
 
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації роботи Шетелі Наталії Ігорівни 

 
«Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутнього фахівця в галузі 
культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища закладів вищої освіти»  

представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних  наук  зі спеціальності 
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

 
1. . Вважати, що докторська дисертація Шетелі Наталії Ігорівни «Теоретичні і 

методичні засади професійної підготовки майбутнього фахівця в галузі культури і 
мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища закладів вищої освіти» є 
оригінальним, самостійно виконаним дослідженням, що ґрунтується на аналізі значної 
кількості сучасної української та зарубіжної літератури.  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що поточна культурна ситуація на тлі 
викликів глобальних криз сьогодення вимагає від людини розвинених здібностей 
адаптуватися до згаданих змін, і, при цьому, не втратити гуманістичний пафос ціннісно-
смислового змісту індивідуального буття, зберігаючи навички духовного 
самовдосконалення й вміння збереження культурної самобутності. В такій ситуації 
особливого значення набуває галузь культури та мистецтв, що постає як простір 
формування здатності особистості до мислення та дій на гуманістичних засадах. 

Значні сподівання, що їх покладає суспільство на галузь культури і мистецтв 
визначає й програмує необхідність розвитку системи професійної освіти відповідної 
спеціалізації, обумовлюючи тим самим формування корпусу фахівців, що виступатимуть 
активними суб’єктами культурних та освітніх процесів. З іншого боку, культурною 
ситуацією сучасності є затребуваним впровадження освітньої практики, що в основі своїй 
має ціннісно-антропологічні підходи й орієнтована на потреби конкретної особистості, на 
відміну від пануючої педагогічної традиції, що орієнтована на абстрактну людину. 

Вищевикладене доводить актуальність і наукову перспективність вивчення 
теоретичні і методологічні засади професійної підготовки майбутнього фахівця в галузі 
культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища закладів вищої освіти. 

 
2. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що  
 уперше: 
- схарактеризовано теоретико-методичні засади формування аксіологічної 

компетентності майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв в умовах 
аксіорозвивального середовища;  

- обґрунтовано методичний інструментарій проєктування аксіорозвивального 
середовища у вищій школі на підставі авторського визначення понять «аксіорозвивальне 
середовище» (складно-структурований, багаторівневий освітній простір, який має 
полісуб’єктний і полікомпонентний зміст, відзначається складною внутрішньою 
кореляцією й інтегральністю впливу різних чинників на процес розвитку психофізичних 
якостей та особистісних характеристик здобувачів освіти, зокрема аксіологічної 
компетентності) й «аксіологічна компетентність» (сукупність особистих, професійно-
педагогічних і соціально-культурних цінностей фахівця, що визначають зміст і характер 
його ціннісно-смислової сфери й окреслюють рівень сформованості аксіологічної 
культури); 

- визнaчeнo критерії оцінювання рівня сформованості аксіологічної компетентності, 
їхні показники та базові поняття дослідження «цінність» (культурно визначені ідеали та 
норми гуманістичного змісту, що мають консолідуючий потенціал і здатність до 
універсалізації, зумовлюють характер суб’єктивної комунікації з навколишнім світом, 
детермінують цілі та пріоритети життєвої стратегії в її індивідуальному й соціальному 



вимірах), «аксіологічна культура» (особливий спосіб соціального буття індивіда, що 
ґрунтується на аксіологічних знаннях і розвиненій ціннісно-смисловій сфері та набуває 
виявів у процесах ціннісної самореалізації індивіда, обраних і здійснюваних індивідом 
життєвих стратегіях); 

- розроблено та систематизовано критерії виокремлення педагогічних засобів і 
технологій, доцільних для реалізації аксіологічного підходу у процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв; структурно-функціональну 
модель професійної підготовки майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв в 
умовах аксіорозвивального середовища, а також педагогічні умови та засоби її ефективної 
реалізації; 

- схарактеризовано змістовні тлумачення понять «ціннісні орієнтації фахівця в 
галузі культури і мистецтв» (індивідуальний результат когнітивного й емоційно-
чуттєвого опрацювання та сприйняття особистістю фахівця певних цінностей 
гуманістичного змісту, що постають дієвими регуляторами суб’єктивної комунікації з 
навколишнім світом і визначальними чинниками життєвої стратегії (зокрема професійної 
діяльності), «професійні цінності майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв» 
(сукупність особистих, професійно-педагогічних і соціально-культурних цінностей, які 
визначають зміст і характер їхньої професійної діяльності, регулюють взаємодію її 
суб’єктів, стимулюють особистісне самовираження, впливають на ефективність і 
результативність професійної діяльності в галузі культури і мистецтв);  

 
– уточнено: 
зміст поняття «галузь культури та мистецтв» (соціально-економічний механізм, 

основною метою якого є створення, збереження, поширення та використання культурних 
цінностей (духовного й матеріального плану), культурної спадщини та культурних благ, 
що сукупно становлять соціальну цінність), дефініцію поняття «ефективність творчого 
працівника» (здатність реалізовувати професійні завдання та водночас креативно 
поєднувати традицію й новаторство у діяльності, що передбачає наявність стабільних 
духовно-ціннісних основ, розвиненої та цілісної ціннісної самосвідомості, волі до 
збереження базових цінностей як загальноважливих і осмислення нових, потенційно 
значущих для суспільного поступу), а також трактування сучасної ціннісної освіти як 
сукупності процесів формальної та неформальної освіти, що сприяють долученню до світу 
позитивних цінностей, формуванню ціннісних орієнтацій, має на меті становлення 
ціннісно-смислової сфери й високої аксіологічної культури;  

– удосконалено: 
діагностичний інструментарій, науково-методичний супровід і технологічне 

забезпечення впровадження структурно-функціональної моделі формування аксіологічної 
компетентності майбутнього фахівця в галузі 02 «Культура і мистецтво»;  

термінологічне трактування поняття «аксіологічне знання» (складноутворена 
система, що структурована різними сукупностями фактів, закономірностей, теоретичних 
побудов ціннісної теорії, які загалом сприяють цілісному уявленню про світ цінностей і, 
водночас, доводять складність ціннісних феноменів (цінності, ціннісні орієнтації, 
ціннісно-смислова сфера, ціннісна свідомість, аксіологічна культура тощо); 

– набули подальшого розвитку:  
ідея про трактування освітньої реалізації аксіологічного підходу як спеціально 

організованого освітнього процесу, заснованого на ціннісно-принципових конструктах і 
спрямованого (за допомогою педагогічних засобів і технологій) на формування 
професійної культури (зокрема, аксіологічної) майбутніх фахівців різного профілю; 

практика використання концепту «педагогічних умов» як важливого феномену 
педагогічної практики, що має динамічний характер, соціально-історичну ґенезу, постає 
функціональною системою зовнішніх і внутрішніх чинників, що задають змістовні та 
процесуальні параметри освітнього процесу для досягнення певних результатів навчання, 
зокрема формування компетентностей (аксіологічної). 



Практичне значення дослідження полягає у: 1) розробленні й упровадженні в 
освітній процес закладів вищої освіти методики формування аксіологічної компетентності 
майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального 
середовища; 2) теоретичному та методичному обґрунтуванні інструментарію 
проєктування аксіорозвивального середовища у вищій школі; 3) методичній 
систематизації педагогічних умов формування аксіологічної компетентності майбутнього 
фахівця в галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища, а також 
визначенні системи методичних заходів їхньої реалізації (а) у процесі використання й 
класичних форм організації і здійснення освітнього процесу (лекції, проблемні семінари, 
тематичні дискусії), й інноваційних форм (дослідницьке (евристичне) навчання, 
технологія розвитку критичного мислення); (б) на основі забезпечення єдності аудиторної 
та позааудиторної роботи задля організації у межах аксіорозвивального середовища 
множинності івент-заходів (хореографічного, образотворчого, театрального, музичного 
спрямування), пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю); 4) напрацюванні 
діагностичного інструментарію визначення рівня сформованості аксіологічної 
компетентності майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв, що містить і 
стандартизовані, й авторські (адаптовані) методики. 

Результати дослідження відображені у навчально-методичному посібнику «Теорія і 
практика професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв в умовах 
аксіорозвивального середовища» можуть бути використані в освітній діяльності закладів 
вищої освіти у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця в галузі культури і 
мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища; освітньому процесі здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі 02 «Культура і мистецтво», зокрема 
для опанування навчальних дисциплін: «Філософія», «Історія української державності і 
культури», «Історія мистецтва (хореографічного, образотворчого, театрального, 
музичного тощо)», «Теорія цінностей (аксіологія)», «Ціннісні аспекти культурно-
мистецької діяльності», а також під час виконання випускних кваліфікаційних робіт 
освітньої й аксіологічної спрямованості.  

Отримані теоретичні та практичні результати дослідження дають підстави 
ініціювати змістовне коригування стандартів вищої освіти для галузі 02 «Культура і 
мистецтво» в частині доповнення переліку загальних і спеціальних компетентностей, а 
також переліку програмних результатів навчання. 

Положення дисертації, авторські матеріали можуть слугувати підґрунтям 
проведення теоретичних та експериментальних досліджень з проблеми професійної 
підготовки майбутніх фахівців в галузі культури і мистецтв у закладах вищої освіти. 

4. Вважати, що результати дисертаційного дослідження відображенні у 39 наукових
публікаціях (із них 26 одноосібні): 21 відображають основні результати дослідження (з 
них 1 одноосібна монографія, 1 розділ у колективній монографії, 1 методичний посібник, 
3 статті є індексованими в наукометричних базах Web Of Science, Scopus, 15 статей у 
наукових виданнях, внесених до Переліку наукових фахових видань України), 18 
додатково висвітлюють результати дисертації (серед них 1 розділ у колективній 
монографії, 9 публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій, 8 статей 
апробаційного характеру). 

Праці, у яких опубліковано основні результати дослідження 
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