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офiцiйноi' опонентки докторки педагогiчних наук, професорки 
Козир Алли Володимирiвни 

на дисертацiйну роботу Магди Полiни Миколаi'вни 
«Формування професiйно-цiннiсних орi€нтацiй майбутнiх учителiв музичного 
мистецтва у процесi вивчення предметiв соцiально-гуманiтарного циклу», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii' 
за спецiальнiстю О 15 - Професiйна освiта (за спецiалiзацiями) 

Вивчення тексту дисертацii' здобувачки та опублiкованих наукових 
праць дас пiдстави для представления розгорнутоi· характеристики основних 
результатiв дисертацiйно'i роботи та визначення й вiдповiдностi «Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософi'i». 

1. Актуальнiсть обраноi' те.ми дисертацii' та ii' зв'язок з науковими 
11лана.ми, 11рогра.мами, темами 

Оновлення законодавчоi' бази у галуз1 освпи та культури упродовж 
2017-2020 рр. спричинило подальшi змiни i у системi мистецькоi· освiти 
(позашкiльноi', фаховоi· передвищоi', вищоi'). Цi процеси стали причиною 
розробки нових типових навчальних програм, рабочих навчальних планiв у 
закладах освiти для удосконалення процесу формування особистостi 
майбутнього фахiвця. Однiсю з галузей, що зазнала освiтньо'i трансформацii', с 
rалузь знань 02 «Культура i мистецтво» (спецiальнiсть 025 «Музичне 
мистецтво» ), увагу на якiй i зосереджено у роботi дисертантки. 

Особливоi' актуальностi проблема формування професiйно-цiннiсних 
орiснтацiй майбутнiх учителiв музичного мистецтва у процес1 вивчення 
предмепв соцiально-гуманiтарного циклу набува€ через систематичне 
зменшення навчальних годин з дисциплiн цього циклу та традицiйну 
недоощнку важливостi виховного впливу предмепв зазначеного циклу на 

особистiсть майбутнього спецiалiста. 

На тлi нацiонального вiдродження культури i мистецтва Украi·ни 
дощльним е вибiр професiйно-цiннiсних орiентацiй, формування яких У 



межnх внвчення предметiв соцiалыю-гуманiтарного циклу розглянуто у 

дослiдженнi Магди П.М.: патрiотизм, креативнiсть, емпатiя, бiоетика, 
. . 

комун,катнвюстr>. 

Актуалънiсть дослiдження пiдтверджуЕ:ться також тим, що дисертацiя е 

складовою науково-дослiдно'i роботи кафедри педаrопки й методики 

технолоriчно'i та професiйно·i осв~ти ДВНЗ «Донбаський державний 

педаrоriчний унiверситет» у межах теми «Iнновацiйнi технологiI в 

технолоriчнiй освiтi» (державний реЕ:страцiйний номер № О l l 5U003307). Тему 

затверджено Вченою радою ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний 

ун,верситет» (протокол № 3 вiд 18 жовтня 2017 р.) та узгоджено у бюро 

Мiжвiдомчоi' ради з координацii' дослiджень у галузi освiти, педагогiки й 

психологii' (протокол № 1 вiд 30.01.2018 р.). 

Мета дослiдження досягнута, а завдання вирiшенi у повному обсязi, що 

дае пiдстави для представления роботи до публiчного захисту. 

2. Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висиовкiв та 

рекомеидацiй, i:X достовiриiсть та иаукова иовизна 

Обrрунтованiсть та достоВiрюсть основних наукових положень 

дисертац11, отриманих результапв, висновкiв та рекомендацiй 

п iдтверджуеться використанням загальнонаукових, теоретичних та 

практичних методiв дослiдження, а саме: теоретичних: аналiз фiлософськоi', 

психологiчноi', соцiологiчноi', навчально-методичноi' та педагогiчноi' 

лiтератури з проблеми формування професiйно-цiннiсних орiентацiй у 

сту дентськоi' молодi; синтез, систематизацiя, узагальнення, конкретизацiя для 

визначення категорiально-понятiйного апарату дослiдження; порiвняння, 

зiставлення, класифiкацiя, систематизацiя матерiалiв з метою виявлення стану 

вивченостi проблеми; формулювання концептуальних положень i висновкiв; 

емпiричNuх - дiагностичних (анкетування, бесiда, iнтерв'ювання, тестування, 

метод рейтингу, вивчення результатiв навчально-пiзнавально'i дiяльностi 

сту дентi в), обсервацiйних (пряме й опосередковане педагоriчне 



r 

спостереження); педаrоriчний е1<сперимент (констатувальний 

формувальний), адаптований вiдповiдно до завдань дослiдження ; 

сmатистичNих - опрацювання отриманих даних встановлення кiлькiсно'i 

залежностi мiж дослiджуваними явищами i процесами. 

Тему дослiдження розглянуто всебiчно та докладно. Лоriчна структура 

роботи визнача<::ться 'ii метою, сформульованими науково-практичними 

завданнями. Основнi науковi результати дослiдження отриманi дисертанткою 

особисто i характеризуються науковою новизною. До найбiльш сутТЕ:вих 

наукових положень, висновкiв та рекомендацiй, якi вiдзначаються науковою i 

практичною цiннiстю, слiд вiднести такi: 

1) впер~ие теоретично обrрунтовано, змiстовно розроблено та 

технолоriчно упроваджено педагогiчнi умови формування професiйно

щнн1сних орiентацiй майбутнiх учителiв шкiл мистецтв у процесi 

вивчення дисциплiн соцiально-гуманiтарного циклу, основу яких 

становлять: наповнення змiсту навчальних дисциплiн соцiально

rуманiтарного циклу аксiологiчною тематикою, яка виходить у сво'iй 

метi з положения про прiоритетнiсть формування у студентiв коледжiв 

мистецтв професiйно-цiннiсних орiентацiй як основи свпогляду 

вчителя музичного мистецтва; орiентацiя позааудиторноI роботи зi 

студентами на розвиток системи цiнностей студенпв коледж1в 

мистецтв шляхом реалiзацii' аксiологiчного потенцiалу соцiально

гуманiтарних курсiв, створення середовища взаемодiI викладача i 

студента (п. 2.1, с. 130-152); 

2) набули подалыиого розвитку наукоВI уявлення про сутнiсть поняття 

«цiннiснi орiентацi'i», визначено структурнi компоненти професiйно

цiннiсно'i сфери творчо-rуманiтарно'i особистостi; критерii' та ршн1 

сформованостi професiйно-цiннiсних орiентацiй майбутнiх учителiв 

музичноrо мистецтва (п. 1.1, с. 37-63, п. 1.3, с. 101-106; 

3) удосконале,ю форм и методи соцiально-гуманiтарно'i пiдготовки 

студент~ в 1 13 Мист б·р ·11-1теракт• ,1вних технолоrif1 , кол едн, ецтв, до 1 .-



заснованих на прiоритетностi особистiсно орiснтованоrо пiдходу (п. 2.2, 

с. 176-1 86 ); заходи позааудитор1-10·1 роботи зi студентською молоддю; 

пiдготовку викладачiв до цiннiсно-орiснтованоУ навчально-виховно·i 

роботи зi студентами (п. 2.2, c.168-I 75). 

Слiд вiдмiтити , що отриманi авторкою науковt результати мають 

достатнiй ступiнь обrрунтованостi, що пiдтверджусться аналiзом праць 

вiтчизняних та зарубiжних вчених щодо проблем формування профе
сiйно

цiннiсних орiснтацiй майбутнiх учителiв музичного мистецтва, апро
бацiсю 

результатiв дослiдження на мiжнародних та всеукраi'нських науково

практичних конференцiях. Висновки та рекомендацi'i с лоriчним зав
ершенням 

проведених дослiджень та пiдтверджуються довiдками про впр
овадження з 

коледжiв мистецтв (3 довiдки). 

3. Зиачущiсть результатiв дослiд:нсет-1я для наук1,1 i практ1,1ки 

Практична значущiсть отриманих результатiв визначасться тим, що 

обrрунтованi автором теоретичю положения та практичю напрацювання 

можуть бути використанi в роботi вчителiв мистецьких та заг
альноосвiтнiх 

шкiл, викладачiв системи пiдвищення квалiфiкацi'i педагогiчних ка
дрiв, пiд час 

вивчення студентами ЗВО предмепв соцiально-гуманiтарного циклу, 

написания рефератiв, курсових, дипломних, магiстерських робiт, а
 також пiд 

час укладання пiдручникiв i навчально-методичних посiбникiв. Практичне 

значения результатiв дослiдження полягас у розробцi робочоi' прог
рами та 

вiдповiдноrо методичного забезпечення спецкурсу «Аксiологiчнi засади 

дrяльносп вчителя музичного мистецтва», оновленю зм1сту предмета 

«Педагогiка i психологiя», внесеннi змiн до зм1сту навчальних дисципшн 

«Основи фiлософських знань», «Соцiологiя», «Культурологiя», «Основи 

eкoлori"i» шляхом включення до рабочих навчальних програм лекцiй та 

практичних занять аксiолоriчно'i тематики; удосконаленнi форм i методiв 

роботи предметно-циклових комiсiй за моделлю школи аксiолоriчноrо 



·11 ,щ: · 1 · 111111>1 ; po·1p11()11,i 11111<~ту J1. iш · 1 юстичн их методик для визначення ршня 

~формо1щ11ост i 1ti1111i <.; 11иx орi с11тнцiй майбутнiх учителiв музичного мистецтва. 

()l(pu мi рс· 1ут,тати лиссртацiйно'i роботи впроваджено у освiтнiй процес 

у 11111цому 1н111ч11JJ1,J1()MY 'Нll(Ладi комунально'i форми власностi «Бахмутський 

1ттщж ми~пщтn iм с нi I оа11 а Карабиця» (довiдка No О 1- 43/89 вщ 

09.07. 2020 р.), 11ищому 11 авчвлы-юму 1аю1адi комунально·1 форми власностi 

« М11рiуr10лы.: 1,l(И й 1<олсдж мистсцтв» (довiдка № 160 вщ 09.07.2020), 

кому11ш11,11ому НИЩ()МУ шшчал~ ... ному закладi Полтавсько'i обласно'i державно'i 

щ~мi11i стрrщi'1 «Полтавсысий фаховий коледж мистецтв iм. М. В. Лисенка» 

(юшi;що М.! О 1 .1-28/ 128 вiд 27.07.2020 р.). 

У11роn~1джснш1 осноо1н1х результат1в дослiдження пiдтверджус ·ix 

11рищ1;щу 1начущiсть для формування професiйно-цiннiсних орiснтацiй 

мMifiyт 11ix в 1 1ителiв музичного мистецтва у процесi вивчення предмет~в

С ()I ~i ал \э l 1O-l'YM 0 H iтарного ЦИ клу. 

4. Cm1~t,1m1ypa та 1мiст дисертацii~ ii' завер~иеиiсть а вiдповiдиiсть 

fJCmtmofmeuu.м ви.могам щодо оформле,шя 

Дисертацiйна робота Маrди П.М. охоплюе дослiдження широкого кола 

11и ·п1111,), якi ·з 1 -1айшли оiдображення у вiдповiднiй структурi та змiстi. 

Дисертац iя мае традицiйну структуру та складаЕ:ться зi вступу, двох роздiлiв, 

висновкiв, с11иску оикористаних джерел та додаткiв. Основний змiст роботи 

вию1"1дt;:IIU 1ш 221 сторiнцi. Список оикористаних джерел нараховус 413 

11айм е 11увш1ь. 

У 13L:ту, 1 i обl'рунтовано актуалы-1iсп) дощльн1сть обрано'i теми, 

t.: фог,мут,01ш110 оfi'скт, предм ет, мету, завдання , методи дослiдження, 

р(УН<рито 11аукову нови · .ту, 11рактичне з начення роботи, наведено вiдомостi 

11ро .111г,0G:..щiю та ш1рtнн~джс 11ш1 отриманих результатiв (с. 24-36). 

У 11 ср111ому po·lдiJJi - «Теорстичнi засади дослiдження проблеми 

форму ш11111я 11ruфcL: it:r110 - цiш1ic 11иx орi<:.:нтацiй майбутнiх учителiв музичного 

м11 1.:п.: 1tт11: 1 у 11po1 щL: i 11ив•1 t: 11ш1 11рс;tм стiв соцiаш.1-ю-rуманiтнрного циклу» -



проанал~зовано сутнiснi характеристики дефiнiцiй «цiнностi», «цiннiснi 

орi€нтацii'», «ттрофесiйнi цiнностi» у науковому просторi т
а на основi цьоrо 

визначено сутнiсть поняття <щiннiснi орiентацй» як складний соцiалыю

психологiчнuй новотвiр, якuй визначае вектор са.мореалi
зацй ocoбucmocmi та 

ставлення П до себе i Всесвiту; категорiю «професiй
нi цiнностi» розу.мiемо 

як opieнmupu, на основi якuх людина обирае, освоюе
 i здiйснюе професiйну 

дiяльнiсть та у яких вiдбuваються вимоги суспiльства 
i професй"у аксiосферi 

особистостi фахiвця. Розглянуто рiзнi класифiкацi"i цiнностей у контексп 

вимог до професi"i учителя музичного мистецтва
, проаналiзовано проблему 

формування професiйно-цiннiсних орi€нтацiй студен
тськоi" молодi коледжiв 

мистецтв та виокремлено тi, якi в умовах сучасноi" мистецько·i освiти 

потребують активного формування, а саме: патрiотизм, комунiкативнiсть, 

креативнiсть, емпатiя та бiоетика. 

Також розглянуто формування щнюсних орi€нтацiй майбутнього 

вчителя школи мистецтв як педагогiчний феномен у контексп з 

професiограмою учителя музичного мистецт
ва; окреслено показники, критерi"i 

(когнiтивний, мотивацiйний, дiяльнiсний та рефлексивний) та р1вю 

сформованостi (високий, середнiй, низький)
 сукупностi цiннiсних орi€нтаuiй 

студентiв коледжiв мистецтв. 

Результати дiагностики ршня сформованостi зазначених вище 

професiйно-цiннiсних орiентацiй майбутнiх уч
ителiв музичного мистецтва у 

. . 
процес1 вивчення предмепв сощально-гумаютарного 

циклу 

продемонстрували таке: за когнiтивним критерiем переважають низью
 та 

середнi показники сформованостi; за мотивацiйним - домiнують середнi 

показники, а низькi лише незначно вiд них вiдрiзняються; за дiяльнiсним 

критер~ем однозначно переважають середнi показники, 
а високi виявленi У 

незначнiй кiлькостi; за рефлексивним критерiем результати дiагностики 

сформованостi наближаються до оптимальних, проте наявна
 значна кiлькiсть 

даних середнього рiвня (с. 37-127). 
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У другому роздiлi - «Дослiдницько-експериментальна перевiрка 

ефективностi педаrоriчних умов формування професiйно-цiннiсних орiснтацiй 

майбутнiх учителiв музичноrо мистецтва у процесi вивчення предметiв 

соцiально-rуманiтарноrо циклу» - розроблено та теоретично обrрунтовано 

педаrоriчнi умови пщвищення ефективностi формування професiйно

щнюсних орiснтацiй майбутнiх учителiв музичноrо мистецтва у процес1 

вивчення предметiв соцiально-rуманiтарноrо циклу (icтopi'i Укра·iни , 

coцioлorii·, основ eкoлori"i, основ фiлософських знань, культурологi'i, 

педагогiки i психолоri'i); упроваджено у практику навчання у коледжах 

мистецтв педагоriчнi умови формування професiйно-цiннiсних орiснтацiй 

майбутнiх учителiв музичноrо мистецтва у процесi вивчення предмепв 

соцiально-гуманiтарноrо циклу . Доведено ефективнiсть запропонованих 

педагоriчних умов формування професiйно-цiннiсних орiснтацiй 

(патрiотизму, креативностi , комунiкативностi , емпатi"i, бiоетики) майбутнiх 

учителiв музичноrо мистецтва при упровадженнi 'ix у процес вивчення 
. . . . предмет1в сощально-rуманпарноrо циклу студентами коледж1в культури 1 

мистецтв. 

Представлено модель формування професiйно-цiннiсних орiснтацiй 

майбутнiх учителiв музичноrо мистецтва у процесi вивчення предмепв 

соцiально-rуманiтарноrо циклу, яка мае таку структуру: цiльова частина 

(мета, завдання, об'скт, суб'скт); концептуальна частина (науковi пiдходи); 

змiстова частина (три педаrоriчнi умови формування професiйно-цiннiсних 

орiснтацiй майбутнiх учителiв); процесуальна частина (форми i методи); 

результативно-оцiнювальна частина (дiагностика) ( с. 128-216). 

В цiлому дисертацiю можна вважати завершеною науковою працею, 

результати яко'i характеризуються науковою новизною та розв'язують 

конкретне наукове завдання - формування патрiотизму, емпатi"i, креативностi , 

бiоетики , комунiкативностi майбутнiх учителiв музичного мистецтва у 

процесi вивчення nредметiв соцiально-гуманiтарноrо циклу. Робота вiдповiдас 

вимоrам. 

-

1 



5. Повиота викладу резулt1татiв дucepmat(iйuoi' роботи в 

опуб.7iковаmL~ 11раt(ЯХ 

Науковi положения та висновки дисертацiйно'i роботи Магди П.М. 

достатньо повно вiдображенi у 27 наукових працях, з них : 1 О статей - У 
наукових фахових виданнях (з яких 2 iндексуються у Index Copemicus), l - У 
зарубiжному виданнi (Чеська Республiка), 11 - у збiрниках матерiалiв 
науково-практичних конференцiй , 1 - у складi зарубiжно'i колективно'i 

монографii' (Рига) . 

6. Дискусiйнi 11олоJ1се111-1я та зауваJ1сеп11я до дисертацii' 

У дисертацiйнiй роботi Магди П.М. Е: певнi недолiки , що викликають 

зауваження дискусiйного характеру: 

1. Авторкою значну увагу придшено анал1зу праць вiтчизняних 

науковшв, присвячених класифiкацi"i i тлумаченню професiйно-цiннiсних 

орiЕ:нтацiй , iE:papxii' цiнностей у структурi особистостi ( с. 41-42, с. 44-61 ), та 

непропорцiйно мало проаналвовано зарубiжний досвщ формування 

професiйно-цiннiсних орiЕ:нтацiй ( с. 42, с. 43 , с . 44, с . 271 ). Нам здаЕ:ться 

недостатньо висвпленою зарубiжна школа формування бiоетики , 

креативносп , емпатii', комунiкативностi та патрiотизму, а це дало б змогу 

зробити теоретичнi узагальнення бiльш комплексними у визначеннi методiв 

фор\1ування цих професiйно-цiннiсних орiЕ:нтацiй. 

2. У додатках, де наводяться сценарii' та розробки навчальних занять, 
наявнi росiйськомовнi зразки : творчi роботи студентiв (с. 299, с. 300), 

переклади вiрша С.Тiсдейл (с. 304), епiграф до заняття (с. 310). Варто було б 

подати бiльшу кiлькiсть перекладiв та епiграф укра'iнською мовою, 

стимулювати майбутнiх учителш музичного мистецтва до укра'iномовно'i 

творчостi з огляду на завдання формування тако'i професiйно-цiннiсноi" 

opicнтau i 'i , як патр10тизм, у процесi вивчення предмет1в сощально
Г)' \1анiтарного циклу. 



3. Доцiльним було б розширення наведених у п . t .2 тлумачень 

патрiотизму , бiоетики, креативност1, емпатi'i, комунiкативностi (с. 96), 

формування яких детально дослiджусться дисертанткою. Натомiсть можна 

було 6 зменшити теоретичнi екскурси у рiзнi види культур як чинники 

професiйно-цiннiсних орiснтацiй: етичноi·, художньо-комунiкативно·i, 

духовно-морально'i та iн. ( с. 81-84 ). 

4. Хоч дисертацiйна робота мае традицiйну структуру, зумовлену 

лапкою дослiдження , i у нiй знайшло вiдображення широке коло питань, 

важливих для обrрунтування удосконалення процесу формування професiйно

шнн1сних орiснтацiй майбутнiх учителiв музичного мистецтва у процес1 

вивчення предметiв соцiально-гуманiтарного циклу, бажано витримати 

пропорцiйнiсть структурних одиниць роботи: так, п. 1.1. складаоъся з 26 

сторiнок, а п. 1.2 - з 34 сторiнок; п. 2.2 складасться з 30 сторiнок, а п . 2.3 - з 

24 сторiнок. 

5. Дискусiйним с тлумачення поняття «бiоетика» (с. 96) як професiйно

цiннiсно'i орiснтацi'i. Бiльш поширеним с розумiння бiоетики як сфери 
. . 

м1ждисциптнарних достджень, що стосуються морального аспекту 

дiяльностi людини в медицинi та бioлori'i, або сукупностi моральних норм та 

принцишв. 

У ц1лому викладен1 зауваження не зменшують теоретичного та 

практичного значения результатiв дисертацiйноi' роботи, до того ж окрем1 з 

них можуть бути врахованi у подальшiй роботi авторки. 

7. Загальиi висиовки 

Отже , дисертацiйна робота «Формування професiйно-цiннiсних 

орiентацiй майбутнiх вчителiв музичного мистецтва у процесi вивчення 

предметiв соцiально-гуманiтарного циклу» с самостiйною, завершеною 

науковою работою, вiдповiдас вимогам наказу Мiнiстерства освiти i науки 

Укра·1ни N~ 40 вiд 12.01 .2017 р. «Про затвердження Вимоr щодо оформления 

ди сертацi ·1» (заресстрованоrо в Мiнiстерствi юстицi'i Укра'iни 03 лютого 2017 



року за № 155/30023 ), а та кож вiдповiдас вимогам пунктiв 9-18 «Порядку 
проведения експерименту з присудження стуnеня доктора фiлософi"i» 

( затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 06 березня 2019 
року No 16 7), а i"i авторка - Магда Полiна Микола"iвна заслугову€ на 
присудження наукового ступеня доктора фiлософi"i за спецiальнiстю О 15 
Професiйна освiта (за спецiалiзацiями). 

Офiцiйний опонент: 

докторка педагогiчних наук, професорка, 
завiдувачка кафедри тeopi"i та методики 
музично"i освiти , хорового спiву i диригув 
факультету мистецтв iменi А. Авдi€всько 
Нацiонального педагогiчного 
унiверситету iменi М.П .Драгоманова А.В.Кози 
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