичними методами в експериментальній частині 

дослідження. Високий ступінь вірогідності експериментальних даних 

забезпечується тривалим педагогічним експериментом та кількістю 

експериментальних груп студентів. Експериментальна частина дослідження 

тривала впродовж 2015-2017 років, у якій взяли участь 215 студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» та 32 викладачі диригентсько-хорових 

дисциплін закладів вищої освіти.

Високий ступінь достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій також підтверджується їх позитивною оцінкою у процесі 

апробації на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково- 

практичних конференціях, їх впровадженні в освітній процес 4 закладів 

вищої освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), що 

засвідчують відповідні довідки.

Крім того, дисертація Т.Д. Пухальського містить достатню кількість 

оформленого належним чином цифрового та графічного матеріалу (18 

таблиць та 19 рисунків), що дає можливість наочного представлення 

результатів роботи.

Наукова новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше автором виявлено, 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування професійної компетентності майбутнього учителя музики 

засобами диригентсько-хорових дисциплін, розроблено модель формування 

професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами



диригентсько-хорових дисциплін, визначено структурні компоненти 

професійної компетентності майбутнього учителя музики, уточнено сутність 

ключових понять дослідження «формування професійної компетентності 

майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін» і 

«професійна компетентність учителя музики», структурні компоненти 

(особистісний, мотиваційний, когнітивний, діяльнісний) професійної 

компетентності майбутнього учителя музики, яка формується засобами 

диригентсько-хорових дисциплін.

Автором удосконалено змістово-технологічну основу формування 

професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами

диригентсько-хорових дисциплін; критерії (мотиваційно-рефлексивний, 

когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-творчий), показники та рівні 

сформованості професійної компетентності майбутнього учителя музики.

Отже, вважаємо за доцільне підтвердити новизну наукових результатів 

дослідження Т.Д. Пухальського, яка насамперед пов’язана з теоретичним 

обґрунтуванням та експериментальною перевіркою ефективності

педагогічних умов, а також розробкою моделі формування професійної 

компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових 

дисциплін.

Практичне значення одержаних результатів дослідження.

Практична значущість дисертації Т.Д. Пухальського не викликає сумнівів, 

адже у закладах вищої освіти впроваджено навчально-методичне 

забезпечення дисциплін «Хорознавство», «Хорове диригування», «Хоровий 

клас» і «Хорове аранжування». Практичною цінністю відзначається 

«Програма комплексного забезпечення формування професійної

компетентності майбутніх учителів музики у процесі вивчення диригентсько- 

хорових дисциплін : програма та методичні рекомендації для спеціальності 

«014 Середня освіта (музичне мистецтво)». Також матеріали дослідження 

можуть використовуватися науково-педагогічними працівниками у розробці 

навчальних посібників, методичних рекомендацій, навчально-методичних



комплексів, студентами у науково-дослідних та творчих проектах, а також у 

системі підвищення кваліфікації учителів музики закладів загальної 

середньої освіти.

Необхідно зазначити, що основні положення та результати 

дослідження апробовано і впроваджено в освітній процес закладів вищої 

освіти в різних регіонах України, про що свідчать відповідні довідки.

Повнота викладу матеріалів дослідження у публікаціях автора. 

Основні результати дослідження достатньо повно висвітлено у 24 наукових 

та навчально-методичних публікаціях автора, серед яких: 6 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України з педагогіки; 4 статті у 

зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, зарахованих до 

міжнародних наукометричних баз даних; 13 наукових праць, які засвідчують 

апробацію матеріалів дослідження на науково-практичних конференціях; 

1 навчально-методична праця. Аналіз наукових праць Т.Д. Пухальського 

засвідчив їхню кількісну та якісну відповідність вимогам до опублікування 

результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та ідентичності змісту 

автореферату й основних положень дисертації. Структура дисертації 

Т.Д. Пухальського продумана, логічно виважена та складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (275 

найменувань, у тому числі 15 іноземними мовами) та додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи -  303 сторінки, з яких 202 сторінки основний 

текст. У роботі представлено 18 таблиць і 19 рисунків.

У першому розділі, присвяченому дослідженню теоретичних засад 

формування професійної компетентності майбутнього учителя музики 

засобами диригентсько-хорових дисциплін, автором проаналізовано ключові 

та важливі дотичні наукові поняття дослідження, розкрито сутність та



структуру професійної компетентності майбутнього учителя музики, а також 

особливості її формування засобами диригентсько-хорових дисциплін.

Формування професійної компетентності майбутнього учителя музики 

засобами диригентсько-хорових дисциплін дисертант розглядає як процес 

організації навчальної діяльності студента музичних спеціальностей у 

закладах вищої педагогічної освіти, який передбачає вдосконалення набутих 

та оволодіння новими професійно важливими знаннями, вміннями, 

навичками, якостями та досвідом у процесі диригентсько-хорової підготовки, 

які визначають здатність до ефективної організації вокально-хорової 

діяльності школярів.

Поняття «професійна компетентність учителя музики» автором 

трактується як інтегративне утворення, що передбачає динамічне поєднання 

знань, умінь, навичок, сформованих на особистісно орієнтованій основі, а 

також професійного досвіду, які сукупно визначають здатність до ефективної 

музично-педагогічної діяльності, творчої самореалізації та перманентного 

професійного саморозвитку. Структурними компонентами професійної 

компетентності майбутнього учителя музики визначено особистісний, 

мотиваційний, когнітивний та діяльнісний.

У другому розділі досліджено організаційно-методичні основи 

формування професійної компетентності майбутнього учителя музики 

засобами диригентсько-хорових дисциплін. Схвальним, на нашу думку, є те, 

що автором здійснено аналіз практики викладання диригентсько-хорових 

дисциплін у закладах вищої освіти (навчальних планів, навчально- 

методичних комплексів, документації з проходження педагогічної практики 

тощо) з метою виокремлення змістово-технологічних та організаційних засад 

формування професійної компетентності студентів спеціальності «Музичне 

мистецтво» засобами диригентсько-хорових дисциплін.

Педагогічними умовами формування професійної компетентності 

майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін, на 

думку автора є: інтенсифікація освітнього процесу за рахунок інтеграції



змісту підготовки майбутнього учителя музики у циклі диригентсько - 

хорових дисциплін та посилення їх міждисциплінарних зв’язків з іншими 

циклами професійної підготовки (с. 109); створення освітнього середовища, 

оптимального для творчої самореалізації майбутнього учителя музики у 

процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (с. 115); сприяння 

особистісній орієнтованості професійного розвитку майбутнього учителя 

музики через організацію ефективної самостійної роботи студента (с. 119); 

збагачення професійного досвіду майбутнього учителя музики у роботі зі 

шкільними хоровими колективами (с. 123).

На схвалення заслуговує розробка моделі формування професійної 

компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових 

дисциплін, яка структурована за блоками: орієнтувально-цільовим,

теоретико-методологічним, змістовим, процесуально-технологічним та 

результативним (с. 127).

Особливої уваги заслуговує третій розділ дисертації, присвячений 

експериментальній роботі. Автор детально і послідовно описує хід 

педагогічного експерименту, методику діагностики, динаміку сформованості 

професійної компетентності у студентів контрольних та експериментальних 

груп на констатувальному та формувальному етапах дослідження, зіставляє 

та аналізує отримані експериментальні дані. Результати перевірено 

статистичними методами, їх достовірність не викликає сумніву.

Автореферат відповідає змісту дисертації та віддзеркалює її основні 

наукові положення. Зазначимо, що наукові положення, висновки та 

рекомендації, наведені в авторефераті належним чином розкрито у рукописі 

дисертації.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.

Результати наукового дослідження дають підставу вважати, що визначені 

завдання реалізовано, мета досягнута, а сукупність отриманих наукових 

положень має важливе значення для теорії і методики професійної освіти. 

Проте відзначаючи наукову цінність та практичну значущість дисертаційного



дослідження. вважаємо за необхідне висловити певні зауваження і 

побажання, що виникли в процесі рецензування дисертації Пухальського 

Тараса Дмитровича та є дискусійними.

1. У підрозділі 1.1, здійснюючи теоретичний аналіз наукової 

літератури, присвяченої проблемі формування професійної компетентності 

майбутнього учителя музики, автор інколи висвітлює позиції науковців без їх 

належного аналізу та не висловлює власну точку зору (с. 31; с. 35; с. 44).

2. Обґрунтовуючи мотиваційний компонент структури професійної 

компетентності майбутнього учителя музики, дисертанту варто було б 

розглянути, окрім мотиваційної, рефлексивно-орієнтувальної та 

саморегулювальної складових, також і ціннісну складову компонента.

3. У підрозділі 2.1, на наш погляд, не доцільно описувати актуальність 

використання диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної 

компетентності майбутнього учителя музики. Автору варто було б це 

зробити у першому розділі роботи в контексті теоретичного аналізу 

проблеми.

4. У тексті дисертації досить загально описані підходи та принципи в 

обґрунтуванні теоретико-методологічного блоку моделі формування 

професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами 

диригентсько-хорових дисциплін.

5. Визначені у дисертації педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутнього учителя музики потребують конкретизації, 

зокрема педагогічна умова «сприяння особистісній зорієнтованості 

професійного розвитку майбутнього учителя музики через організацію 

ефективної самостійної роботи студента» (с. 119).

6. Дещо переобтяжено виглядає третій розділ роботи, зважаючи на 

велику кількість використаних автором методів діагностики рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики та 

детальний опис педагогічного експерименту.



7. На нашу думку, дисертація виглядала б досконаліше якби автор у 

експериментальній частині роботи продемонстрував навчальний репертуар 

хорових колективів, який використовувався у формуванні професійної 

компетентності студентів експериментальних груп.

Однак висловлені зауваження та побажання суттєво не впливають на 

загальний позитивний висновок щодо проведеного дослідження та не 

знижують його наукової цінності.

Загальний висновок. Дисертація Пухальського Тараса Дмитровича є 

завершеним науковим дослідженням, яке дозволяє розв’язати проблему 

формування професійної компетентності майбутнього учителя музики 

засобами диригентсько-хорових дисциплін у закладах вищої педагогічної 

освіти. Зважаючи на актуальність, зміст, обсяг і якість оформлення, повноту 

викладу, новизну та практичне значення отриманих результатів вважаємо, 

що дослідження відповідає вимогам до кандидатських дисертацій, висунутих 

у «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними 

згідно з постановами КМ за № 656 від 19.08.2015 р. та за № 1159 від 

30.12.2015р.), а її автор Т.Д. Пухальський заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і 

методика професійної освіти.
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