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.|!ободи 0льги €вген!1'вни

@о3виток 1нтвлвктуАльно-твоРчт.Ф( зд1Бноствй
мдтБутгпх 11вдАгог1в -шгу314(АЁ?{Б

у [Ро1щс1 пРоФвс|й1н0[ гпдщот0вки>,
подану до захисту на здобугля наукового стуг{е1{'т доктора ф!лософ|{ за

спец|альн|стто 011 _ Фсв1тн|, педагог1чн| науки

Апсцальн|сть теми дпеертац1йно| роботи, зв'язок 1з планами

в|дповйЁй[ -Ё.:_|}зей плпуки.

1[[видкоплинн| соц|окугьтурн|, економ|чн1 та пол|тргчтт| зм|ни в

сусп|льств| вимага}оть моб|льних' креативних, конкурентоздатних фах|вц|в,

здатних до са{!1орбзвитщг, с€}"{!{ореал|зац1?, творчих г|еретворень та адаглтац|! у

м|нливошгу св1т|. Фортшування творно|, !нтелекч€}льно розвинено? особистост|

сьогодн| е найголовн!тпото вимогото | воднонас досягненням сусп1льства' ад}1(е в

ус|х гацзях.т11одсько| д!яльност| вона с ката-1|затором його професивного посту1гу.

€ьогодн| особ:лшо гостро постак)ть п'{га:*1[:ля !шгелектуа-гльно-творчого

розвитщ фах!вщя у га-.у_з| мистещько! осв[ти, оск|,-1ьки викпадан!ця мистецьк?](

дисципл|н' зокрема музики, у заг.|пьноосв|тн|й тпкол1 передбанае пост|йний потпук

педагогом |нновац|йних технолог|й зЁ]увенття рп1в до св|ту гудожн|х образ|в'

нових фор' ! метод|в пояснення худо)!${ьо-образного зшл|сту мистецьк{гх твор!в. 9
такому_ контекст1 -[обода Ф.:тьга €вген|?вна оФес,-пое ва-)к.,1иву проб,те!иу_ розвитч
!нтелекту€}пьно-творч|о( зд1бностей майбутн|х педагог1в-пгрикант|в у процес|

профес|йно| п|дготовки. йи цйком погоджуемось |з авторкою щодо визнання саме

|нтелектуашьно-творчих зд|бностей шедагща-щ/зиканта головно|о умово}о

ус п!ттлного вир|шен1{я су часЁйх м йс1ёг{ько-оф$н|х за1ач.



Авторка доводить' що поцри значну увац науковц!в до проблеми

зд!бностей ([1. Биготський, [тс. [!лфорд, 1-. (оётгок, А. йаслоу, Б. |м!оляко,

1{. Родэкерс, Б. Роменець, €. Руб|нтптейн' Б,.1орренс та |"'), питан}5л

!нтелектуа1ьно-творчих зд1бностеи педагогЁ-пгузика}{та зы|и1патоться

невир|тшениш1и, що п|дси-гпоеться суперечностями м1тк:

_ вймогами сучасного сусп|льства, що висув*|н]ться до профес|йно|

п|дготовки су{асного фах|вця осв|тньо! сферд, зокрема майбутнього педагога-

музиканта, в|д р|в_гтя розвитку |нтелекцально-твор*{йх зд1бностей якого з€лежить

його здатн|сть до фахового самовдоскон.1лення та саморозвитку профес|йно!

п|дгот'овктт, та реа,_1ьним ста11ом теорет1,много й практичного оцра]]ловання

н€!званого процесу в сучаснош{у науково1угу дискурс1;

- визнан1{'{м необх|дност| розвитщ !втелекц:ш1ьно-творчих зд|бностей

майбутн|х шедагоЁв-:шузикатгг|в та в|дсуш*|стго визначення його сутност|,

окреслен!я стшктур1{их компопё11т|в, 1Фитер|тв та р|в11|в розвитку ;

- пощебото розвитку |нтелекц€}льно-творчих зд|бностей майбутн1х

педагог|в-1дузикант|в та в|дсутн|ст}о науково общуггованих педагог|чних умов, що

вмо)1(.]1ив.]|}о1оть ефетстгтвн|сть зд|йснення цього процесу (стор. 1 6).

''--5х|дн|сть розв'яза}|!'я означених суперечностей, Ёедостатняг1е0|]

розробка окреслено? проблеми, [| детерм|нован|сть об'ективними пощебами

сутасно? мистецько| оов|ти, визначають с'к'пуалън|е?пь, ва''15'''в1с'фь |

сво€часн]спаь те|}1и дисертаф| -}{ободи о. с. - кРозвшпоок !нтпелектпуа:тьно-!у'ворч1,|х

зё1бноспаей лаайбупн1х пеёаеое|в-лоузшканпэ|в у процес| профес|йно[ п1ёеопиовкш)).

,{исертац|йну робот виконано в]дпов|дно до науково-досл|дно1 теми

кафещи педагоЁки та менед]кменту осв|ти (нин| кафедра педагог!ки та спец!адльно?

осв|ти) фшщальноукра?нського дер)кавного педагоЁчного ун|верситету |мен!

Болодтамира Бинниченка <<(оц|атьно-профес|йне 018ЁФЁ;]1ёЁЁй особистост|))

(дерхсавний рессщац |йнцй номер 0 1 1 6ш003 48 1 ).

1е^гу досл|джёЁЁ* з&18ёрджено Бченото радою 1-{ентральноукр#нського

дер}кавного педа!юйчного ун!верситец |мен1 Болодимира Бинни1{енка (протокол

}{ц2 в|д 24 вересня 2018 роц).



йета досл1дтсення по.]]]п,гае у теорети!1но}ту общутттуванн1 та

експериментатьн|й перев!рц| педагог{-чн!гх умов розвит1у |нтелектуашьно- творчих

зд|бностей майбуттт!х педагоЁв-штузикант|в. 3Ёдно поставлено[ мети ч|тко

визЁачено завд:|'1{ня досл|дницько? роботи, об'ект [ предмет дос,-1|джён1{я, методй

на).кового пошуку. Бвах<асмо, що науковий апарат дисертац|| сфорпгульовано

коректно, виважено [ науково обфунтоват{о.

.}1ойчно побудованого е структура дисертащ1?, зм|ст яко? щунтовно

презептовано в анотац|лс укра?нськото та анг'.::[йськото !6овами, всцп|, трьох

розд|лах з п|дрозд1лами' висновках до розд|л|в, загальних висновках' додатках'

списках використа1[их.{х{ё!ё;=| (320 найментвань' |з них |9 - |ноземною мовою).

Бивчення та анал|з дисертац1? -}1ободи 0.€ засв!дтуе, 4Ф отриман1 результати

досл|джён1ш та сформульован| виснов1й (загальн| та за окре1у'и!у1и розд|лами) с

достов|рну11\/|у1' ма}оть достатнк) док{вову б*у, засновану на результатах

педагог|тного експерименц.

Ёа позитивну оц|н19 зас]уговус зм|ст ко}кного розд|лу дисертац!|, що
--:-=-- -: '.-...-=- =. -'-=ч[тко п|дпорядковано мет! та завданням дос,1!джепня.

1еоретитним здобугком дисертантки с розробка понят|йного апарат

досл|дження (визначёнт|я оутноот| та зм|сту 1стючових деф|н|ц1й, предотавлення

авторського трактуванн'( досл|дкуваних категор1й) у [ерш{оплу розд!л!. 1ак, на

основ| 0йё1ейЁого апал|зу та1йх по1пть, як <<зд!бпост}>, (творч!сть), (творч!

зд|бност1>>, <<|нтелект)>' (Фозвитою> ! <<саморозвиток особистост}> та |нплих' подано

авторське щактва;'ня к.]11очового поняття <<|нпелекпуа'ттьно-пворч| зё|бносп1у> як

такого' що (ачг1\,ту]|юс |ндив|дуагьн| творн! зд|бност! особистост|, що визнача|оться

{{ |ндив|гуа-тьно-пситсоф|з|олог|чними особливостями та формуються в процес!

творно| д|яльност|>> (с.57)' а <ротвш/пок 1нпаелектпуально-п1ворч1,!х з0[бноспаеш

ллайбутпн[х пеёаеое[в-'цу3шкануп!в> розглядёсться (як процес та результат

усв|домленого фахового становлення майбутн|х фах|вц|в мистецько? сфери,

зм|стовним наповненням якогб е пра!тлення розвиттгу |птелекта1пьн1,гх та творчих



зд!бностей, наявн!сть яких забезпенуе самост1йне, ориг!нальне, нестандартне

розв'язання профес|йпо-пёдагог|чпих 3авдаяь майбутн1мп педагогами-

ш{узикантами п|д нас фахово] п|дготовки) (с.58). 3ас.гуговуе на увац розроблена

досл|днице!о струкцра роз в|,':/пц |нпелекпуально -пворчт;х з 0!бноспей майбупон1х

пеёаеое!в-:+пузшкангп!в у процес[ фаэсово| п!ёеогповкш, яку склаёас е0н1супь

мотивац|йно-ц|':тьового, аяал|ти]1{1|о-ког!{|тивного, зм|стово-процёсуш1ьного'

особист|сно-творчого компонент|в.

€щихснем наукового поптку лобовот о.с. е розробка | общуп-уБаЁБ9

оптим€;льн|п( педагойчних умов розвит!9 |нтелекц.}]|ьн0-творчих зд!бностей

майбутя|х педагог|в-тщ_зикант|в у процес{ фа:хово[ пйготовки, 1]1б детапьно

висв{тлено у друго}'гу роздй дисертац1|. Ёа переконання авторки досл1дл(енн'{'

такими умовами с: створен}п розвйвального |нтелекц.шьно-творчого осв|тнього

середовища; використання 1}гузич}{о-ко:шп'тотерних, !тггелекгу!1'!ьно-твор11их

проектт.их технолог|й та |нновац|йних метод|в вавиан1ш; оргая1зацй самост1йно]

роботи майбутнього педагога-1!гузиканта.

Фзначен1 педагог|ч# ргови усп|птно апробовано у процес! проведенн'{

експеримент{}пьно| роботи досл|ркення, х|д | результатуа якс!{ досить корекпто |

повно висв|тлено у третьому розд|.:т| диоертац||.

Ёкспериштент€}пьно}о роботото було охо11пено 2о0 респондент|в

студент|в 1-1у щро|в фачльтету педагог;ки, психолог|? та мистецтв

!енща.гтьноукра!нського дерх(авного педагог|нного ун1верситету |мен|

Болодиллира Бинниченка (де за спец|альн|стго 0|4 [ередня осв|та (<}т!узинне

мистецтво>' спец]а_тт1зац1я <<[удохсня культуро) зд|йснтосться профес|йна

п|дготовка майбутн|х педагоЁв-музикант|в), а також [,{укат|вського державного

ун|верситету та |{о.гггавського нац|она-гтьного педагойнного уя!версттгету йен| в.

[. (ороленка

Ёа основ1 пор1вняльного анал|зу результат1в констатув€}[|ьного та

контрольного д1агносцвант1'1 р1вн|в розвитц_ 1нтелекцально-творч|4х зд!бностей у

респондетгг|в експеримент€:льно! та контрольно| щуп було доведено ефективн|сть

фортгуватьного експеримент та д|ев!еть розроблених та експеримент.шьно



шерев!рених педагог1чних у{шов розвитку !нтелекту€ш1ьно-творчих зд|бностей

майбутн|х педагог1в-музикаят!в п!д час профёс|йпот п!дготовкп

0т>ке, дисертац|я с результатом власних досл1дэкень та самост1йното

праце}о дисерта}|ткрл. )/с1 науков| резутьтати' викзтаден| в дисертац|}, отриман|

авторкок) особисто. ,{исертац|йна робота хФактеризуеться завер1шен|стто, зм|ст

дисёртац|{ в|дповйае поставз1ен!й мет|.

,,{исертац|я -[{ойди о. с мае яскраво вирах(ену наукову новизну,

теоретичне ! практп!не 3начен]чя. Ёаукова новизна дисертац|йного досл!д)кення

по]ш{п1е в тому, що вперш[е: теоретично общунтовано й експериментально

перев|рено ефективн|сть г}едагог[чн!,п( умов розвитку [нтелекц1ш1ьпо-творч?й

зд|бностей майбугн!х педагоЁв-пгрикант1в (створення розвив€}пьного

|нтелекца:1ьно-творчого осв|тнього середовища; використання муз!ё1но-

комп'}отерних й !тггелекгу[штьно-твор1{их г|росктн|о( технолойй та !нновац|йних

мёто.ц!в навчан!{я; орган|зац|я самост|йпот роботи майбутнього пёдагога-

1иузиканта); визнанено щритер1{ сформованост| 1нтелекту€}'|ьно-творчих зд|бностей

майбутн|х педагог|в-штузикант|в (фахово-мотивац|йн-лй, п1знавально-операц|йътвй,

досл|дницько-пошуковий, творчо-продуктивний) та |х показники; виокреп,1пено

р|вн| розвитку |нте.:текчш1ьно-творч1,1х зд!бностей майбутн|х педагог|в-пщ'зикант|в

(низьтслй <<1ндиферент1{ий), середн|й (у1иотивований>>, високий <<творний>>).

!'почнено сутн1сть по}игтгя (розвиток |нтелектуа]1ьно-творч1{х зд|бностей

плайбутн!х педагог!в-:тгрикант|в>> як цроцес та результат усв|домленого фахового

стаяо1}лення майбутн1х фах1вц1в мистёцько{ галуз1, зм|стовним папов!1еЁ}бй якого

е прагнення розвитку |нтелекцЁштьних та творчих зд{бностей, що забезпечу€ться

самост|йним, ориг|нальним, нестандартним розв'язанням профес|йно-

педагоЁтних завдань майбутн|ми педагогами-щ.зиканта1191и в процес| фахово?

п!дго'товтм. Ёонкреп1]3овано етуквру по!{'1тгя (розвиток !нтелекц:а=1ьно-творчих
ч ч-зд1оностеи маи0утн1х педагог1в-музикант1в) як сукупн1сть мотивац1йно-ц1льового'

а}{ал[тично-когн|тивного, зм1стовво_процесуального, особист[сно-творчого

компонент!в. |1оёаутьтллоао ро3вш,пку на6ул*т поло}кен}1я щодо вдосконЁ|]1ення

фахово? п|дготовки педагог|в-ьц_зикант|в у заю-1адах вищо? осв|ти.
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.( '<<ихаодо.л[тш т.оннтээфо6ш тээ|ло6ш .( атл.нехиэ,(лщ-а!-то-:е77эш хтнл,(9и"ш цэд.эон9г7а

хць6оцд-оцчцв{дхац?'1ц} цо&ця-€оа> {о6{х!тацэ ]!т9ро4во{ { !щоввхис{ш-я"-1;о;в?эц

х1нй9рш кэ].оон9т[а хиьёо€}-он11|!в'(дхашэднт [хдияао0 нош[ хинь|до.тв77эш ээ|ло6п

н!н&тв?о в 1ннак8вцо{.цв .{шовохд.эвь в& 1!т4цва{эш ч!нч!гв'!.щащтс-4эцзхэ '$:9о6;о4

к э?-|к|гош ш.о9о6 тончт|лв.т.0эзи7 Бннэь€н' т6тшия с{зцоньпгллхоёц 
^ 'ин.щ{хд ид}яэр .цо!шия хаувц){е€ { ияд!тадаиш

о'тоньис'{щ атшэ*иь'( хтн*,(9ивш ихяодо.т[тш тоньшо.1в!!эш-онитоэфо0ш ишэл.оио

о{нна1|внохэо[я ?]. &тдиааоё .,(тдтдтпчтш[оц я т.т[твд{ээи!! ънн2ь9ц' аньпшаёоат

'я1лвляш[яа{ шо{одцв хинвшп0до ихид;пв{ц п их[вн шш?? ['н|{аьвц€



[исп9с!йн! полоясе||ня та заува}|€!!ня до зм!сту дисертац11.

Б!дзначадочи високий р1вень дисертац!йно] ро0оти, наукове та

практи}{не значення отриман|1п( результат1в проведеного досл|шкення, вва}{(аемо за

т*еобх|дн€ ЁйФ;'[бЁйти деяк| дисгус;йн| положення, зауважен\1я7^побажаг|!{я:

]. 9 теоретичному розд|л! дисертац1?, з огляду на фу1{товний ана-гт1з

00б1]ять (зд|б1{ос1}>, <<рФзвитою), <<|нтёлёкт>>, <1Борт1|сть>, <<1ятелектуайБЁФ-тБори1

зд1бност1>} авторка розг]1ядае сутн|сть розвитку"|нтелекту€ш1ьно-творчих зд|бностей

майбу'тн|х педагог|в-шпу-зикант|в ( як процесу та результату усв1доп,пленого

профес|йного станов.'1ення плайбутн!х фах|вц}в ьяистецько! сфери) у площин|

мотивяц|йно-ц|льового, атнат|т:,тчно-коп*|тив*Ёого, зм|ст'ово_процесуа'1ьного,

осйист|сно-творчого структурних компонетгг|в. Ёа натц погляд' значно збагатило

б уявлен_1{я щодо зм|ет даногб феномену та розробки тппях1в досл|дпй11Б(огФ

по|шу19 означеного напрям|чг вид!ленття рефлекс|! як в'пк]1ивого аспекту

самоп!знан1{я та саморозвитку особистост!, зокрема у |1 фаховому становленн|.

2. } друготшу розд|л| дисертац1йно{ роботи цредставлено розробч

та общунцва1.ня оптима!ьних педагог{чних умов, як| сприяють усп|тпност|

розвитку |нтелекц.ально-творчих зд|бностей майбугн!х педагог1в-штузш<ант!в:

створення розвивального |нтелектуальтло-творчого осв1тнього середовища;

використан}1я музично-комп'тотерних' |нтелекту€}пьно-творчих проектних

тех}толог|й та |нновац|йп=!гх метод1в навча!{т{я; орган|зац|я самб0т|йно| роботи

майбутнього педагога-п/{узикау{та. БвахсаемФ, 1{Ф данутй розд|л значно посилило б

урахува}|ня потенц1а'ц' комп'1отерних технолог|й в умовах онлайн та оф.лтайн

навчанн'{.

3. Розроблений, експери{ъ{ент€!.]|ьно апробований | детально

висв|тлений у третьо}{у рофл1 дисертац!? д1агностичний 1нструштентар!й

дося1джеяня, на па|!!у думку, варто перенести в АоАагки, щоб розваятажити текёт

дисертац1йно? роботи.

4. 3 бг'.:!9]|у на теоретич!т та практ!гчну значщ1сть дасертац|?,

висловлк}емо поба>кання щодо висв|тлення {[ результат|в у вигляд! навчально-



методичного пос|бника для здобувач1в вищо? осв|ти мистецькот гацз!, вик]1адач1в

заклад!Б вй*о] ] п|сдядипдомно] педагог1нно] осв!ти.
' п 

чит!{о_ ттто висло ' побаэканн'{ ма}оть5€вначимФ, 1{Ф висловлен1 м1ркува\||1я) заувах{ення 1

дискус|йт114й | рекомендац|йняй характер' не 8|н]1й8Ё}Фть на позитивн-у оц1нгу

г{роведеного досл1дхсёнт'я' а е суттевим резервом д.тб{ под€|'пь1|1их наукових пошук|в

дйсертант1Ф-.

Бвах<аемФ, тцФ дисертац|йна робота -|{ободи 0льги €вген|!вни <<Розвттгок

|нтелектуа'1ьпо-творцих зд|бностей майбутн|х пеАа|ог|в-йузй(ант|Б у броцес|

профес|йно! п!дготовки> виконана на налех(но}ду науково-теорети1{н0}{у р!вн!, мае

__-|чно пббудова1гу:, концег!ца-|ь1у струкцру. 3авдантля роботиа1''10рську, ]10|']

повн!стго вир|тпено' мета досяг!{уга.

Ёисповок. Анат|з дисертац|йно? роботи та офбл{кованих праць дас

п|дставу вв€ркати дисертац|то -}|ободи 8льги €вген1]вни <<Розвиток !тггелекту[}шьно-

1вФрийх зд|б1'ос1ей майбу-я1х педагог|в-музйкаЁт|Б у йроцёс| профёе|йяот

п|дготовки> завер1[1еним, ц1л1сним | самост1йним досл|дэкенн'1м, яке в!.дпов|дае

вимогам |{орялк} присудженн}1 стпе1бт доктора ф|лософ|| та скасуван!{'1 р|тпення

разово? спец!ал!зовано! вчено? раду1 закт1аду вищо| осв|ти, науково? установи про

гфисудження стпевя доктора ф|.:тософ!!, затвердже1{ого постановою 1йб|нец

1т1|н|сщ|в }лкра!'ни вщ |2 с1чня 2о22 р. }т{з 44., а авторка дисертац|| /1обода Фльга
л--_ ...- _ - 1... _:свген'!вна заслугоыуё }ла приоуджев1{я наукового етупеня доктора ф|лоеоф|| зт

спец1а.гльност| 011 _ 0св1тн|, педагог|ян! науки.
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