


 

професор. 

З присутніх науково-педагогічних та наукових працівників кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 7 докторів наук та 3 кандидати наук – 

фахівці за профілем представленої дисертації. 

 

Голова засідання – Філоненко Оксана Володимирівна, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент. 

 

СЛУХАЛИ: Доповідь аспіранта кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Твердохліба Сергія Сергійовича за матеріалами дисертації: 

«Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки», представленої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – освітні, 

педагогічні науки.  

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Черкасов В. Ф. 

Тeму диcepтaцiї зaтвepджeно 26 вересня 2016 р. на засіданні Вчeнoї 

paди Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка протокол № 3. 

Доповідач обґрунтував актуальність обраної теми, визначив мету, 

завдання, охарактеризував об’єкт та предмет дослідження, виклав основні 

наукові положення та висновки, що виносяться на захист, вказав науково-

практичну значущість роботи, зазначив про впровадження результатів 

дослідження. 

Автор зазначив, що з огляду на інтеграцію України в Європейський 

освітній простір відбуваються суттєві зміни в системі вітчизняної 

педагогічної освіти. Значна увага приділяється підготовці фахівців у галузі 

мистецької освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та заклади 

позашкільної освіти потребують підготовки фахівців з хореографії для 

розв’язання завдань у галузі художньо-естетичного виховання молоді. Про 

нагальну потребу в підготовці таких фахівців зазначено в Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., проєкті Стратегії 

розвитку вищої освіти України на 2021–2031 рр. (Наказ президента України 

«Про вдосконалення вищої освіти в Україні № 210/2020 від 3 червня 

2020 року)), Концепції художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах (2004 р.), Законі «Про вищу освіту» 

(2014 р.), який спрямовується на передання, засвоєння, примноження й 

використання знань, умінь, компетентностей та формування гармонійного 

розвиненої особистості. За такої ситуації формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки 

є актуальним і своєчасним. 

Інтерпретаційну компетентність у контексті історико-філософського 

аналізу досліджували О. Агапова, Ф. Аст, Г. Гадамер, М. Хайдеггер. У 

науково-педагогічній літературі вітчизняних й зарубіжних науковців, з-



 

поміж яких: Р. Горбатюк, І. Зимня, С. Кримський, О. Пометун, Дж. Равен, 

П. Рікерм, С. Сисоєва, Т. Смирнова, І. Ткачук, А. Хуторський узагальнено 

закономірності й тенденції формування інтерпретаційної компетентності 

викладачів закладів вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладів. 

Студіювання наукової літератури в царині мистецької освіти доводить, 

що готовність до організації художньо-інтерпретаційної діяльності вчителя 

досліджено  вітчизняними та зарубіжними науковцями (Є. Антонова, 

Л. Арчажникова, А. Бондарєв, М. Борщєвська, Т. Гвінерія, Р. Грижбовська, 

Л. Єжова, Н. Жукова, М. Корхунов, Б. Критський, Є. Лукіна, Л. Масол, 

О. Матвєєва, Н. Миропольська, І. Молоствова, Г. Нейгауз, О. Олексюк, 

Г. Падалка, О. Ростовський, О. Савченко, С. Савшинський, Л. Сидєльникова, 

Т. Стратан-Артишкова,  К. Фєдорова, І. Хотенцева, В. Черкасов, 

О. Щолокова.  

Питання розвитку теорії й методики хореографічної освіти висвітлено в 

наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, з поміж яких: 

Л. Алексютович, Л. Андрощук, О. Бикова, Т. Благова, А. Ваганова, 

П. Вірський, Л. Волошина, Г. Гусєв, Н. Зарецька,  А. Коротков, 

А. Кривохижа, О. Пархоменко, О. Плахотнюк, В. Похиленко, О. Реброва, 

Т. Сердюк, О. Таранцева, В. Чуба. 

Опрацювання наукових джерел, аналіз вітчизняної теорії та практики 

професійної підготовки майбутніх учителів хореографії засвідчують 

актуальність проблеми формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки, що зумовлено 

низкою суперечностей: 

 між об’єктивною потребою суспільства в якісній підготовці 

майбутніх педагогів і реальним станом готовності майбутніх учителів 

хореографії до творчого самовдосконалення; 

 між достатньо високим рівнем розробленості теоретичних положень 

творчого розвитку вчителів мистецьких дисциплін та недостатнім 

урахуванням методологічних засад формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової 

підготовки; 

 між необхідністю формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії та відсутністю обґрунтованої моделі 

формування зазначеного феномену в процесі фахової підготовки;  

 між об’єктивною потребою застосування в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів хореографії відповідних технологій та 

інноваційних методів навчання в освітній процес закладів вищої освіти та 

відсутністю обґрунтованих педагогічних умов їхньої реалізації. 

Отже, визнання потреби в формуванні інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії під час фахової підготовки з огляду на 

педагогічний досвід, аргументують актуальність і доцільність вибору теми 

дисертаційного дослідження: «Формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки». 



 

Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної теми кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Соціально-

професійне становлення особистості» (реєстраційний № 0116U003481). Тему 

дослідження затверджено на засіданні вченої ради Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(протокол № 3 від 26 вересня 2016 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці педагогічних умов підготовки вчителів хореографії, формування 

їхньої інтерпретаційної компетентності. 

Для досягнення мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. З’ясувати стан і ступінь дослідженості обраної теми в 

педагогічній науці, виявити повноту її джерельного забезпечення, уточнити 

зміст поняття «інтерпретаційна компетентність» майбутніх учителів 

хореографії.  

2. Визначити сутність, зміст, критерії, показники та рівні 

сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії.  

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

структурно-функціональну модель формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки. 

4. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

в процесі фахової підготовки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

хореографії у педагогічному навчальному закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії у процесі 

фахової підготовки. 

Підґрунтям дослідження є така гіпотеза: формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки 

буде ефективним за умови, якщо здійснюватиметься при реалізації таких 

педагогічних умов: актуалізація фахового потенціалу хореографічної 

підготовки майбутніх учителів хореографії; інтеграція різних видів мистецтв 

у процесі формування інтерпретаційної компетентності; спрямованість 

сценічно-виконавської та художньо-творчої діяльності на формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії. 

Для досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених завдань 

використано такі методи дослідження: 

теоретичні: вивчення й аналіз наукових джерел вітчизняних і 

зарубіжних дослідників із філософії, педагогіки, мистецької освіти стосовно 

проблем формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки; контент-аналіз програмно-

методичної літератури та державних нормативних документів; моделювання 



 

з метою розробки структурно-функціональної моделі формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки;  

емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування, бесіда, інтерв’ю) з 

метою визначення показників, критеріїв та рівнів сформованості 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в системі 

вищої педагогічної освіти; педагогічний експеримент – для визначення 

ефективності запропонованих педагогічних умов формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки; 

статистичні: кількісний та якісний аналіз отриманих даних за 

допомогою методів математичної статистики та аналізу обробки та 

інтерпретації результатів експерименту, зіставлення показників кількісних 

залежностей між досліджуваними явищами для формулювання висновків за 

підсумками наукового дослідження. 

У дисертації запропоновано новий алгоритм розв’язання проблеми 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

у процесі фахової підготовки на основі її цілісного наукового аналізу, 

обґрунтування теоретичних і методологічних засад, розроблення та 

апробування структурно-функціональної моделі формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії у процесі 

фахової підготовки і науково-методичного забезпечення її реалізації. Дані 

дослідно-експериментального дослідження дають підстави сформулювати 

висновки відповідно до поставлених завдань. 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення та 

розв’язання завдань формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в процесі фахової підготовки, що дозволило 

обґрунтувати структурно-функціональну модель забезпечення цього процесу, 

визначити та експериментально перевірити педагогічні умови. Результати 

наукового пошуку послугували підставою для низки аргументованих 

висновків: 

У процесі аналізу наукових здобутків із проблематики формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки визначено, що значну частину філософських, психолого-

педагогічних та мистецьких наукових праць присвячено окремим напрямам і 

питанням організації даного процесу, а саме: визначенню змісту базових та 

фахових компетентностей педагогів; історико-філософському аналізу 

проблеми  прадигми інтерпретації; формуванню професійної компетентності 

учителів хореографії; проблемі формування балетмейстерських вмінь та 

розвитку творчих здібностей хореографів; становленні професіоналізму 

фахівця-хореографа засобами класичного танцю; інтерпретації мистецтва 

танцю у народній творчості.  



 

Проте, не зважаючи на наявність окремих досліджень, присвячених 

фаховій підготовці учителів хореографії, стає очевидним, що недостатньої 

уваги приділялося питанням формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії як у теоретичному, так і у практичному 

аспекті. 

Аналіз термінологічного апарату дослідження уможливив уточнити 

сутність ключових понять. Таким чином, інтерпретаційна компетентність 

потрактовується як динамічне явище, інтегрована система знань, умінь та 

навичок, що сприяють раціональному втіленню творчих пошуків хореографа 

в кінцевий продукт мистецтва танцю за допомогою інструментарію 

балетмейстерських вмінь, творчих здібностей, імпровізації, творчого 

мислення, індивідуального стилю діяльності, емоційно-ціннісного ставлення 

до створення художньо переконливої версії хореографічного твору.  

Фахову підготовку учителів хореографії розуміємо як високу 

професійну компетентність, інтелектуальний розвиток, мобільність, 

активність, спрямованість на розв’язання завдань всебічного гармонійного 

розвитку особистості засобами хореографічного мистецтва і управляння 

різноманітними видами хореографічної діяльності. Виокремлено критерії та 

показники інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії.  

Зокрема, мотиваційно-ціннісний критерій визначає сутність рушійної 

сили, що надає динамічного імпульсу вектору теоретичного моделювання 

структурних та змістових особливостей інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії. Його показниками визначено потреби до 

інтерпретаційної діяльності, усвідомлення мотивів фахової діяльності, 

сформованість інтересів до розробки та реалізації творчих ідей. 

Сутність когнітивного критерію визначається чіткою сформованістю 

професійних, методичних та психолого-педагогічних знань, творчого 

мислення, що на практиці зумовлюють швидке вирішення проблем та 

завдань професійної сфери. До показників когнітивного критерію варто 

віднести когнітивні знання, уміння та навички, психолого-педагогічні знання, 

уміння та навички, методологічні знання, уміння та навички.  

Творчо-імпровізаційний критерій визначається направленістю 

постановчої діяльності в усіх її проявах, відображає пізнавальну і творчу 

активність та міру її самостійності, відзначається пошуком, утвердженням і 

реалізацією художньо-естетичних цінностей. Показниками творчо-

імпровізаційного критерію вважається творчий потенціал, аналітично-творче 

мислення, індивідуальний стиль діяльності майбутніх учителів хореографії.  

Операційно-діяльнісний критерій передбачає практичне втілення 

хореографічної ідеї та включає методичні вміння і здатності фахової 

підготовки. Показниками даного критерію визначено оволодіння методами 

самостійної інтерпретаційної діяльності, досвід інтерпретаційної діяльності, 

хореографічні вміння та навички.  



 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні  

сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії.  

З метою визначення педагогічних умов та розробки структурно-

функціональної моделі формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки проведено 

констатувальний експеримент, результати якого показали здебільш низький 

та середній рівень сформованості даного феномену.  

Науково обґрунтовано та експериментально перевірено, що 

підвищення ефективності процесу формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії забезпечується завдяки 

впровадженню комплексу таких педагогічних умов: актуалізація фаховоо 

потенціалу хореографічної підготовки, інтеграція різних видів мистецтв у 

процесі формування інтерпретаційної компетентності, спрямованість 

сценічно-виконавської та художньо-творчої діяльності майбутніх учителів 

хореографії. 

Доведено, що даний комплекс визначає пріоритетні напрями 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

в процесі фахової підготовки, такі як позитивну мотивацію до навчання, 

впровадження інтерактивних технологій, інноваційних методів навчання, 

впровадження принципів історизму, художньої аналогії, художнього 

переведення, танцювального симфонізму, специфічного контрапунктичного 

поєднання звуку та рухів, ритму побудови малюнку танцю на фоні декорацій, 

драматургічності хореографічної дії, розвиток умінь майбутніх учителів 

компетентно пояснювати хореографічний матеріал аудиторії учнів, 

розв’язувати педагогічні завдання за допомогою засобів хореографічного 

мистецтва, навичок педагогічної імпровізації.  

Розроблено та експериментально перевірено структурно-

функціональну модель формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підотовки, яка складається 

з методологічно-цільового (мета, завдання, підходи, принципи), змістово-

операційного (зміст, методи, засоби, форми, етапи, педагогічні умови), 

діагностико-результативнго блоків (критерії, показники, рівні сформованості 

інтерпретаційної компетентності та результату).  

В процесі застосування методів статистичної обробки данних  

результати кількісних показників діагностико-констатувального та 

контрольного етапів експерименту засвідчино позитивну динаміку в рівнях 

сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії експерементальної групи. Так, низький рівень сформованості 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в 

експериментальній групі зменшився на 28,5 %, тоді як в контрольній групі ‒ 

лише на 3,4 %. На середньому рівні кількісний показник в експериментальній 

групі збільшився на 17,3 %, а в контрольній групі ‒ на 1,7 %. Відсоткові 



 

показники високого рівня сформованості інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в експериментальній групі зросли на 11,3 % 

тоді як у контрольній групі цей показник збільшився лише на 2 %.  

Отримані статистичні показники підтвердили ефективність 

впровадження комплексу педагогічних умов та структурно-функціональної 

моделі формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки. Результати експеременту 

засвідчують досягнення мети дисертаційного дослідження.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки, а засвідчує необхідність її 

подальшої розробки. Перспективу для подальших досліджень можуть 

складати такі напрями, як вивчення та запровадження практики формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії з 

урахуванням закордонного досвіду; системну реалізацію інтерактивних 

методів та інноваційних технологій навчання, спрямованих на максимальне 

впровадження студентоцетрованої фахової підготовки майбутніх учителів. 

По доповіді було задано 9 запитань, на які доповідач дав правильні й 

ґрунтовні відповіді. Питання задавали: 

Шандрук С. І., доктор педагогічних наук, професор. Шановний 

Сергій Сергійович, розкрийте зміст категорії «інтерпретаційна 

компетентность». 

Твердохліб С. С.: Дякуємо за запитання.  

Студіювання наукової літератури дало змогу визначити зміст категорії 

«інтерпретаційна компетентність», що представляє собою динамічне явище, 

інтегровану систему умінь та навичок, що сприяють раціональному втіленню 

творчих пошуків хореографа в кінцевий продукт мистецтва танцю за 

допомогою інструментарію балетмейстерських вмінь, творчих здібностей, 

імпровізації, творчого мислення, індивідуального стилю діяльності, 

емоційно-ціннісного ставлення до створення художньо переконливої  версії 

хореографічного твору.  

Кравцова Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент. Шановний 

Сергій Сергійович, які компоненти входять до структури інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії? 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  

Зважаючи на результати здійсненого аналізу, нами розроблено 

структуру феномену інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії, шляхом вибору тих компонентів, котрі, на наш погляд, при 

реалізації відповідних умов, забезпечать особистісне становлення  майбутніх 

учителів хореографії та відповідають усім складовим їхньої діяльності. У 

контексті зазначеного підходу ми враховували: зміст поняття 

«інтерпретаційна компетентність», попередні наукові розвідки, професійно-

кваліфікаційні вимоги, навчальний план спеціальності. Структуру 



 

імпровізаційної компетентності складають: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, творчо-імпровізаційний та операційно-діяльнісний компоненти. 

Радул О. С., доктор педагогічних наук, професор. Шановний Сергій 

Сергійович, розкрийте сутність фахової підготовки майбутніх учителів 

хореографії. 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  

Фахова підготовка майбутніх учителів хореографії передбачає  

вивчення загальнонаукових, психолого-педагогічних, фахових та вибіркових 

дисциплін, участі студентів у науково-дослідній роботі та проходження 

педагогічної практики в дитячих хореографічних колективах 

загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладах естетичного 

виховння. Стрижнем фахової підготовки майбутніх учителів хореографії у 

вищому навчальному закладі вважається методична підготовка  проектована 

на розвиток методичної компетентності 

Окрім того, фахова підготовка майбутніх учителів хореографії 

передбачає високу професійну компетентність, інтелектуальний розвиток, 

мобільність, активність, спрямованість на розв’язання завдань всебічного 

гармонійного розвитку особистості засобами хореографічного мистецтва і 

управляння різноманітними видами хореографічної діяльності. До того ж 

фахова підготовка майбутніх учителів хореографії спрямована на 

формування особистості з розвиненими творчими та дослідницькими 

здібностями, високим рівнем культури, духовно-морального потенціалу, 

конкурентноздатності, ерудованості, здібностей до інноваційної діяльності. 

Савченко Н. С., доктор педагогічних наук, професор. Шановний 

Сергій Сергійович, які вами визначено вимоги до імпровізаційної діяльності 

майбутніх учителів хореографії. 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  

Імпровізація на тему це здебільшого робота балетмейстера над образом 

та інтерпретацією сюжетної лінії певного хореографічного доробку. Такий 

вид роботи вважається найбільш об’ємним та значущим, адже у ході 

створення композиції постановник варіює величезною кількістю можливих 

сценічних способів втілення власного задуму.  

Основними вимогами до імпровізації на певну тему являються: єдність 

музичного супроводу та хореографічного тексту; загальна актуальність 

композиції; зрозумілість, чіткість та лаконічність; чітке притримування 

стильових рамок та особливостей. 

Філоненко О. В., доктор педагогічних наук, доцент. Шановний 

Сергій Сергійович, з-поміж інших критеріїв ви виділяєте мотиваційно-

ціннісний. Схарактеризуйте його показники.  

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  

У контексті зазначеного показниками мотиваційно-ціннісного критерію 

нами визначено: фахові потреби; фахові мотиви; фахові інтереси. 

До головних фахових потреб майбутніх учителів хореографії варто 

віднести: потребу в працевлаштуванні за фахом; потребу в професійному 



 

зростанні як суб’єкта фахової діяльності, саморозвитку та пізнанні нових 

закономірностей, явищ та процесів; потребу в результативності творчої 

діяльності; потребу кар’єрного зростання. 

На нашу думку фаховими мотивами майбутніх учителів хореографії є: 

усвідомлення потреби щодо діяльності в якості вчителя хореографії, свідоме 

та якісне її проектування; прагнення оволодіти професійними знаннями та 

сформувати професійно важливі якості; прагнення до отримання знань, 

саморозвитку, високого професійного зростання; задоволення 

інтелектуальних, духовних, фахових та особистісних потреб; бажання стати 

досвідченим педагогом; мотивація досягнення успіху в хореографічній 

діяльності; мотивація до навчання чи роботи; мотиви вибору професії 

вчителя хореографії. 

До основних фахових інтересів майбутніх учителів хореографії 

необхідно віднести: зацікавленість фахом педагога, хореографічним 

мистецтвом, технологіями і засобами професійної діяльності; інтерес до 

професійної діяльності; прагнення до успіху. 

Галета Я. В., доктор педагогічних наук, доцент. Шановний Сергій 

Сергійович, які ви пропонуєте педагогічні умови для ефективного 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії? 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання. 

Науковий аналіз педагогічних умов, розглянутих у вищезазначених 

дослідженнях, показав, що процес формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії відбувається під впливом 

різних чинників, умов і обставин. З огляду на складність зовнішніх і 

внутрішніх факторів, що визначають ефективність і успішність вирішення 

освітніх завдань, зокрема з точки зору завдань формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії, необхідним є виділення 

комплексу педагогічних умов як для вдосконалення процесу формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії, так і для 

оптимальної оцінки результатів дослідно-експериментальної роботи.  

Тож процес формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії буде ефективним, на наш погляд, при реалізації таких 

педагогічних умов: актуалізація фахового потенціалу хореографічної 

підготовки майбутніх учителів хореографії; спрямованість навчально-

пізнавальної та концертно-виконавської  діяльності на формування 

інтерпретаційної компетентності майбутнього учителя хореографії; 

використання інтерактивних технологій та інноваційних методів навчання. 

Радул В. В., доктор педагогічних наук, професор. Шановний Сергій 

Сергійович, які методологічні підходи для формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії вами взяті за основу 

організації і проведення наукового дослідження? 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  



 

Під час проведення дослідно-експериментального дослідження нами 

визначено найбільш доцільні методологічні підходи для формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії, а саме: 

компетентнісний, інтегративний, особисто зорієнтований, креативний. 

Компетентнісний підхід уможливлює творчо вирішувати завдання 

проблемного характеру на основі набутих знань, умінь та навичок. 

Методологічною основою інтегративного підходу в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів хореографії визначено поліхудожнє 

виховання та всебічний розвиток студентів. Особисто зорієнтований підхід 

передбачає організацію співтворчості студента та викладача. Основою 

креативного підходу потрібно вважати набуття майбутніми учителями 

хореографії професійних та загальномистецьких знань, творчих умінь і 

навичок, необхідних для вирішення завдань навчально-виховного процесу на 

основі використання новітніх технологій, інтерактивних методик та засобів 

педагогічної діяльності. 

Дубінка М. М., кандидат економічних наук, доцент. Шановний 

Сергій Сергійович, які критерії та показники вами запропоновано для 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії? 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  

У структурі моделі інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії нами виділено наступні критерії та показники: 

мотиваційно-ціннісний критерій із показниками фахових потреб, фахових 

мотивів та фахових інтересів; когнітивний критерій із показниками 

когнітивних, психолого-педагогічних, професійних та методичних знань, 

когнітивних та художньо-комунікативних умінь, професійно-творчого 

мислення; творчо-імпровізаційний критерій із показниками творчих 

здібностей майбутніх учителів хореографії, здатності до самореалізації у 

професійній діяльності, готовності до постановчої творчості; операційно-

діяльнісний критерій із показниками організаційно-управлінських вмінь, 

дослідницьких вмінь, технологічних вмінь, сценічно-виконавських вмінь, 

комунікативних вмінь.   

Відповідно до критеріїв та показників визначено рівні сформованості 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії, а саме: 

низький, середній, високий. 

Бабенко Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент. Шановний 

Сергій Сергійович, схарактеризуйте основні етапи проведення педагогічного 

експерименту. 

Твердохліб С. С.: Дякую за запитання.  

У відповідності до умови етапності проведення педагогічного 

експерименту нами було визначено основні етапи дослідження: 



 

Діагностико-констатувальний етап  проведення експерименту (2017–

2018 рр.) мав на меті визначення самооцінки майбутніх учителів хореографії 

стосовно сформованості феномену інтерпретаційної компетентності та 

усвідомлення актуальності її формування; дослідження та аналіз основних 

методологічних парадигм формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії; розподіл студентів на експериментальну та 

контрольну групи; діагностику сформованості інтерпретаційної 

компетентності на основі відповідних методик. 

На формувальному етапі експерименту (2018–2019 рр.) розроблено та 

впроваджено концепцію моделі формування інтерпретаційної компетентності 

та поетапну систему методологічних технологій фахової підготовки 

майбутніх учителів хореографії.  

На контрольному етапі експерименту (2019–2020 рр.) визначено рівні 

сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії у ЕК та КГ; порівняно результати отриманих даних за 

допомогою методів математичної статистики; проведено математичне 

обчислення результатів; проаналізовано отримані експериментальні дані. 

Виступи присутніх. 

З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий 

керівник доктор педагогічних наук, професор Черкасов В. Ф., який 

відзначив, що у процесі підготовки за освітньо-професійною програмою за 

спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки Сергій Сергійович Твердохліб, 

повністю виконав індивідуальний навчальний план, набув належні теоретичні 

знання, уміння й навички, сформував теоретичні та науково-пошукові 

компетентності дослідника, достатні для бачення нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної діяльності. 

У дисертації автором з’ясовано стан і ступінь дослідженості обраної 

теми в педагогічній науці, виявлено повноту її джерельного забезпечення, 

уточнено зміст поняття «інтерпретаційна компетентність» майбутніх 

учителів хореографії; визначено сутність, зміст, критерії, показники та рівні 

сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії.  

У процесі розв’язання поставлених завдань автором дисертаційного 

дослідження було здійснено аналіз філософських та психолого-педагогічних 

джерел, а також наукових праць із мистецької педагогіки, який дозволив 

стверджувати, що проблема формування інтерпретаційної компетентності 

завжди приваблювала дослідників, однак особливої актуальності вона набула 

лише останнім часом.  

Зазначені пошуки сприяли зосередженню уваги на фаховій підготовці 

майбутніх учителів хореографії, оптимізації ідей постановчої творчості, 

самореалізації студентами власного творчого потенціалу з позицій 

особистісного та професійного (Л. Андрощюк, О. Бикова, Т. Благова, 

А. Ваганова, Ю. Колісніченко, А. Кривохижа, О. Реброва). Послідовно 



 

окреслено різноманітні концепції та підходи до формування інтерпретаційної 

компетентності у вітчизняній науці: ідеї формування балетмейстерських 

умінь та навичок (О. Пархоменко); індивідуального стилю діяльності 

творчого потенціалу та аналітичного мислення майбутніх учителів 

хореографії (Л. Андрощюк); основних напрямків імпровізаційної діяльності 

(В.  Ніжинський, В. Верховинець). 

Автором дисертаційного дослідження визначено сутність основних 

понять дослідження, а саме: «інтерпретаційна компетентність», «майбутні 

вчителі хареографії», «фахова підготовка». Інтерпретаційна компетентність 

розкривається як динамічне явище, інтегрована система знань, умінь та 

навичок, що сприяють раціональному втіленню творчих пошуків хореографа 

в кінцевий продукт мистецтва танцю за допомогою інструментарію 

балетмейстерських умінь, творчих здібностей, імпровізації, творчого 

мислення, індивідуального стилю діяльності, емоційно-ціннісного ставлення 

до створення художньо переконливої версії хореографічного твору.  

У процесі аналізу та розв’язання поставлених завдань  розроблено 

критерії, показники та рівні сформованості інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки, що 

максимально відбивають процесуально-динамічну сутність поняття. У 

структурі досліджуваного феномену виділено чотири критерії, зокрема: 

мотиваційно-ціннісний, що передбачає показники потреб інтерпретаційної 

діяльності, усвідомлення мотивів фахової діяльності, сформованості 

інтересів до розробки та реалізації творчих ідей; когнітивний, що містить 

показники психолого-педагогічних, фахових, методичних знань, умінь та 

навичок; творчо-імпровізаційний, що передбачає показники творчого 

потенціалу, аналітичного творчого мислення та індивідуального стилю 

діяльності; операційно-діяльнісний, що містить показники хореографічних 

умінь та навичок, оволодіння методами самостійної інтерпретаційної 

діяльності, досвід інтерпретаційної творчості. 

Варто зазначити, що автором дисертаційного дослідження 

представлено методику дослідження формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки, 

зокрема визначено комплекс педагогічних умов та розроблено структурно-

функціональну модель формування інтерпретаційної компетентності. 

Визначено, що ефективний вплив на процес формування 

інтерпретаційної компетентності  забезпечують такі педагогічні умови, як: 

актуалізація фахового потенціалу хореографічної підготовки майбутніх 

учителів хореографії; інтеграція різних видів мистецтв у процесі формування 

інтерпретаційної компетентності; спрямованість сценічно-виконавської та 

художньо-творчої діяльності на формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії. 

Умотивовано, що актуалізація фахового потенціалу хореографічної 

підготовки визначає розвиток мотивації, цілеспрямованості та зацікавленості 

майбутніх учителів хореографії в ґрунтовному вивченні дисциплін 

хореографічного циклу. Доведено, що за умов впровадження інтерактивних 



 

технологій та інноваційних методів навчання в систему лекційних та 

практичних занять стає можливим максимально ефективне спрямування 

процесу формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії під час навчання в закладах вищої освіти. 

Реалізація другої педагогічної умови, інтеграція різних видів мистецтв 

у процесі формування інтерпретаційної компетентності, визначила 

організацію навчального процесу на основі використання інтегрованих 

занять; педагогічних принципів історизму, художньої аналогії, художнього 

переведення; принципів єдності теоретичного та естетичного підходів у 

процесі інтеграції музичного та хореографічного мистецтв, танцювального 

симфонізму, специфічного контрапунктичного поєднання звуку та руху, 

ритму побудови малюнку танцю на фоні декорацій, драматургічності 

хореографічної дії. 

У процесі теоретичного дослідження спрямованості сценічно-

виконавської та художньо-творчої діяльності майбутніх учителів хореографії 

визначено, що використання інноваційних технологій, інтерактивних методів 

навчання, творчих підходів до вирішення проблемних задач, демократичної 

манери викладання курсів предметів підвищують якість процесу формування 

інтерпретаційної компетентності.  

Пыд час наукового пошуку розроблено й теоретично обґрунтовано 

структурно-функціональну модель формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки, 

яка складається з трьох взаємопов’язаних блоків – методологічно-цільового, 

змістовно-операційного, діагностико-результативного. 

На основі проведеного теоретичного дослідження визначено шляхи 

розв’язання першої половини третього та четвертого завдання 

дисертаційного дослідження, а саме: теоретичного обґрунтування 

педагогічних умов та  створення структурно-функціональної моделі 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

в процесі фахової підготовки.  

У контексті аналізу наукової літератури та проведення дослідно-

експериментального дослідження на базі Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко, 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, Криворізького державного педагогічного університету 

розроблено змістовний аспект та етапи здійснення дослідно-

експериментального дослідження з формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії.  

На основі дослідження рівнів сформованості інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії на констатувальному етапі 

експерименту визначено, що формування інтерпретаційної компетентності 

студентів відбувається стихійно, відсутні необхідні педагогічні умови, які 

забезпечують ефективність формування зазначеної компетентності; 

відзначено низький рівень мотивації респондентів, відсутність вміння до 



 

самостійної інтерпретаційної діяльності, про що свідчить кількісний та 

якісний аналіз отриманих даних. 

Сформовано експериментальну та контрольну групу респондентів. Для 

забезпечення результативності навчального процесу, зорієнтованого на 

цілеспрямоване формування інтерпретаційної компетентності у студентів ЕГ, 

було розроблено методику формування інтерпретаційної компетентності у 

процесі вивчення фахових дисциплін, сутність якої полягає у використанні 

інтерактивних технологій та інноваційних методів навчання, інтегративних 

занять і запровадження різних форм сценічно-виконавської та художньо-

творчої діяльності. 

Автором дисертації сформулювано мету, завдання та принципи 

формувального етапу експерименту та зроблено припущення, що під час 

реалізації педагогічних умов та методики формування інтерпретаційної 

компетентності у процесі фахової підготовки, відбудуться якісні позитивні 

зміни в рівнях сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії. 

На контрольному етапі експерименту здобувачем доведено, що 

реалізація запропонованих педагогічних умов та методики формування 

інтерпретаційної компетентності позитивно вплинули на мотивацію 

респондентів, активізували їхні професійні знання, вміння та навички, 

творчий потенціал, сприяли усвідомленню готовності до самостійної 

інтерпретаційної діяльності. 

Підсумкова діагностика динаміки сформованості інтерпретаційної 

компетентності у респондентів експериментальної групи засвідчила 

статистично значущі зміни у порівнянні з результатами студентів контрольної 

групи, що уможливило виконання другої частини третього та четвертого 

завдання нашого дисертаційного дослідження, а саме експериментально 

перевірити структурно-функціональну модель формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки; 

експериментально перевірити педагогічні умови формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки. 

Заслуговує на увагу список опрацьованих джерел, що засвідчує 

наполегливу, копітку працю дослідника. Автор роботи виявляє високий 

рівень наукової підготовки, старанність, коректність, креативність у 

вирішенні основних завдань дослідження. Позитивні людські і професійні 

якості, наукова сумлінність, відповідальність і самостійність мислення 

дозволяють характеризувати С. С. Твердохліба як здобувача з сучасною 

позицією і широким науковим світоглядом, здатного до інноваційних 

досліджень у галузі хореографічної освіти.  

З огляду на вищесказане, дослідження Сергія Сергійовича Твердохліба 

є актуальним і відповідає вимогам сучасного суспільства. 

Таким чином, проведене Сергієм Сергійовичем Твердохлібом 

дослідження на тему «Формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки» має 



 

теоретичне та практичне значення, відзначається оригінальністю та 

завершеністю, а отже, може бути рекомендовано до захисту у спеціалізованій 

раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – 

освітні, педагогічні науки. 

З оцінкою дисертації Твердохліба Сергія Сергійовича виступили 

рецензенти: 

– доктор педагогічних наук, професор Т. В. Окольнича, яка 

зазначила, що  у зв’язку з входженням України в Європейський освітній 

простір відбуваються суттєві зміни в системі вітчизняної педагогічної освіти. 

Значна увага приділяється підготовці фахівців у галузі мистецької освіти. 

Заклади середньої освіти та заклади позашкільної освіти потребують 

підготовки фахівців з хореографії для розв’язання завдань у галузі художньо-

естетичного виховання молоді. 

Ознайомлення з текстом дисертації С. С. Твердохліба дає всі підстави 

розглядати її як завершене цілісне дослідження, що на основі теоретичного 

узагальнення результатів сучасних науково-педагогічних досліджень 

дозволило чітко сформулювати авторську позицію щодо розуміння сутності 

й специфіки  поняття «інтерпретаційна компетентність майбутніх учителів 

хореографії», а також  обгрунтувати структурно-функціональну модель 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

в процесі фахової підготовки.  

Заслуговує на схвалення те, що для досягнення заявленої мети 

дослідження здобувач досить детально схарактеризував теоретико-

методологічні основи, виявив повноту джерельного забезпечення 

дослідження; виважено розкрив та уточнив поняттєво-категорійний апарат; 

обґрунтував та експериментально перевірив педагогічні умови формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки.  

Ознайомлення з текстом дисертаційної роботи Твердохліба С. С. 

доводить, що конструктивному вирішенню поставлених завдань сприяв 

комплекс методів дослідження, доцільно використаних дисертантом під час 

здійснення кожного з трьох етапів дослідження, яке тривало впродовж 2016- 

2020 рр. 

Дисертаційна робота становить чітку структурно-композиційну 

цілісність. Рецензоване дослідження побудоване за класичною моделлю. 

Так, у процесі викладу матеріалів першого розділу дисертації – 

«Теоретико-методологічні засади дослідження» – здобувачем здійснено 

ретельний аналіз базових понять, що складають необхідний тезаурус 

досліджуваної проблеми; виявлено суперечності й висвітлено сучасний стан 

розробленості проблеми формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки, визначено 



 

критерії й показники, рівні сформованості інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки. 

Згідно позиції здобувача фахова підготовка майбутніх вчителів 

хореографії передбачає високу професійну компетентність, інтелектуальний 

розвиток, мобільність, активність, спрямованість на розв’язання завдань 

всебічного гармонійного розвитку особистості засобами хореографічного 

мистецтва і управляння різноманітними видами хореографічної діяльності, 

особистість з розвиненими творчими та дослідницькими здібностями, 

високим рівнем культури, духовно-морального потенціалу, 

конкурентоздатності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти. 

У другому розділі дисертації – «Обгрунтування організаційно-

педагогічних умов формування інтерпритаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії» – дисертантом  обґрунтовано педагогічні умови, а 

також з їх врахуванням висвітлено авторське бачення способів 

вдосконалення формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в процесі фахової підготовки. Заслуговує на 

відзначення розроблена модель формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії, змістовим ядром якої є обґрунтовані 

педагогічні умови.  

Імпонує те, що при викладі матеріалів третього розділу – «Результати 

дослідно-експериментальної роботи з формування інтерпритаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії» – дослідник детально 

описав експериментальну стратегію. Аналіз результатів експериментальної 

перевірки визначених педагогічних умов дає підстави стверджувати, що 

висунута в дослідженні гіпотеза знайшла своє підтвердження. Заслуговує на 

схвалення науковий стиль викладу, виваженість думки та обґрунтованість 

матеріалу дослідження. 

Вважаю, що мету дисертаційного дослідження Сергія Сергійовича  

Твердохліба досягнуто, а основну гіпотезу підтверджено емпіричними 

фактами. Основні наукові положення та висновки дисертаційного 

дослідження є науково виваженими, достатньо обґрунтованими та 

достовірними. 

Представлення результатів наукової роботи, кількість та обсяг 

публікацій, їх повнота розкриття змісту дисертації відповідає вимогам щодо 

дисертаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

Дослідження має практичне значення, яке слід убачати у тому, що 

матеріали дослідження можуть використовуватися викладачами та 

студентами закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка майбутніх 

учителів хореографії з метою вдосконалення змісту і процесу їх професійної 

підготовки. 



 

Позитивно оцінюючи виконане С. С. Твердохлібом дисертаційне 

дослідження, необхідно висловити окремі зауваження й побажання: 

1. Пропоную переглянути актуальність дослідження, конкретизувавши 

та підсиливши її змістовну сторону. 

2. Пропоную переглянути та конкретизувати практичне значення 

одержаних результатів дослідження. 

3. У тексті роботи необхідно більш чітко деталізувати визначення 

критеріїв та показників. 

4. Дисертація тільки виграла, якби автор здійснив порівняльну 

характеристику підготовки майбутніх учителів хореографії до 

інтерпретаційної діяльності не тільки в ЗВО України, а також у європейських 

закладах вищої освіти мистецького спрямування. 

5. Дисертанту варто було б навести приклади формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

постановки окремих композиційних номерів під час  репетиційно-

постановчого процесу роботи з хореографічним колективом. 

6. У роботі автор використовує комплекс інноваційних методів 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії, доцільно було б коротко схарактеризувати  сутність кожного з 

цих методів. 

Натомість, висловлені зауваження та побажання суттєво не знижують 

значущості й цінності дисертаційного дослідження Твердохліба Сергія 

Сергійовича. Рецензована дисертація має наукову новизну, містить 

самостійно одержані результати, є завершеною науковою працею і може бути 

рекомендована до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – освітні, 

педагогічні науки. 

– доктор педагогічних наук, професор Т. Б. Стратан-Артишкова 

зазначила, що ознайомлення з рукописом дисертації С. С. Твердохліба на 

тему: «Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки» дає підстави для таких висновків. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми теорії і 

методики професійної освіти. Динамічні науково-технічні процеси 

сьогодення вимагають розв’язання важливих завдань, зумовлених 

об’єктивною потребою суспільства у компетентних, конкурентоспроможних 

інтелектуально мобільних фахівцях, здатних до творчого самовираження й 

самореалізації у професійній діяльності. Це повною мірою стосується  

майбутніх учителів хореографії, які засобами мистецтва танцю мають плідно 

впливати на духовно-особистісний розвиток підростаючого покоління, 

творити за законами краси. Звідси, необхідність володіння інтерпретаційною 

компетентністю як важливим й основним структурним компонентом 

педагогічної діяльності, сенсом професійної творчості майбутніх учителів 



 

хореографії. Отже, актуальність дисертаційного дослідження С. C. 

Твердохліба не викликає сумніву. 

Структура дисертації чітка, логіка розгортання дослідницького пошуку 

переконлива: від аналізу наукових підходів до розуміння основних понять і 

категорій дослідження, розкриття змісту критеріїв, показників та рівнів 

сформованості інтерпретаційної компетентності  майбутніх учителів 

хореографії до експериментально перевірених  педагогічних умов, 

покликаних ефективно вплинути і сприяти належному рівню підготовки 

майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової підготовки. 

У Вступі  обґрунтовано актуальність дослідження, чітко визначено й 

кваліфіковано сформульовано науковий апарат: мету, завдання, що 

виконуються і розкриваються у кожному розділі роботи,об’єкт, предмет 

дослідження, сформовано гіпотезу, представлено комплекс методів 

педагогічного дослідження. 

Структура дисертації логічна, науково обґрунтована. Робота складається  

з трьох взаємопов’язаних розділів, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, додатків. 

Очевидна наукова новизна і теоретичне значення дослідження. Вперше 

розроблено і теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують ефективність формування інтерпретаційної компетентності 

майбутнього вчителя хореографії; визначено сутність феномену 

«інтерпретаційна компетентність майбутнього вчителя хореографії»; 

визначено критерії, показники та рівні сформованості інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової 

підготовки; розроблено та впроваджено в навчальний процес структурно-

функціональну модель формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії; удосконалено зміст, форми та методи 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

в умовах закладів вищої освіти.  

Загалом поставлені завдання розв’язані, мета наукової роботи автором 

досягнута.  

Список використаних джерел, а також посилання на них у тексті 

дисертації здійснено з дотриманням вимог. Наукові публікації достатньою 

мірою відображають результати дослідження, основні положення дисертації 

апробовані загалом на 12 наукових заходах – міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

Позитивно оцінюючи рецензоване наукове дослідження, висловимо такі 

зауваження та побажання.  

1. Актуальність дослідження розширити, більш акцентувати увагу на 

важливості володіння інтерпретаційною компетентністю майбутніми 

вчителями, її значущості у професійній діяльності майбутнього фахівця 

хореографічного мистецтва.  



 

2. Третю і четверту суперечність можливо об’єднати й у третьому 

розділі узагальнити, як подолані суперечності, заявлені у вступі.  

3. Розділ 1.1. Стан розробленості проблеми формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки збагатиться, якщо ґрунтовніше розкрити герменевтичний 

підхід (інтерпретаційний). Поняття «інтерпретація» щільно пов’язано з 

поняттям «сприйняття», «художнє сприйняття», тому можливо доповнити 

зміст цього розділу відповідними дослідженнями.  

4. Розкриваючи операційно-діяльнісний критерій, на нашу думку, 

доцільно більш ґрунтовно розкрити такий показник, як здатність 

майбутнього вчителя-хореографа до самоаналізу (рефлексії, критичного 

мислення), оскільки у рівнях сформованості ця якість автором дослідження 

вказується. Критерії, показники та рівні сформованості інтерпретаційної 

компетентності майбутніх фахівців хореографічного мистецтва подати у 

таблиці.  

5. 2.2.3. С. 129-130 зазначаються найбільш суттєві педагогічні принципи 

використання інтеграції мистецтв у процесі формування інтерпретаційної 

компетентності, зокрема, принцип історизму, принцип художньої аналогії, 

принцип художнього переведення. Бажано більш глибоко розкрити зміст цих 

принципів і вказати, на дослідження яких науковців автор спирається, 

визначаючи ці принципи, відповідно яким впроваджуються форми і методи 

навчання у формувальному експерименті ?  

6. 2.3. Авторську структурно-функціональну модель формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки бажано наприкінці розділу оформити як рисунок. У 

відповідному блоці структурно-функціональної моделі слід додати 

герменевтичний та аксіологічний наукові підходи (інтерпретаційний), про які 

йдеться у першому розділі дисертації. 

Висновок. Дисертаційне дослідження С. С. Твердохліба на тему: 

«Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки» є завершеним, самостійним 

дослідженням, яке має теоретичне і практичне значення, відповідає вимогам 

ВАК України до такого роду наукових досліджень і після усунення 

вищенаведених зауважень і побажань може бути рекомендовано до захисту у 

спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки. 

З оцінкою дисертації також виступили присутні на фаховому семінарі 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти: 

Доктор педагогічних наук, професор С. І. Шандрук  зазначила, що 

дисертаційне Сергія Сергійовича Твердохліба «Формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової 



 

підготовки»  є самостійним, завершеним дослідженням актуальної проблеми 

сучасної педагогічної освіти. 

Робота має наукову новизну, практичну значущість, містить науково 

значущі висновки. Зокрема, дослідником визначено сутність основних 

дефініцій дослідження, а саме: поняття «інтерпретаційна компетентність», 

«майбутні вчителі хореографії», «фахова підготовка». Інтерпретаційна 

компетентність автором дисертації потрактовується як динамічне явище, 

інтегрована система знань, умінь та навичок, що сприяють раціональному 

втіленню творчих пошуків хореографа в кінцевий продукт мистецтва танцю 

за допомогою інструментарію балетмейстерських вмінь, творчих здібностей, 

імпровізації, творчого мислення, індивідуального стилю діяльності, 

емоційно-ціннісного ставлення до створення художньо переконливої  версії 

хореографічного твору. 

Дисертантом розроблено структурно-функціональну модель 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії, яку запроваджено в конкретних формах, методах і технологіях 

навчання студентів. У структурі досліджуваного феномену виділено чотири 

критерії формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки, зокрема: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, творчо-імпровізаційний. Результати 

дослідження дають змогу розширити й збагатити традиційні підходи до 

організації процесу підготовки майбутніх учителів хореографії, презентувати 

нові інформаційно-комунікативні технології, які передбачають використання 

змішаного та електронного навчання. 

У процесі аналізу та розв’язання поставлених завдань  розроблено 

критерії, показники та рівні сформованості інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки, що 

максимально відбивають процесуально-динамічну сутність поняття. 

Матеріали дослідження можна використати в процесі розроблення нових 

освітніх програм підготовки «бакалаврів» та «магістрів»; окремі положення 

доречно використовувати для оновлення змісту лекційних занять та 

самостійної роботи, обґрунтування нових методик викладання в системі 

підвищення кваліфікації вчителів хореографії. 

Високо оцінюючи результати дослідження, С. І. Шандрук  підтримала 

думку, що робота, яку подано на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії та може бути рекомендована до розгляду в спеціалізованій вченій 

раді за спеціальністю 011 –  освітні, педагогічні науки.  

Кандидат педагогічних наук, доцент Т. О. Кравцова зауважила, що 

у дисертації на основі теоретичного аналізу, узагальнення та систематизації 

запропоновано сучасний підхід до підготовки майбутніх майбутніх учителів 

хореографії в процесі фахової підготовки.  

Дисертація відзначається логікою побудови наукового апарату: чітко 

сформульована мета, завдання дослідження, об’єкт, предмет, наукова 

новизна роботи. 



 

Дослідником здійснена варіативна експериментальна робота, що 

передбачала впровадження розроблених педагогічних умов, а саме: 

актуалізацію фахового потенціалу хореографічної підготовки майбутніх 

учителів хореографії; інтеграцію різних видів мистецтв у процесі 

формування інтерпретаційної компетентності; спрямованість сценічно-

виконавської та художньо-творчої діяльності на формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії. 

Охарактеризовано методику реалізації структурно-функціональної 

моделі формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії  та етапи її реалізації. Експериментально доведено позитивний 

вплив мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного, 

творчо-імпровізаційного критеріїв на формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії, що підтверджено 

позитивною динамікою рівнів студентів експериментальних груп. 

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що 

визначені завдання реалізовано, мета досягнута. 

О. М. Ткаченко  підтримала рецензентів і відзначила, що дисертаційне 

дослідження слід оцінити позитивно та рекомендувати його до розгляду у 

спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 011 –  освітні, педагогічні науки.  

Доктор педагогічних наук, професор О. С. Радул дала позитивну 

оцінку дисертаційному дослідженню в цілому. Зазначив, що С. С. Твердохліб 

комплексно й всебічно висвітлено наукову проблему, яка до цього часу не 

була предметом спеціального вивчення.  

Схвалення заслуговує вирішення в роботі низки дослідницьких 

завдань, а саме: досліджено теоретико-методологічні основи формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії; розкрито 

сутність та зміст поняття «інтерпретаційна компетентність». У процесі 

наукового пошуку розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-

функціональну модель формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки, яка 

складається з трьох взаємопов’язаних блоків – методологічно-цільового, 

змістовно-операційного, діагностико-результативного. 

Дисертантом доведено, що визначальним компонентом перевірки 

набутих творчо-інтерпретаційних знань, умінь і навичок була педагогічна 

практика. Водночас, концентруючи увагу на формуванні інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії, дисертантом доведено, що 

проходження практики сприяло: актуалізації та практичному впровадженню 

теоретичних і методичних знань з хореографічно-педагогічної підготовки; 

ознайомленню студентів з особливостями роботи з хореографічними 

колективами та методиками фахівців-хореографів бази практик; 

усвідомленню студентами вимог до сучасного вчителя-хореографа та 

значущості інтерпретаційної компетентності в сценічно-постановочних 

проектах; удосконаленню навичок самостійного проведення занять із 

дитячими хореографічними колективами на основі творчо-інтерпретаційної 



 

діяльності. Зазначені характеристики досягалися в процесі підготовки та 

проведення уроків із сучасного, народного, класичного та бального танців, 

під час постановки власних хореографічних етюдів та номерів. 

О. С. Радул дійшла висновку, що дисертаційну роботу  

Сергія Сергійовича Твердохліба «Формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової 

підготовки»  слід вважати завершеним, самостійно виконаним дослідженням 

і таким, що може бути рекомендованим до розгляду в спеціалізованій вченій 

раді на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 011 –  освітні, педагогічні науки.  

Доктор педагогічних наук, професор Н. С. Савченко  наголосила на 

актуальності та значущості порушеної проблеми, на недостатній розробці й 

науковому обґрунтуванні цієї проблеми в педагогічній теорії і практиці, на 

науковій новизні дослідження.  

Зауважила, що дисертантом у структурі досліджуваного феномену 

виділено чотири критерії, зокрема: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, творчо-імпровізаційний. Мотиваційно-ціннісний 

критерій визначає сутність рушійної сили, що надає динамічного імпульсу 

вектору теоретичного моделювання структурних та змістових особливостей 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії. Сутність 

когнітивного критерію в дисертації визначається чіткою сформованістю 

професійних, методичних та психолого-педагогічних знань, творчого 

мислення, балетмейстерських вмінь та хореографічних навичок. Творчо-

імпровізаційний критерій визначається направленістю постановчої діяльності 

в усіх її проявах, відображає пізнавальну і творчу активність та міру її 

самостійності, відзначається пошуком, утвердженням і реалізацією 

художньо-естетичних цінностей. Операційно-діяльнісний критерій 

передбачає практичне втілення хореографічної ідеї та включає методичні 

вміння та здатності фахової підготовки.  

В дисертації чітко сформульовано понятійний апарат дослідження. 

Відповідно до об'єкта і предмета визначено мету, у логічному взаємозв'язку з 

ними висунуті завдання, які надалі підтверджені результатами 

дисертаційного дослідження. У роботі рельєфно представлено ступінь і 

основні напрями наукової розробки досліджуваної проблеми. Реалізація 

авторського наукового пошуку відображена і в науковій новизні, яка є і 

беззаперечною, і очевидною.  

У роботі автором презентовано статистику дослідно-

експериментальних даних, яка обумовлена впровадженням педагогічних 

умов. Визначальним стало впровадження інноваційних технологій та 

інтерактивних методів навчання, творчих підходів до вирішення проблемних 

задач, демократичної манери викладання курсів профільних предметів, 

методів моделювання фрагментів хореографічних занять та мікровикладання, 

запропоновано систему самостійної роботи із застосуванням інноваційних 

технологій. 



 

Отримані в процесі дослідження результати дали дисертантці підстави 

для формулювання аргументованих висновків. 

Н. С. Савченко  підтримала рецензентів і зазначила, що дисертаційна 

робота Сергія Сергійовича Твердохліба є оригінальним, самостійним, 

завершеним дослідженням, яке має наукову цінність та практичну значущість 

і може бути рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді за 

спеціальністю 011 –  освітні, педагогічні науки.  

Кандидат педагогічних наук, доцент М. М. Дубінка вказав, що у 

роботі чітко сформульовано позиції, що обумовили вибір теми.  

Схвалення заслуговує розроблена структурно-функціональна модель 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії, яка складається зі взаємопов’язаних блоків, що дозволяє 

продемонструвати забезпечення реалізації педагогічних умов для досягнення 

визначеної мети та отримання запланованого результату. У дослідженні 

конкретизовано етапи реалізації структурно-функціональної моделі, методи 

(інноваційні), форми, компоненти змісту, критерії, показники та рівні. 

Сергій Сергійович Твердохліб репрезентує методику реалізації 

структурно-функціональної моделі формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії, що передбачає поетапний 

процес опанування змісту, форм, методів підготовки, що уможливлюють 

залучення до різних видів самостійної роботи; застосування інноваційних 

методів та інтерактивних технологій навчання, що забезпечують розвиток 

мотивації, фахових знань і вмінь. 

Дисертаційне дослідження слід оцінити позитивно та рекомендувати, 

за умови врахування висловлених зауважень, до розгляду у спеціалізованій 

вченій раді за спеціальністю 011 –  освітні, педагогічні науки. 

Доктор педагогічних наук, професор В. В. Радул: підсумовуючи 

обговорення дисертаційного дослідження С. С. Твердохліба зазначив, що 

поступила пропозиція: 

1. Рекомендувати дисертаційне дослідження Сергія Сергійовича 

Твердохліба «Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в процесі фахової підготовки» до розгляду у разовій 

спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 011 –  освітні, педагогічні науки. 

2. Затвердити розгорнутий висновок кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти щодо дисертації С. С. Твердохліба (додається). 

Висновок 

фахового семінару кафедри педагогіки та менеджменту освіти про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації «Формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в процесі фахової підготовки» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – освітні, 

педагогічні науки 

Актуальність дослідження. З огляду на інтеграцію України в 

Європейський освітній простір відбуваються суттєві зміни в системі 

вітчизняної педагогічної освіти. Значна увага приділяється підготовці 



 

фахівців у галузі мистецької освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та 

заклади позашкільної освіти потребують підготовки фахівців з хореографії 

для розв’язання завдань у галузі художньо-естетичного виховання молоді. 

Про нагальну потребу в підготовці таких фахівців зазначено в Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., проєкті Стратегії 

розвитку вищої освіти України на 2021–2031 рр. (Наказ президента України 

«Про вдосконалення вищої освіти в Україні № 210/2020 від 3 червня 

2020 року)), Концепції художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах (2004 р.), Законі «Про вищу освіту» 

(2014 р.), який спрямовується на передання, засвоєння, примноження й 

використання знань, умінь, компетентностей та формування гармонійного 

розвиненої особистості. За такої ситуації формування інтерпретаційної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки 

є актуальним і своєчасним. 

Інтерпретаційну компетентність у контексті історико-філософського 

аналізу досліджували О. Агапова, Ф. Аст, Г. Гадамер, М. Хайдеггер. У 

науково-педагогічній літературі вітчизняних й зарубіжних науковців, з-

поміж яких: Р. Горбатюк, І. Зимня, С. Кримський, О. Пометун, Дж. Равен, 

П. Рікерм, С. Сисоєва, Т. Смирнова, І. Ткачук, А. Хуторський узагальнено 

закономірності й тенденції формування інтерпретаційної компетентності 

викладачів закладів вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладів. 

Студіювання наукової літератури в царині мистецької освіти доводить, 

що готовність до організації художньо-інтерпретаційної діяльності вчителя 

досліджено  вітчизняними та зарубіжними науковцями (Є. Антонова, 

Л. Арчажникова, А. Бондарєв, М. Борщєвська, Т. Гвінерія, Р. Грижбовська, 

Л. Єжова, Н. Жукова, М. Корхунов, Б. Критський, Є. Лукіна, Л. Масол, 

О. Матвєєва, Н. Миропольська, І. Молоствова, Г. Нейгауз, О. Олексюк, 

Г. Падалка, О. Ростовський, О. Савченко, С. Савшинський, Л. Сидєльникова, 

Т. Стратан-Артишкова,  К. Фєдорова, І. Хотенцева, В. Черкасов, 

О. Щолокова.  

Питання розвитку теорії й методики хореографічної освіти висвітлено в 

наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, з поміж яких: 

Л. Алексютович, Л. Андрощук, О. Бикова, Т. Благова, А. Ваганова, 

П. Вірський, Л. Волошина, Г. Гусєв, Н. Зарецька,  А. Коротков, 

А. Кривохижа, О. Пархоменко, О. Плахотнюк, В. Похиленко, О. Реброва, 

Т. Сердюк, О. Таранцева, В. Чуба. 

Опрацювання наукових джерел, аналіз вітчизняної теорії та практики 

професійної підготовки майбутніх учителів хореографії засвідчують 

актуальність проблеми формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки, що зумовлено 

низкою суперечностей: між об’єктивною потребою суспільства в якісній 

підготовці майбутніх педагогів і реальним станом готовності майбутніх 

учителів хореографії до творчого самовдосконалення; між достатньо високим 

рівнем розробленості теоретичних положень творчого розвитку вчителів 

мистецьких дисциплін та недостатнім урахуванням методологічних засад 



 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

в процесі фахової підготовки; між необхідністю формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії та 

відсутністю обґрунтованої моделі формування зазначеного феномену в 

процесі фахової підготовки; між об’єктивною потребою застосування в 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів хореографії відповідних 

технологій та інноваційних методів навчання в освітній процес закладів 

вищої освіти та відсутністю обґрунтованих педагогічних умов їхньої 

реалізації. 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної теми кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Соціально-

професійне становлення особистості» (реєстраційний № 0116U003481). Тему 

дослідження затверджено на засіданні вченої ради Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(протокол №  3 від 26 вересня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 

Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї і 

розробки, що дозволили вирішити поставлені завдання. Робота містить 

теоретичні та методичні положення і висновки, сформульовані дисертантом 

особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення результатів 

здобувача. 

Достовірність результатів дослідження підтверджена теоретико-

методологічною обґрунтованістю його основних положень; застосуванням 

методів, адекватних до предмета, мети та завдань дисертації; зіставленням 

отриманих даних з результатами інших досліджень. 

Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з 

відомими дослідженнями аналогічного характеру. Уперше теоретично 

обґрунтовано особливості формування ключових понять дослідження, 

конкретизовано суть поняття «інтерпретаційна компетентність», що є 

динамічним явищем, інтегрованою системою умінь та навичок, що сприяють 

раціональному втіленню творчих пошуків хореографа в кінцевий продукт 

мистецтва танцю за допомогою інструментарію балетмейстерських умінь, 

творчих здібностей, імпровізації, творчого мислення, індивідуального стилю 

діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до створення художньо 

переконливої  версії хореографічного твору; виокремлено критерії та 

показники інтерпретаційної компетентності мабутніх учителів хорографії; на 

основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні  

сформованості інтерпретаційної компетеності майбутніх учителів 



 

хореографії – високий, середній, низький; науково обґрунтовано та 

експериментально перевірено, що підвищення ефективності процесу 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії 

забезпечується завдяки впровадженню комплексу таких педагогічних умов: 

актуалізація фаховоо потенціалу хореографічної підготовки, інтеграція 

різних видів мистецтв у процесі формування інтерпретаційної 

компетентності, спрямованість сценічно-виконавської та художньо-творчої 

діяльності майбутніх учителів хореографії. адаптовано принципи 

формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів 

хореографії; розроблено та експериментально перевірено структурно-

функціональну модель формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підотовки, яка складається 

з методологічно-цільового (мета, завдання, підходи, принципи), змістово-

операційного (зміст, методи, засоби, форми, етапи, педагогічні умови), 

діагностико-результативнго блоків (критерії, показники, рівні сформованості 

інтерпретаційної компетентності та результату); експериментально 

перевірено зміст педагогічних умов, що забезпечують якість формування 

інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі 

фахової підготовки; отримані статистичні показники підтвердили 

ефективність впровадження комплексу педагогічних умов та структурно-

функціональної моделі формування інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що авторське формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в процесі фахової підготовки пройшло 

експериментальну перевірку й може бути використане в освітньому процесі в 

закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.  

Матеріали дослідження можуть використовуватися викладачами та 

студентами закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, у яких здійснюється 

підготовка фахівців з метою вдосконалення змісту й процесу професійної 

підготовки. 

 Основні положення та результати наукового дослідження 

впроваджувалися в освітній процес Центральноукраїнського державного 

педагогічного університеті імені Володимира Винниченка (довідка № 275-н 

від 26.06.2020 р.), Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (довідка № 226/01-60/10 від 14.09.2020 р.), Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

(довідка № 06/49 від 16.09.2020 р.), Криворізького державного педагогічного 

університету (довідка № 09/1-374/3 від 15.09.2020 р.). 

Основні положення та результати дисертації. Основні положення й 

результати дослідження було представлено на науково-практичних та 

наукових конференціях, зокрема міжнародних: «Мистецький освітній 

простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» 



 

(Кропивницький, 2016 р.); «Мистецький освітній простір у контексті 

формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2017 р.); 

«Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» (Кропивницький, 

2017 р.); «Forming of modern educational environment: benefits, risks, 

implementation, mechanism: Conference Proceedings» (Tbilisi, 2017 р.) 

«Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» (Кропивницький, 

2018 р.); «Modern methods, innovations and operational experience in the field of 

psychology and pedagogics» (Lublin, 2017 р.); «Теоретико-методологічні 

аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Умань, 

2018 р.); «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ 

століття» (Київ, 2018 р.); «Теоретико-методологічні аспекти мистецької 

освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Умань, 2019 р.);  «Modern 

methods, innovations and operational experience in the field of psychology and 

pedagogics» (Lublin, 2017 р.); всеукраїнських конференціях: «Мистецька 

освіта: теорія, методологія, технології» (Кривий Ріг, 2019 р.); «Художні 

практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» 

(Полтава, 2019 р.). 

Результати дослідження обговорювалися й позитивно оцінені на 

щорічних звітних наукових і науково-практичних конференціях 

професорсько-викладацького складу Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Матеріали 

дослідження представлено й обговорено на засіданнях та теоретико-

методологічних семінарах кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

Оцінка структури дисертації, її мови і стилю викладання. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Дисертація написана грамотною українською мовою, стиль викладання 

матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі. 

Перелік наукових праць, які відображають основні результати 

дисертації. Результати дослідження відображено в 11 одноосібних наукових 

публікаціях, з-поміж яких: 7 статей – у наукових фахових виданнях України, 

2 статті – у закордонних наукових виданнях, 2 статті – у матеріалах науково-

практичних конференцій.  
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