
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 7 (91) 

304 

УДК 378+371.13+373.67 
Інга Хмелевська 

Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» 

ORCID ID 0000-0001-9129-2173 
DOI 10.24139/2312-5993/2019.07/304-316 

 
СТРУКТУРА ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
 
У статті досліджено структуру інтегральної компетентності майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін, ѐк мета-кваліфікаційного конструкту, функціѐ 
ѐкого полѐгаю в координації процесів актуалізації та формуваннѐ компетентностей, 
відповідно до мети та завдань варіативно-творчого процесу мистецької освіти. У 
результаті аналізу наукової літератури визначено, що таку структуру складаять 
мотиваційно-самокоригувальний, компетентнісно-адаптаційний, методично-
персоналізований, творчо-інтерпретаційний компоненти. Подальші дослідженнѐ 
передбачаять визначеннѐ методологічних засад методики формуваннѐ 
інтегральної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. 
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Постановка проблеми. Сучасні вимоги до компетентнісного рівнѐ 

викладачів мистецької освіти зумовлені актуальними суспільними 
пріоритетами, що передбачаять інтенсифікація культурно-інтеграційних 
процесів. Забезпеченнѐ означеної потреби реалізуютьсѐ спрѐмованістя 
освітньої системи на підготовку конкурентоспроможних фахівців, ѐкі 
володіять відповідним комплексом фахових, полікультурних, крос-
мистецьких, методичних, особистісних, самоосвітніх тощо компетентностей. 
Ефективне функціонуваннѐ означеного комплексу потребую інтегрального 
механізму, ѐкий координую процеси компетентнісної сфери фахівців, з оглѐду 
на специфічні особливості та актуальні завданнѐ мистецької освіти. У 
нормативних документах, ѐкі стандартизуять пріоритетні напрѐми розвитку 
вищої освіти на державному рівні визначаютьсѐ інтегральна 
компетентність, ѐк така, що узагальнено характеризую кваліфікаційний 
рівень – «структурну одиниця Національної рамки кваліфікацій, що 
визначаютьсѐ певноя сукупністя компетентностей (результатів навчаннѐ)» 
(Про затвердженнѐ Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету 
міністрів України № 1341, 2011). Розробляячи концептуальні основи 
запровадженнѐ національної рамки кваліфікацій, В. Луговий (Луговий, 2014) 
уточняю функції ІК, визначаячи її в ѐкості чинника, що забезпечую можливість 
фахівцѐ діѐти в «невизначених умовах» професійної діѐльності. У контексті 
дослідженнѐ компетентнісної сфери майбутніх викладачів мистецьких 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 7 (91) 

305 

дисциплін у ѐкості невизначених умов розглѐдаютьсѐ специфіка мистецько-
освітнього процесу, ѐка характеризуютьсѐ творчим варіативним характером. У 
зв’ѐзку з цим значущим чинником, що впливаю на ефективність варіативно-
творчого процесу мистецької освіти, ю сформованість інтегральної 
компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. У попередніх 
дослідженнѐх було встановлено, що означена компетентність ю 
кваліфікаційним мета-конструктом, сутність ѐкого визначаютьсѐ його 
функціональноя ролля, що полѐгаю в координації процесів формуваннѐ та 
актуалізації компетентностей відповідно до вимог варіативно-творчого 
процесу мистецького навчаннѐ (Хмелевська, 2018). Проте визначеннѐ 
потребую структура інтегральної компетентності майбутніх викладачів 
мистецьких дисциплін. 

Аналіз актуальних досліджень. Оскільки інтегральна компетентність 
(далі ІК) майбутніх викладачів мистецьких дисциплін не стала предметом 
досліджень учених, з метоя конкретизації структурних компонентів 
означеного феномену нами було вивчено наукові поглѐди дослідників 
щодо структури ІК викладачів інших освітніх галузей.  

Так О. Іваницький (Іваницький, 2017, с. 130), розглѐдаячи ІК 
майбутнього вчителѐ фізики ѐк «здатність розв’ѐзувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти…», 
конкретизую її зміст через визначеннѐ загальних (таких, що охопляять 
загальні знаннѐ і здатності) та предметних (таких, що відображаять 
специфіку діѐльності) компетентностей. 

Подібних висновків доходить С. Толочко (Толочко, 2019, с. 23-24), 
досліджуячи ІК педагогічного та науково-педагогічного персоналу длѐ 
системи післѐдипломної педагогічної освіти. Учена доводить, що 
означений конструкт вважаютьсѐ таким, що маю бінарну структуру, адже 
складаютьсѐ з двох груп компетентностей: загальних (володіячих 
універсальністя щодо різних предметних галузей) та професійних (таких, 
що «застосовуятьсѐ в певній предметній галузі науки»). 

М. Марусинець (Марусинець, 2018, с. 82) у ѐкості компонента ІК 
викладача закладу вищої освіти розглѐдаю психолого-педагогічну 
компетентність ѐк феномен, у ѐкому інтегруятьсѐ педагогічні та 
психологічні знаннѐ й професійні цілі. 

Г. Резниченко (Резніченко, 2019, с. 154) здійсняю аналіз основних 
функціональних складників інтегральної компетентності вчителѐ 
образотворчого мистецтва, виокремляячи серед таких гностичний, 
конструктивно-плануячий, організаторський, комунікативно-навчальний 
компоненти та увиразняю значущість їх спрѐмованості на вирішеннѐ 
певних освітніх, виховних, творчо-розвивальних завдань. 

Отже, досліджуячи ІК, учені визначаять у її структурі низку 
компетентностей, систематизуячи їх у певні професійно-кваліфікаційні 
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комплекси, відповідно до функцій, ѐкі вони виконуять у компетентнісній 
сфері фахівців. 

Мета статті – визначити структурні компоненти інтегральної ком-
петентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін ѐк кваліфікаційного 
мета-конструкту, ѐкий виконую в їх компетентнісній сфері координувальну 
функція, спрѐмовану на оптимізація процесу професійної діѐльності в 
невизначених умовах варіативно-творчого мистецько-освітнього процесу. 

У дослідженні застосовано методи: аналізу наукової літератури, 
систематизації отриманої інформації, теоретичного моделяваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Визначеннѐ компонентів інтегральної 
компетентності (далі ІК) майбутніх викладачів мистецьких дисциплін 
вимагаю уточненнѐ принципів її структурної організації. За твердженнѐм 
М. Головань (Головань, 2011), компетентність у сфері освіти – «це 
інтегративне утвореннѐ особистості, що поюдную знаннѐ, уміннѐ, навички, 
досвід і особистісні ѐкості, ѐкі зумовляять прагненнѐ, готовність і здатність 
розв’ѐзувати проблеми й завданнѐ, що виникаять у реальних життювих 
ситуаціѐх, усвідомляячи при цьому значущість предмета та результату 
діѐльності» (Головань, 2011, с. 232). Проте, ѐк було з’ѐсовано вище, у 
результаті аналізу наукової літератури, ІК ю мета-утвореннѐм, що охопляю 
та координую професійні, фахові, особистісні тощо компетентності вчителів. 
Усвідомляячи, що ІК ю цілісним конструктом, визначимо, що зміст 
структурних компонентів ІК маю вклячати структурні компоненти 
компетентностей, ѐкі вона в певний спосіб охопляю. У зв’ѐзку з цим нами 
було вивчено та систематизовано розвідки науковців щодо складу 
компетентностей майбутніх фахівців мистецької освіти. Із ціюя метоя 
насамперед було розглѐнуто обґрунтовані вченими різновиди 
компетенцій, ѐкі характеризуятьсѐ певним ступенем інтегральності, адже 
комплексно забезпечуять мистецько-освітній процес. 

Серед таких визначена М. Михаськовоя (Михаськова, 2007) фахова 
компетентність майбутнього вчителѐ музики, ѐка, за твердженнѐм 
ученої, складаютьсѐ з ціннісно-оріюнтаційного (ціннісні оріюнтації ѐк 
«нормативно-регулѐтивні механізми оцінної діѐльності»), когнітивного 
(музично-теоретичні, технологічні, методичні знаннѐ ѐк «теоретична й 
методична основа ефективної діѐльності вчителѐ музики»), практично-
творчого («сукупність музично-естетичного досвіду, музично-виконавських 
умінь, творчої самостійності») компонентів (Михаськова, 2007, с. 9).  

Н. Цяляпоя (Цяляпа, 2009) у складі методичної компетентності 
майбутніх учителів музики визначено когнітивно-інформаційний, 
операційно-регулѐтивний, емоційно-ціннісний та творчо-діѐльнісний 
компоненти, що охопляять «музичний кругозір, асоціативні зв’ѐзки, 
оперативні знаннѐ та вміннѐ, самостійність та креативність мисленнѐ у 
вирішенні музично-педагогічних завдань» (Цяляпа, 2009, с. 16).  
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У праці Н. Юдзіонок (Юдзіонок, 2011) серед компонентів професійної 
компетентності майбутнього вчителѐ музики в музично-інтер-
претаційній діѐльності розглѐнуто мотиваційно-ціннісний (інтерес та есте-
тично-оцінне ставленнѐ до інтерпретації), когнітивно-операційний (володіннѐ 
навичками практичного втіленнѐ науково-педагогічних та музично-теоре-
тичних, мистецтвознавчих знань у процесі інтерпретації), креативно-реф-
лексивний (розпізнаннѐ та осмисленнѐ «художньо-смислових елементів тво-
ру», генераціѐ суб’юктивно-творчої інтерпретаційної концепції, уміннѐ «кори-
гувати власний психічний стан» у напрѐмі концентрації на творчому само-
вираженні у виконавському процесі) компоненти (Юдзіонок, 2011, с. 9-10). 

Н. Мурована (Мурована, 2008) визначаю у структурі професійної 
компетентності вчителѐ музики низку компетенцій (клячових, 
регулѐтивних, комунікативних, операційних, інтелектуально-педагогічних), 
характеризуячи їх за принципом функціональності (Мурована, 2008, с. 9). 

Натомість, функціональність інтегральної компетентності, ѐк 
професійно-особистісного конструкту, що координую динамічні процеси 
компетентнісної сфери викладачів мистецьких дисциплін, визначаютьсѐ 
універсальністя застосуваннѐ, отже охопляю ѐк інтегративні, так і вузько-
спрѐмовані компетентності, ѐкі забезпечуять певні ланки процесу мистецької 
освіти. Так, ученими вивчено комунікативну компетентність учителѐ музики 
(Є. Проворова, 2008); професійну компетентність майбутнього вчителѐ 
музики щодо організації та проведеннѐ спільної навчальної діѐльності учнів 
(Т. Борисенко, 2005); концертмейстерську компетентність (Т. Карпенко, 2010); 
оркестрово-методичну компетентність учителѐ музики (Т. Плѐченко, 
2011); компетентність хорового диригента (Н. Селезнева, 2004); 
розглѐнуто компетенції ѐк критерії сформованості професійного менталітету 
вокалістів (О. Оганезова-Григоренко, 2009). 

У педагогічній галузі наукових досліджень хореографічні 
компетентності вивчено менш ґрунтовно, проте проблематику формуваннѐ 
певних компетентностей майбутніх хореографів розглѐнуто з різних ракурсів 
у роботах науковців (Т. Благова, Ван Юаньсінь, І. Спінул, В. Черкасов). 
Особливу увагу в контексті дослідженнѐ привертаять праці, у ѐких 
науковцѐми зроблено структурний аналіз компетентностей майбутніх 
викладачів хореографії. Зокрема, слушними ю розвідки О. Авраменко, ѐкий 
провів дослідженнѐ інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 
хореографів та визначив у її структурі ціннісно-мотиваційний, змістовий, 
діѐльнісний, рефлексійний компоненти (Авраменко, 2018, с. 55-56). 
С. Твердохлібом ѐк актуальну розглѐнуто інтерпретаційну компетентність 
учителѐ хореографії, у структурі ѐкої дослідник розглѐдаю когнітивний компо-
нент, що охопляю «загальнонаукові, психолого-педагогічні, професійні, мето-
дичні» знаннѐ та «балетмейстерські, художньо-комунікативні, хореографічно-
технічні» вміннѐ та навички майбутніх хореографів (Твердохліб, 2018, с. 220).  
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У дослідженні Т. Медвідь (Медвідь, 2018, с. 236-237) зроблено 
комплексний аналіз компетентностей майбутніх хореографів. Учена 
диференційовано систематизую знаннѐ, уміннѐ й навички за їх належністя до 
«базових» та «спеціальних» компетентностей хореографа за принципом 
актуальності їх застосуваннѐ безпосередньо в пластично-хореографічному 
процесі. Наприклад, інтерпретаційні вміннѐ в наведеному переліку 
компетентностей хореографа охоплено в межах ѐк мистецтвознавчої, так і 
художньо-сценічної, компетентностей. Наведене дозволѐю припустити 
наступне: за думкоя ученої, задлѐ успішної фахової діѐльності (зокрема, 
постановчого, педагогічного, художньо-сценічного її видів) хореографу 
достатньо базових мистецтвознавчих знань та вмінь хореографічної 
інтерпретації музичного твору (базової компетентності), проте її пластичний 
складник, ѐкий відповідаю за вибір тих чи інших хореографічних елементів та 
хореографічно-виконавську техніку вимагаю глибинних спеціальних знань, 
умінь та навичок (спеціальної компетентності). Означене ю цілком 
виправданим підходом, спрѐмованим на забезпеченнѐ високого рівнѐ 
хореографічно-виконавської підготовки. Натомість, очевидним ю те, що 
інтеграціѐ змісту мистецтвознавчої та хореографічної компетенцій у цілісний 
компетентнісний конструкт сприѐтиме збагачення художнього складника 
інтерпретаційної концепції, ѐк педагогічної, так і виконавської. З цього 
приводу в докторському дослідженні Г. Ніколаї зазначаютьсѐ, що, не 
зважаячи на автономність мистецьких фахових компетентностей, результати 
наукових досліджень інтеграційних процесів у мистецтві збагачуять теорія і 
практику мистецької освіти, адже розкриваять «зв’ѐзки між автономними 
видами художньої діѐльності» (Ніколаї, 2008, с. 27). 

В означеному контексті особливий інтерес представлѐять 
дослідженнѐ, у ѐких учені визначаять інтегральні міждисциплінарні 
структурні компоненти компетентностей майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін. Так, у дисертації Ля Цѐньцѐнь (Ля Цѐньцѐнь, 2010) визначено 
компоненти художньої компетентності, що ю спільними длѐ студентів-
музикантів і хореографів, серед ѐких художньо-комунікативний (художньо-
мовна, термінологічна грамотність), методико-педагогічний (педагогічні, 
методичні, самоорганізаційні компетентності), синкретично-аналітичний 
(мистецтвознавчі, аналітично-оцінні знаннѐ та вміннѐ), виконавсько-
інтерпретаційний (виконавські, художньо-інтерпретаційні компетентності, 
рефлексіѐ) компоненти (Ля Цѐньцѐнь, 2010, с. 9). 

У дисертації Л. Степанової (Степанова, 2018) у структурі художньо-
герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва та хореографії 
конкретизовано художньо-перцептивний (цілісне емоційно-чуттюве 
сприйнѐттѐ «художнього смислу твору»), семіотично-когнітивний (розуміннѐ 
форми, специфіки певної мистецької мови, контексту), творчо-експлікаційний 
(педагогічна вербалізаціѐ художнього змісту твору), досвідно-педагогічний 
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(накопиченнѐ художньо-герменевтичного досвіду та його актуалізаціѐ в 
педагогічному процесі) компоненти (Степанова, 2018, с. 9). 

У праці Чжан Їна (Чжан Їн, 2017) розглѐдаятьсѐ компоненти 
етнокультурної компетентності майбутніх викладачів музики та 
хореографії, а саме: мотиваційний (умотивованість оволодівати 
етнокультурноя компетенціюя, прагненнѐ професійного розвитку), 
когнітивний (знаннѐ щодо організації педагогічної діѐльності на засадах 
інтеріоризації етнокультурних традицій та міжнаціональної взаюмодії), 
діѐльнісний (уміннѐ та навички «вести міжкультурний діалог та 
організовувати міжетнічну взаюмодія», здійснявати «адекватну 
особистісну та професійну самооцінку») компоненти (Чжан Їн, 2017, с. 310). 

Як бачимо, компетентності, обґрунтовані науковцѐми, спрѐмовані на 
забезпеченнѐ мистецько-освітнього процесу, концептуальноя домінантоя 
ѐкого ю інтерпретаціѐ художніх творів. Інтерпретаціѐ слугую сполучноя лан-
коя, що зумовляю інтегральність процесу актуалізації компетентностей вик-
ладачів музики та хореографії. Освітньо-виховна результативність означеного 
процесу, ѐк видно з аналізу поглѐдів учених, забезпечуютьсѐ сформованістя 
певних здатностей, умінь, навичок, ѐкостей тощо. Серед таких: 

 мотиваціѐ, відповідні ціннісні оріюнтації, самоврѐдувальні 
компетентності тощо (відповідно до розвідок науковців, найчастіше 
охопляятьсѐ мотиваційно-ціннісним компонентом); 

 знаннѐ, уміннѐ, навички, фахові та професійні компетентності 
(охопляятьсѐ когнітивним, або когнітивно-
інформаційним/операційним/імперативним тощо компонентом); 

 емоційні, рефлексійні, особистісно-вольові, емпатійні, самооцінні 
тощо здатності (охопляятьсѐ рефлексійним компонентом); 

 інтерпретаційно-виконавські, інтерпретаційно-педагогічні, 
психолого-педагогічні комунікативні, методично-організаційні тощо вміннѐ 
(охопляятьсѐ діѐльнісним, практично-творчим, творчо-діѐльнісним, 
операційно-творчим компонентами). 

Натомість структура ІК, ѐк кваліфікаційного мета-конструкту, ѐкий 
координую процеси формуваннѐ та актуалізації компетентностей, не 
обмежуютьсѐ наведеними компонентами, проте містить складники, ѐкі 
забезпечуять перебіг даного процесу. З метоя визначеннѐ таких 
складників ми звернулисѐ до «карти інтегральної індексації 
компетентнісної сфери майбутніх викладачів мистецьких дисциплін», 
розробленої в попередньому дослідженні на основі «інтегральної 
операційної системи (IOS)» К. Уїлбера (Wilber, 2005). Нагадаюмо, що, за 
К. Уїлбером, інтегральна індексаціѐ передбачаю виокремленнѐ та 
систематизація складників досліджуваного феномену за концептуальними 
квадрантами, кожен із ѐких ѐвлѐю собоя площину дослідженнѐ з позицій: 
«ѐ» (самоаналіз), «ми» (взаюмодіѐ задлѐ досѐгненнѐ певної мети), «ти» 
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(відтвореннѐ та рефлексіѐ здійсненого впливу), «вони» (осѐгненнѐ 
віддалених ѐвищ, артефактів культури тощо) (Wilber, 2005, с. 23-25). 

У результаті інтегральної індексації компетентнісної сфери майбутніх 
викладачів мистецьких дисциплін нами було визначено, що інтегральна 
компетентність ю синергетичним конструктом, ѐкий реалізую 
координувальну функція у вищезгаданих проекціѐх таким чином:  

 «ѐ»-проекціѐ: самоаналіз власного компетентнісного рівня та 
визначеннѐ концепції його вдосконаленнѐ;  

 «ми»-проекціѐ: коригуваннѐ процесів формуваннѐ та актуалізації 
компетентностей «з метоя синхронізації педагогічного впливу з боку 
різних дисциплін у межах процесу мистецької освіти (у тому числі 
компетентностей організації міждисциплінарного навчаннѐ)»; 

 «ти»-проекціѐ: коригуваннѐ динаміки процесів компетентнісної 
сфери з оглѐду на потреби та особливості суб’юктів мистецької освіти (у 
тому числі застосуваннѐ персоналізованих та індивідуалізованих методів 
навчаннѐ); 

 «вони»-проекціѐ: актуалізаціѐ та формуваннѐ компетентностей 
актуалізації освітньої мистецько-культурологічної інформації в процесі 
виконавської та педагогічної інтерпретації, організації процесу художньо-
педагогічної комунікації тощо (Хмелевська, 2018, с. 111). 

З метоя визначеннѐ структури ІК майбутніх викладачів мистецьких 
дисциплін, зміст компонентів компетентностей, конкретизованих 
науковцѐми, було розглѐнуто в контексті вищенаведених проекцій. Так, 
поглѐд у площині «ѐ»-проекції, пов’ѐзаної із самокоригуваннѐм власної 
компетентнісної сфери, ініціявав приверненнѐ уваги до змісту 
мотиваційного компоненту. Зазначимо, що в сучасних психологічних 
дослідженнѐх, ѐк потужні мотиваційні чинники розглѐдаятьсѐ 
саморегулѐціѐ та самоаналіз. Зокрема, в результаті експериментального 
дослідженнѐ К. Меррік (Merrick, 2012) було доведено, що процес набуттѐ 
навичок під час навчаннѐ здійсняютьсѐ більш ефективно за умов 
актуалізації інтренсивної мотивації та самоврѐдувальних процесів. За 
спостереженнѐм ученої, респонденти, ѐкі самостійно визначали навчальні 
цілі та, на основі цього, вирішували, ѐкі навички потрібно розвивати, 
активувати чи видалѐти, ефективніше та міцніше засвоявали більш 
складну інформація. Отже, мотиваціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк чинник, що 
спонукаю майбутніх викладачів мистецьких дисциплін прагнути набуттѐ 
певних професійних, особистісних, фахових компетентностей. У зв’ѐзку з 
цим, визначаюмо, що інтегральну функція в цьому процесі відіграю 
самоаналіз компетентнісної сфери в інтегральній «ѐ»-проекції, ѐкий 
відтворяютьсѐ з метоя постановки кваліфікаційних цілей та визначеннѐ 
шлѐхів їх досѐгненнѐ. На цій основі виокремляюмо мотиваційно-
самокоригувальний компонент ІК, та його елементи, ѐк-от: 
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 усвідомленнѐ потреб актуалізації певних компетентностей з метоя 
вирішеннѐ завдань мистецько-освітнього процесу; 

 умотивованість формуваннѐ компетентностей задлѐ досѐгненнѐ 
самостійно визначених освітніх цілей.  

Вивченнѐ динаміки компетентнісних процесів у площині «ми»-проекції, 
пов’ѐзаної із синхронізаціюя освітньої інформації в міждисциплінарному 
контексті, зумовило актуалізація проблематики синкретичності мистецько-
освітнього процесу. У дослідженні Л. Іваницької та співавторів (Ivanitskaya et 
al., 2002) зазначаютьсѐ, що мистецьке навчаннѐ маю бути інтеграційним та 
міждисциплінарним апріорі, адже його центральноя проблемоя ю художній 
твір, ѐкий, будучи об’юктом культури, інтегрую в собі множину особистісних, 
соціальних, крос-мистецьких контекстів. Їх виѐвленнѐ у процесі інтерпретації, 
за умов актуалізації міжпредметних зв’ѐзків, розширяю сферу наѐвних знань 
та формую здатності глибинного розуміннѐ ѐвищ життѐ через пізнаннѐ 
мистецтва. Таким чином, за визначеннѐм науковців, інтеграційний та 
міждисциплінарний характер навчаннѐ мистецтву сприѐю розвиткові 
епістомологічних умінь, здатностей до критичного мисленнѐ та 
метакогнітивних навичок (Ivanitskaya et al., 2002, с. 103). У зв’ѐзку з цим 
визначаюмо, що інтегральна «ми»-проекціѐ пов’ѐзана з когнітивним компо-
нентом компетентностей. Виокремленнѐ відповідного компоненту ІК актуалі-
зую проблему адаптованості знаннюво-когнітивного складника компетент-
ностей до виконаннѐ завдань мистецько-освітнього процесу, невизначеність 
умов ѐкого зумовляютьсѐ низкоя чинників. Серед таких слід згадати індиві-
дуальні вікові, особистісні, перцептивні, компетентнісні особливості його 
суб’юктів, варіативно-творчий характер художньої комунікації, синкретичність 
мистецьких творів тощо. Отже, координаційна функціѐ ІК реалізуютьсѐ у 
площині когнітивного компоненту через процес адаптації змісту 
компетентностей (знань, умінь, навичок тощо) з метоя вирішеннѐ певних 
освітніх завдань. З оглѐду на зазначене, виокремляюмо компетентнісно-
адаптаційний компонент, елементами ѐкого було визначено: 

 актуалізація компетентностей з метоя синхронізації знань у 
цілісний міжпредметний мистецько-інформаційний комплекс; 

 формуваннѐ й актуалізація компетентностей адаптації мистецько-
освітньої інформацій з оглѐду на специфіку освітнього процесу та 
індивідуальні особливості його суб’юктів. 

У ході дослідженнѐ структури ІК у площині «ти»-проекції, пов’ѐзаної із 
процесами індивідуалізації педагогічних підходів та застосуваннѐм 
персоналізованих методів навчаннѐ, було актуалізовано проблематику 
пізнаннѐ іншого у процесі міжособистісної комунікації через рефлексія. 
Означене питаннѐ слушно розглѐнуто у праці Г. Кельхтерманса (Kelchtermans, 
2009), ѐкий доводить, що «за допомогоя рефлексивного аналізу вчителі 
набуваять знань та навичок, ѐкі сприѐять підвищення ефективності 
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навчаннѐ» (Kelchtermans, 2009, с. 267). За визначеннѐм ученого, рефлексіѐ 
функціоную через активація трьох основних психологічно-особистісних 
механізмів: самооцінка з поглѐду моральності педагогічної дії, увага до 
емоційного складника педагогічної комунікації, «концепціѐ віддзеркаленнѐ» 
суб’юкта освітнього процесу з метоя глибинного пізнаннѐ його особистості та 
індивідуальних потреб (Kelchtermans, 2009, с. 268-269). Отже, реалізаціѐ 
коригувальної функції ІК у площині «ти»-проекції спрѐмована на оптимізація 
процесу добору персоналізованих методів навчаннѐ та педагогічної 
комунікації, на основі чого було визначено методично-персоналізований 
компонент ІК із елементами: 

 формуваннѐ й актуалізаціѐ компетентностей осѐгненнѐ 
індивідуальних особистісно-емоційних та психологічних особливостей 
суб’юктів освітнього процесу шлѐхом рефлексії; 

 формуваннѐ та координаціѐ компетентностей добору та 
проектуваннѐ персоналізованих методів навчаннѐ. 

Визначеннѐ структури ІК шлѐхом актуалізації «вони»-проекції, 
пов’ѐзаної з інтерпретаціюя художніх творів та організаціюя художньо-
педагогічної комунікації, зумовило приверненнѐ уваги діѐльнісному 
компоненту компетентностей майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. В 
означеному контексті специфіка мистецько-освітнього процесу зумовляю 
актуалізація творчого складника, що підтверджуютьсѐ дослідженнѐми 
науковців. Зокрема, у роботі Л. Лавандер (Lavender, 2006), присвѐченій 
проблематиці навчаннѐ хореографії, увиразняютьсѐ значущість творчого 
спрѐмуваннѐ хореографічно-інтерпретаційного процесу. Учений доводить, 
спираячись на власний досвід та наукові дослідженнѐ, що творча 
спрѐмованість хореографічно-мистецького освітнього процесу сприѐю 
формування вмінь генерувати креативні ідеї, ѐкі мотивуять та спрѐмовуять 
освітній процес, діагностувати та вирішувати мистецько-освітні завданнѐ, 
усвідомлявати культурологічний та духовний контексти мистецтва (Lavender, 
2006, с. 12). Отже, діѐльнісний компонент, що ю пов’ѐзаним із 
інтерпретаційним процесом, може відтворяватисѐ ѐк на репродуктивному, 
так і на творчому рівнѐх. Оскільки другий варіант визнаютьсѐ таким, що більш 
ефективно сприѐю вирішення виховних та розвивальних завдань мистецької 
освіти, функціѐ ІК убачаютьсѐ в коригуванні динаміки процесів 
компетентнісної сфери в напрѐмі набуттѐ та актуалізації творчих 
компетентностей. На основі наведеного виокремляюмо творчо-
інтерпретаційний компонент, елементами ѐкого визначаятьсѐ: 

 формуваннѐ й актуалізаціѐ творчих виконавських та педагогічних 
інтерпретаційних компетентностей; 

 формуваннѐ й актуалізаціѐ творчо-діѐльнісних організаційних та 
методичних компетентностей. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У 
дослідженні було вивчено структуру інтегральної компетентності ѐк 
кваліфікаційного мета-конструкту, ѐкий виконую функція коригуваннѐ 
процесів формуваннѐ та актуалізації компетентностей майбутніх викладачів 
мистецьких дисциплін відповідно до вимог та завдань варіативно-творчого 
процесу мистецької освіти. У результаті аналізу літературних джерел, шлѐхом 
застосуваннѐ методів аналізу, систематизації отриманої інформації, 
теоретичного моделяваннѐ, було визначено чотири структурні компоненти 
означеного феномену, ѐк-от: мотиваційно-самокоригувальний, 
компетентнісно-адаптаційний, методично-персоналізований, творчо-
інтерпретаційний. Подальші наукові розвідки передбачаять визначеннѐ 
методологічних засад та елементів методики формуваннѐ інтегральної 
компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. 
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РЕЗЮМЕ 

Хмелевская Инга. Структура интегральной компетентности будущих 
преподавателей художественных дисциплин. 

В статье исследована структура интегральной компетентности будущих 
преподавателей художественных дисциплин, как мета-квалификационный 
конструкт, функциѐ которого заклячаетсѐ в координации процессов актуализации 
и формированиѐ компетентностей в соответствии с целѐми и задачами 
вариативно-творческого процесса художественного образованиѐ. В результате 
анализа научной литературы определено, что такуя структуру составлѐят 
мотивационно-самокорректируящий, компетентностно-адаптационный, 
методически персонализированный, творчески-интерпретационный компоненты. 
Дальнейшие исследованиѐ предполагаят определение методологических основ 
методики формированиѐ интегральной компетентности будущих преподавателей 
художественных дисциплин. 
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SUMMARY 

Khmelevska Inga. The structure of integral competence of future teachers of art 
disciplines. 

The article explores the structure of integral competence of future teachers of art 
disciplines as a meta-qualification construct whose function is to coordinate the processes of 
updating and forming competences in accordance with the goals and objectives of the 
variative-creative process of artistic education. Conducted analysis of scientific literature with 
subsequent systematization of the information obtained made it possible to establish that 
the competences of future teachers of art disciplines are called upon to ensure the artistic-
educational process, the conceptual dominant of which is interpretation of works of art. It is 
determined that interpretation (performing and pedagogical) presupposes the existence of a 
formed set of competences that provides the opportunity to comprehend the meanings of a 
work of art at an interdisciplinary level, as well as the capability, intention and ability to 
organize the artistic-educational process taking into account individual age, perceptual 
psychological, personal, competence and other features of its subjects. The mentioned 
qualities and skills are traditionally studied by scientists in the framework of the 
motivational, cognitive, reflexive and activity components of the competences. However, the 
structure of integral competence, as a meta-qualification construct, in addition to the 
content of the mentioned components, includes components that provide coordination of the 
dynamic processes of formation and updating of the competences of future teachers of art 
disciplines. Such components were identified in the process of the study, by indexing the 
competence sphere of the mentioned specialists using the “Integrated Operating System 
(IOS)” by K. Wilber. As a result, it is determined that the integral competence of future art 
teachers is a synergetic construct that implements the coordinating function in four 
projections of the quadrants of the integral operating system of K. Wilber, and consists of 
motivational-self-correcting, competence-adaptive, methodological-personalized, creative-
interpretative components. Further research involves determination of the methodological 
foundations of the methodology for the formation of the integral competence of future 
teachers of art disciplines. 

Key words: integral competence, future teachers of art disciplines, structural 
components, interdisciplinarity, interpretation, artistic-creative educational process, 
competences. 

 




