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Найактуальнішою проблемою педагогіки вищої школи є підготовка 

висококваліфікованого професіонала, здатного до постійного самовдосконалення 

своїх соціо-виробничих функцій. Каталізатором цього процесу є професійний 

досвід фахівця, що накопичується впродовж різних етапів освоєння професії,  

формування відповідних до неї компетенцій. У цьому контексті педагогічна 

теорія і практика чітко визначає свої завдання щодо підготовки фахівців, які не 

тільки відповідають компетентнісним параметрам рамок кваліфікації: знання, 

уміння, комунікації і відповідальність, але й налаштовані, запрограмовані до 

набуття професійного досвіду, відповідного до потреб та творчих ресурсів 

особистості. Отже, проблематика дисертації Н.М.Попович знаходиться саме в 

центрі тих складних та актуальних питань. 

Актуальність  теми дослідження 

Актуальність теми дослідження є безперечною. Це доводиться такими 

аргументами: категорія досвіду є унікальним надбанням наукових категоріальних 

систем. Вона позначає динамічно розвивальний, духовно-дійовий, психолого-

праксеологічний конгломерат суспільного та побутового життя особистості, 

процеси й результати пізнання нею навколишнього світу, цілеспрямоване 

прагматичне застосування знань у формуванні вмінь, навичок діяти в певних 

умовах, успішну адаптацію людини до певного соціокультурного простору, її 

актуальну життєдіяльність та працездатність. Оскільки професійна сфера в цих 

процесах є домінуючою, то й професійний досвід є головним у житті людини. Але 

кожна особистість переживає свій неповторний шлях не лише в житті, а й у 
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фахові, набуваючи свого професійно-особистісного досвіду. Отже, впровадження 

в науковий обіг та ґрунтовна розробка теорії й методики формування такого 

досвіду – за актуалізовано гуманістичною парадигмою освіти. Окрім того, 

духовна сфера актуальна для нації, яка переживає етап своєї ідентифікації, 

кристалізації своїх цінностей, що забезпечує зв'язок поколінь та набуття досвіду 

національної ідентичності. Саме професійно-особистісний досвід учителя музики 

є актуальним, оскільки змістова складова професії такого вчителя ґрунтується на 

національній духовній сфері. Крім того, набуття такого досвіду для вчителя 

музики є тривалим процесом. Музикою починають займатися з дитинства, 

осягаючи неперевершений світ прекрасного в мистецтві звукового інтонування, 

досягаючи в ньому своєї художньої-виконавської майстерності. Отже, саме 

професійно-особистісний досвід вчителя музики набуває якнайнагальнішої 

актуальності саме в контексті неперервної освіти.  

Гадаємо, що під час вибору теми дисертаційного дослідження Н.М.Попович 

не передбачала, що її робота буде захищатися на зламі традицій, під час болючих, 

кардинальних перетворень у сфері вищої школи. Зауважимо лише на деяких з 

них: реформою про вищу школу передбачено перетинання спеціальностей: можна 

здобути бакалавра за напрямом «Середня освіта» та піти в магістратуру за напрямом 

«Мистецтво». Як поєднати ці дві системи? Відповідь пролягає саме в контексті 

професійно-особистісного досвіду студента в парадигмі компетентнісного підходу. 

Лише орієнтуючись на формування такого досвіду, можна забезпечити узгодженість 

спеціальностей. До того ж імовірно, що буде здійснено реорганізацію інститутів 

підвищення кваліфікації вчителів, що призведе до поширення практики курсів 

підвищення кваліфікації у ВНЗ. Отже, знов наукові розвідки Н.М.Попович стануть у 

пригоді. Доводять актуальність теми й визначені дослідницею суперечності: вони 

охоплюють методологічний, теоретико-методичний і практичний аспекти 

досліджуваного педагогічного процесу. 

Науковий апарат дослідження 

Науковий апарат дисертації сформульований кваліфіковано, повністю 

відповідає зазначеній спеціальності, відбиває основні позиції теорії, методології, 



3 
 

методики та практики експериментального дослідження в галузі професійної 

освіти. У вступі дослідниця розкриває основну та часткові гіпотези, у зв’язку з 

якими формулює завдання дослідження. Після чого обґрунтовує свою концепцію 

щодо досягнення мети та вирішення поставлених завдань. Три ключові концепти: 

методологічний, теоретичний та технологічний становлять науково цілісну 

модель, яка ґрунтується на провідній ідеї дослідження, а саме: побудова 

організаційно-методичної системи формування професійно-особистісного досвіду 

вчителя музики в процесі неперервної педагогічної підготовки, визначення 

теоретико-методологічних засад її функціонування, системно-функціональних 

зв’язків, механізмів впливу на реалізацію зазначених процесів має ґрунтуватися 

на компетентнісному підході в рамках онтологічної парадигми. 

Саме онтологічна парадигма в сучасній науковій педагогічній думці, яка 

характеризується поліпарадигмальністю, найбільш повно відповідає категорії 

досвіду, а компетентнісний підхід  у контексті обраного професійного напряму  

відповідає професійно-особистісному досвіду.  

Аналізуючи наукову новизну у вступі дисертації, погоджуючись з 

визначенням дослідниці, вкажемо, що певною мірою можна було додати до неї 

рубрику уточнено, оскільки в тексті дисертації дослідниця уточнює майже усі 

найбільш важливі поняття. Так, наприклад, уточнено розбіжності між 

технологією та методикою, між сутністю педагогічної технології, технологією 

навчання; уточнено поняття «професійна спрямованість» тощо. Але ми 

усвідомлюємо, що дослідниця вказує на найістотніші для дослідження здобутки.  

Засвідчимо також практичну значущість аналізованої дисертації. Окрім 

зазначеного автором, вкажемо на таке: у тексті дисертації є дуже важлива 

інформація стосовно  осмислення та узагальнення досвіду неперервної підготовки 

вчителя музики в різних державах світу. Переважно показано європейський 

досвід, до якого нас так активно залучають реформи вищої освіти. Однак, з 

аналізу, зробленого автором, випливає, що  кожна європейська країна має свої 

здобутки, досвід, свої традиції щодо мистецької освіти, яких вона дотримується, 

не зважаючи на Болонську декларацію. Окрім того, на сьогодні постає питання 
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підвищення якості професійної та фахової підготовки вчителів музики, оскільки в 

європейських державах розуміють значення мистецтва для культурного розвитку 

молоді, що становить основу культури особистості в цілому, отже, й культури 

праці, культури життєтворчості. Важливо й нам запозичити цей досвід не як 

копіювання польської чи іншої моделі, а як збереження національних цінностей 

мистецької освіти та її збагачення європейським досвідом.  

                 Структура дисертації в контексті наукової концепції 

Структура дисертації відповідає сформульованим завданням та ґрунтується 

на розробленій концепції. Так, перший розділ базується на теоретичному 

концепті: розкриває сутність, структуру та функції ключового поняття 

дослідження. Застосовуються й позиції методологічного концепту та головної ідеї 

 компетентнісного підходу на ґрунті онтологічної парадигми. Другий розділ 

відображає результати вивчення організації формування професійно-

особистісного досвіду вчителя музики за існуючою вітчизняною та зарубіжною 

практикою в контексті компетентнісного підходу. Третій розділ конкретизує 

методологічний і теоретичний концепти дослідження крізь призму професійної 

неперервної освіти підготовки вчителя музики: розкриваються наукові підходи, 

обґрунтовуються педагогічні умови, презентується критеріальний апарат 

дослідження.  Четвертий розділ присвячений розробці організаційно-методичної 

системи формування професійно-особистісного досвіду вчителя музики у 

неперервному фаховому становленні. На цьому етапі реалізується технологічний 

концепт дослідження, який знаходить своє практичне втілення в п’ятому розділі. 

Таким чином, логічно, послідовно та переконливо дослідниця вирішує всі 

поставлені завдання.  

Аналіз застосування наукових методів у вирішенні поставлених 

завдань 

На схвальну оцінку заслуговує застосований дослідницею категоріальний 

аналіз сутності ключового поняття в контексті вирішення першого завдання. 

Нагадаємо, що категоріальний аналіз, доповнюючи емпірико-теоретичне 

пізнання, що має справу з фактами, гіпотезами, концепціями, спрямовує 
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свідомість на осмислення еволюції розвитку основного поняття та споріднених з 

ними понять.  Згідно з цим, дослідниця розкриває сутність понять «досвід», 

«індивідуальний досвід», «особистісний досвід», «музично-естетичний досвід», 

«професійний досвід». Ми звертаємо увагу на те, що дослідниця вказує на 

зовнішні і внутрішні фактори досвіду, цитуємо: «врахування динамічної природи 

зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язків і взаємодії усіх його елементів. Якщо 

внутрішні фактори безпосередньо пов’язані з особистістю, яка накопичує досвід, 

то зовнішні фактори – це фактори впливу на досвід, отже, його формування». 

Таким чином, дослідниця логічно застосовує обидва поняття: набуття досвіду та 

формування досвіду. Це є важливим, оскільки й досі існують точки зору, згідно з 

якими досвід виключно набувається. Проте створення організаційно-методичних 

систем, застосування спеціально створених обставин – це педагогічний процес 

формування досвіду. Щодо внутрішніх факторів, то автор дуже вдало виходить на 

феномени самовдосконалення, самоактуалізації, які кореспондуються з процесом 

набуття досвіду. 

Теоретичне моделювання забезпечило розкриття структури професійно-

особистісного досвіду вчителя музики. Дослідниця пояснює доцільність 

моделювання зазначеного поняття через сукупність таких компонентів, як-от: 

інформаційно-мотиваційний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-практичний і 

професійно-рефлексивний. Видається, що застосовано відомі словосполучення. 

Однак, номіновані в такий спосіб компоненти наповненні особливим змістом. 

Так, наприклад, інформаційна культура вчителя музики пов’язана з його 

мотиваційною сферою: безпосередньо-спонукальні мотиви, перспективно-

спонукальні та інтелектуально-спонукальні мотиви, серед яких особливе місце 

належить пізнавально-естетичним інтересам і потребам майбутніх фахівців. Цей 

складний компонент у структурі професійно-особистісного досвіду вчителя 

музики є системоутворючим і становить основу для дієвості й ефективної 

реалізації інших компонентів. Сьогодні естетика інформаційної культури набуває 

інноваційного характеру, її опанування забезпечує конкурентоспроможність 

вчителя музики. А в сукупності з іншими сучасними властивостями творчої 
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особистості вчителя (його артистизмом, індивідуальним стилем тощо) 

набувається досвід передачі школярам художньо-естетичної інформації 

переконливо, образно та цікаво.  

Визначені компоненти проаналізовано автором крізь призму 

функціональної належності. Дослідниця обґрунтовує головну функцію, основні та 

спеціальні. Головна полягає в збереженні й переданні знань, умінь і навичок, 

апробованих (сформованих) у діяльності, неперервній трансляції досвіду в 

просторі й часі. Це дуже важлива функція, яка найбільш властива саме досвіду, 

оскільки його проекція голографічна: вона поєднує минуле, сучасне та вибудовує 

вектор у майбутнє, що в дослідженні презентовано через ідею траєкторії 

розвитку. 

Третє завдання вирішувалося шляхом теоретичного та методологічного 

осмислення специфіки формування професійно-особистісного досвіду вчителя 

музики в контексті компетентнісного підходу в умовах неперервної освіти. 

Дослідниця докладно аналізує усі три ланки формування такого досвіду: в умовах 

педагогічного коледжу  професійно-орієнтувальний етап, у вищому навчальному 

закладі  професійно-формувальний етап, та на етапі післядипломної освіти. 

Освіта  професійно-вдосконалюючий етап.  На  цьому етапі наступність 

визначена основним принципом дослідження. Спираючись на педагогічну 

інтерпретацію наступності в працях Е.Пехоти, у яких робиться наголос на 

раціональних та оптимальних вибіркових діях самого вчителя щодо виробничих 

засобів своєї діяльності, Н.Попович показує, як наступність стає чинником 

формування певної системи компетенцій: особистісних, професійно-педагогічних, 

функціональних, фахових.  Більш ґрунтовно автор розкриває саме перший етап. 

Цьому є певна логічна відповідність, оскільки саме на першому етапі закладається 

вся вертикаль набуття професійно-особистісного досвіду. За концепцією 

Б.Гершунського, шлях до професійної ментальності лежить через професійну 

функціональну грамотність, освіченість, на ґрунті яких формуються відповідні 

компетентності. Родзинкою вважаємо вже згадану нами  проекцію зарубіжного 

досвіду. Дослідниця не визначає серед провідних підходів компаративістський. 
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Це можна пояснити тим, що порівняння як такого немає. Є наукова рефлексія 

організаційно-методичних систем як надбань Болонського освітнього простору. 

Між тим, з огляду на викладене, вибудовується чітка стратегія того, як скласти 

організаційно-методичну систему формування професійно-особистісного досвіду 

в умовах неперервності, наступності, але оминаючи недоліки інших систем. Серед 

яких яскраво визначається брак живої музики на уроках, оскільки виконавська 

діяльність вчителя музика в багатьох інших системах є лише акомпануючою.  

Формування професійно-особистісного досвіду вчителя музичного 

мистецтва в системі неперервної освіти, за концепцією Н.М. Попович, має 

здійснюватися за такими ключовими аспектами, як-от:  професійний, 

особистісний та  соціальний. Крізь призму зазначених аспектів, у руслі вирішення 

наступних завдань, дослідниця послідовно, докладно розкриває наукові підходи, 

педагогічні умови, критерії, показники та гіпотетичні рівні сформованості 

досліджуваного феномена. Стосовно критеріального апарата дослідження можемо 

вказати на його вичерпну наповненість, а за логікою семантичного диференціалу 

дослідниця  визначає ймовірні рівні сформованості професійно-особистісного 

досвіду. На цьому етапі ієрархія рівнів має гіпотетичний характер, проте вона дає 

можливість спрямувати стратегію експериментального дослідження, що є 

виправданим. 

Розглянувши усі методологічні параметри крізь призму поетапного 

формування професійно-особистісного досвіду, дослідниця будує свою теоретичну 

модель організаційно-методичної системи. Вона представлена у дисертації на стор. 

241 і в авторефераті на стор. 23.  Модель вбирає усі розглянуті та обґрунтовані 

автором аспекти формування професійно-особистісного досвіду. 

Але перш ніж побудувати таку систему, дослідниця обґрунтовує її 

характерні ознаки, серед яких справедливо вказує на цілісність, структурність, 

взаємозалежність системи від середовища, ієрархічність,  множинність описів. 

Усього йдеться про 5 характеристичних ознак.  Безумовно, можна навести ще й 

інші характеристичні ознаки, які випливають з аналізу закономірностей дії 

відкритих систем у працях  О.Богданова, П.Анохіна, М.Сетрова, Є.Сєдова та ін. 
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Але дослідниця обрала саме ці, які найбільш важливі для досягнення поставленої 

у дослідженні мети.  

Заслуговує на схвальну оцінку включення дослідницею в систему трьох 

основних форм неперервної освіти:  формальну, неформальну та інформальну. 

Якщо перші дві мають можливість педагогічного контролю, унормованого впливу 

тощо, то інформальні форми пов’язані із стохастичними явищами в мистецькому 

інформаційному просторі. Вони мало піддаються контролю, але мають вагомий 

педагогічний потенціал. Отже, включення таких форм у цілісну систему є дуже 

актуальним, важливим та технологічно доцільним. Центром та регулюючим 

стрижнем будь-якої методики є педагогічні умови. Пропоновані автором 

педагогічні умови заслуговують на окрему позитивну оцінку. Особливо хочеться 

вказати на застосування міждисциплінарної інтеграції в змісті процесу набуття 

професійно-особистісного досвіду вчителя музики з урахуванням неперервності 

цього процесу та акцентуванні уваги на самоактуалізації, що потребує 

спеціальних технологій, вдало розроблених автором дослідження.  

Вирішення останнього завдання  потребувало застосування поетапної 

перевірки впровадження організаційно-методичної системи. Цей процес 

дослідниця здійснює відповідно до професійно-орієнтувального, професійно-

формувального та професійно-вдосконалюючого етапів. Пропоновані 

дослідницею форми й методи задіяні в кожному з них і спрямовані на створення 

можливості студентам реалізувати свій потенціал, відкритий до сприйняття 

нового досвіду. Для цього задіяні усі найважливіші фахові дисципліни: історико-

теоретичні, виконавські. Серед останніх «Постановка голосу», «Основний 

музичний інструмент», «Хорове диригування», «Педагогічна практика», 

«Оркестровий клас». Саме в межах їх опанування формуються фахові 

компетентності та набувається професійно-особистісний досвід. Технологія 

запровадження системи передбачає:  інтеграцію професійних та особистісних 

якостей педагога, чітку орієнтацію на майбутню педагогічну діяльність; 

формування готовності постійно підвищувати освітній рівень, потреби в 

актуалізації й реалізації свого особистого потенціалу тощо.  
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Емпіричні  методи, зокрема й  констатувальний і формувальний 

експерименти перевіряли ефективність запропонованої організаційно-методичної 

системи. Упровадження системи було доволі тривалим, упродовж 4 років. В 

експерименті брали участь респонденти різних категорій, що зумовило їх 

розподіл на 3 експериментальні та 3 контрольні групи. Уся методика 

здійснювалася на репрезентативній базі: 2312 студентів та 556 вчителів музики, 

що навчаються в різних закладах освіти та працюють в школах у містах Київ, 

Рівне, Суми, Харків та ін. Спочатку було здійснено констатувальний експеримент. 

Його проведено кваліфіковано, на основі застосування розробленого 

критеріального апарата. Критерії та показники були спільними для усіх 

досліджуваних, що дозволяло порівнювати результати. У таблиці 5.2. тексту 

дисертації таке порівняння зроблено. Усі результати відображалися у таблицях та 

рисунках, що давало змогу наочно переконатися в результатах. 

На високу оцінку заслуговує методичний ресурс запровадженої системи. 

По-перше, дослідниця на кожному етапі і для кожного рівня підготовки студентів, 

підвищення кваліфікації вчителів враховувала зміст та професійно-досвідний 

потенціал основних фахових дисциплін, вони включалися в систему та 

цілеспрямовано впливали на властивості, компетенції, що становили той чи інший 

компонент професійно-особистісного досвіду. Дослідниця застосовує 

інтерактивні лекції, проектну роботу, методичні майстерні, тренінги, ділові ігри. 

У таких формах досвід набувається дуже ефективно, оскільки паралельно 

вдосконалюється професійна майстерність і творча самореалізація, творчий 

розвиток, що мав особистісні, індивідуальні варіативні моделі. Родзинкою 

методичного забезпечення вважаємо інноваційну форму організації 

позааудиторної роботи  методичний театр. Мета цієї інновації – пошук, 

апробація, адаптація, розвиток і поширення нових технологій навчання з фахових 

дисциплін у двох напрямах: 1) від студента до студента; 2) від студента до 

вчителя. 

Наступність впровадження організаційно-методичної системи, її цілісність, 

пролонгованість забезпечувалась спільністю компонентів системи для усіх 
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категорій груп, обґрунтованістю мети щодо сформованості бажаних 

компетентностей, а головне – стимулювання побудови та дотримування траєкторії 

індивідуального професійного зростання на різних етапах. Зміни стосувалися 

лише змістового компонента відповідно до навчальних дисциплін  

                              Результати дослідження 

Результати  формувального експерименту переконливо довели ефективність 

розробленої та запровадженої організаційно-методичної системи формування 

професійно-особистісного досвіду вчителів музики в умовах неперервної освіти  

вчителів. Було активізовано і сформовано мотивіаційно-ціннісну основу та 

ціннісно-відповідальне ставлення в учасників експерименту до процесу і 

результату неперервної педагогічної освіти, збагачення власного професійно-

творчого потенціалу за допомогою рефлексивного засвоєння спеціальних знань, 

набуття умінь і досвіду діяльності в музично-педагогічній сфері та педагогічно-

творчій самореалізації. Результати застосування методу множинних кореляцій, що 

показало тісний зв'язок між функціональними компонентами системи, також 

підтвердило основну гіпотезу стосовно обґрунтованих методологічних, 

теоретичних та методичних засад як основ формування цілісного професійно-

особистісного досвіду вчителя музики в умовах саме неперервної освіти.  

Автореферат і публікації відповідають та відображають основні положення 

дисертації. Зроблені висновки узагальнюють основні теоретичні, методологічні, 

методичні, експериментальні результати та підтверджують висунуті гіпотези, 

досягнення мети і вирішення завдань дослідження. 

Зауваження та рекомендації 

Високо оцінюючи рецензовану дисертацію, висловимо, однак, окремі 

зауваження та рекомендації. 

1. У вирішенні першого завдання дослідниця застосовує категоріальний 

аналіз, розкриваючи послідовно сутність та зміст споріднених до ключового 

поняття категорій у різних галузях наукового пізнання. Звертає увагу й на 

психологічний аспект, оскільки ключове поняття містить особистісний та 

пізнавально-інтелектуальний контексти, що реалізуються у професійній сфері.  
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Водночас, практично не звертає уваги на таку галузь, як когнітивна психологія. 

На стор. 43, 44 лише згадується, цитуємо: «так звані, сфери досвіду за 

Р. Серьожніковою:  когнітивна, метакогнітивна, інтенціональна».  На нашу думку, 

це не є достатнім, оскільки йдеться про суттєві різновиди досвіду в когнітивній 

психології, що розроблені С.Дружиніним, М.Холодною, Л.Хьєллом та іншими 

науковцями. Саме в царині  цієї науки найбільш потужно представлений 

когнітивний, метакогнітивний, інтенаціональний досвід, що становлять різні рівні 

та аспекти ментального досвіду в контексті індивідуальних інтелектуальних 

здібностей особистості. Для дослідження це є важливим, оскільки про 

когнітивність згадується на багатьох сторінках і навіть уводиться в четвертий 

критерій оцінювання рівня сформованості професійно-особистісного досвіду. 

2. Стосовно другого зауваження. Автор використовує «професійно-

особистісний досвід» як наукове поняття, водночас його характеристика функцій, 

структурність тощо наводять на думку про відповідність критеріїв  до наукових 

категорій. Було б доцільним довести, що професійно-особистісний досвід є 

категорією наукової галузі теорія і методика професійної освіти.  

3. Третє зауваження також стосується першого завдання. У тексті 

дисертації  ґрунтовно проаналізовано стан проблеми в зарубіжній педагогічній 

теорії і навіть у практиці створення організаційно-методичних систем щодо 

наступності у підготовці вчителів музичного мистецтва. Тобто, завдання 

вирішено, однак у загальних висновках воно подається не повністю, а лише 

стосовно сутності ключового поняття. 

4. Четверте наше зауваження стосується логіки подачі наукових 

положень та обґрунтувань. Усі ключові аспекти дослідження: компонентна 

модель, критерії, умови тощо подаються одразу на початку підрозділів, а потім 

представлені теоретичні міркування та розкрито їхню сутність. Між тим, як мета 

дослідження – обґрунтувати методологічні, теоретичні та методичні засади. У 

контексті зазначеного варто було б скористатися математичною логікою: 

обґрунтовувати позицію (у контексті постановки завдання), а потім надавати 

резюме як результат – сформульовану умову, компонент, критерій тощо. 






