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Актуальність теми дисертаційного дослідження. У Державній 

національній доктрині розвитку освіти України одним із стратегічних напрямків 

є створення умов для формування творчої особистості майбутнього вчителя, 

реалізації і самореалізації його природних задатків і можливостей в освітньому 

процесі.  

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується переглядом змісту 

основних положень педагогіки вищої школи щодо освіти студентської молоді. 

Необхідність орієнтації педагогічного процесу на індивідуальність людини 

вимагає переосмислення мети, завдань і методів фахової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, створення та втілення у практику нових форм і 

методів навчання.  

Однією з таких важливих проблем є формування умінь художньо-творчої 

самоорганізації у майбутніх учителів музичного мистецтва, а недостатня 

теоретична і методична розробленість проблеми, потреби практики зумовили 

вибір дисертантом наукового дослідження на тему: «Формування умінь 

художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі фахової підготовки». Розгляд теми дисертації Хань Юйцень є назрілим 

та своєчасним науковим дослідженням для сучасної мистецької освіти.  

У роботі дисертант зосереджує увагу на вирішення низки питань, серед 

яких особливе місце посідає подолання суперечностей: – між науково 

обґрунтованою дефініцією самоорганізації в науковому дискурсі, орієнтацією 

мистецько-освітнього процесу на феномен художньо-творчої самоорганізації та 



відсутністю його теоретичного обґрунтування в контексті фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва; – між нагальною потребою в 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, здатних до художньо-

творчої самоорганізації відповідно до пріоритетів мистецької освіти та 

відсутністю обґрунтованих методичних основ формування умінь художньо-

творчої самоорганізації в процесі фахової підготовки; – між необхідністю 

формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів 

музичного мистецтва у процесі фахової підготовки та відсутністю визначених 

критеріїв їхнього оцінювання (дис. стор. 15-16, автореф. стор. 2). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Аналіз дисертаційного дослідження Хань Юйцень дозволяє 

відзначити, що науковий апарат дисертації чітко визначений; теоретико-

методологічна обґрунтованість вихідних положень дослідження є продуманою 

за логікою викладення матеріалу; висновки сформульовані послідовно, є 

обґрунтованими й змістовними. Здобувачем опрацьовано достатню кількість 

літератури (259), що підтверджується цитатами з авторитетних вітчизняних та 

зарубіжних джерел, які відображають сучасну точку зору на досліджену 

проблему; окреслено позиції щодо наукової новизни дисертації; доведено 

доцільність використаних теоретичних та емпіричних методів дослідження, 

результати яких довели ефективність запропонованих методичних основ 

формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів 

музичного мистецтва. Тема розкрита, завдання виконано, обґрунтованість і 

достовірність результатів дисертації підтверджується їх успішною апробацією 

на міжнародних і вітчизняних конференціях.  

Оцінка змісту та завершеності дисертаційного дослідження. Дисертаційна 

робота складається з трьох розділів, кожний з яких характеризується значним 

внеском у розвиток мистецької педагогіки вищої школи. У вступі обґрунтовано 

актуальність та значущість теми; визначено мету, об’єкт, предмет та завдання 

дослідження, концептуальні теоретико-методологічні положення; розкрито 

наукову новизну та теоретичне й практичне значення дослідження; особистий 



внесок здобувача; подано висновки про впровадження та апробацію результатів 

дослідження.  

У першому розділі роботи «Науково-теоретичні основи художньо-

творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва» 

дисертантом було вивчено достатню кількість наукових джерел з теми 

дослідження, у межах якого він теоретично обґрунтував поняття «організація», 

«самоорганізація», «педагогічна самоорганізація» та «самоорганізація 

особистості вчителя музичного мистецтва»; висвітлив сутність понять 

«синергетика», «синергетика самоорганізації», «культура самоорганізації», 

«педагогічна синергертика»; розкрив зміст синергетичної парадигми, оскільки, 

на думку автора, вона характеризує процеси самоорганізації в різних системах і 

виступає як мегадисціплінарна і мультидисциплінарна наука, що вводить свій 

понятійний апарат і закономірності в педагогічну науку; зазначив важливість 

врахування синергетичних ідей як методологічних інструментів дослідження 

художньо-творчої самоорганізації особистості майбутнього вчителя музичного 

мистецтва та узагальнив найбільш дотичні до теми дослідження характеристики 

самоорганізації. 

Здобувач також обґрунтував синергетичні закономірності художньо-

творчої системи, серед яких: стимулювання та динаміка, розвиток особистості в 

художньо-творчому процесі, управління художньо-творчим процесом, єдність 

сприйняття, мислення та практики художньо-творчого процесу тощо.  

У роботі окреслені точки зору вчених на зміст категорій «художність», 

«творчий процес» і «художньо-творчий процес», узагальнивши які дисертант 

трактує художньо-творчий процес як складну, високоорганізовану та 

багатовекторну систему зі своїми закономірностями, що має певні характерні 

ознаки.  

У дисертації висвітлена структура художньо-творчої самоорганізації 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, в яку увійшли ціннісно-

мотиваційний, когнітивний та рефлексивний блоки; надані функції художньо-

творчої самоорганізації, такі як активізаційна, мотиваційно-смислова, 

організуюча, керуюча та регулятивна.  



 

У процесі вивчення стану дослідженості проблеми у науковій літературі 

дисертант звернувся до робіт О. Ішкова, Малихіна, Н. Попової, В. Філоненко,  

розглянув існуючі класифікації систем умінь професійної самоорганізації 

особистості за Ю. Бабанським, Н. Дуднік, Л. Фалеєвою та іншими, запропонував 

власне визначення дефініції «уміння художньо-творчої самоорганізації 

майбутнього вчителя музичного мистецтва», окреслив їх багатокомпонентну 

структуру, в яку увійшли мотиваційно-цільовий, рефлексивний та особистісний 

компонентні блоки.  

Влучною є думка дисертанта, що вміння самоорганізації є необхідними 

якостями особистості, які потрібно формувати у процесі вивченні фахових 

дисциплін у вищій школі.  

Висновки до першого розділу представлено автором на основі 

комплексного аналізу літературних джерел та методу узагальнення, класифікації 

отриманих теоретичних даних і систематизації науково-теоретичних положень. 

Вони повною мірою висвітлюють результати поставлених здобувачем завдань.  

У другому розділі «Методичні основи формування умінь художньо-

творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва» 

здобувачем означені науково-теоретичні принципи (соціокультурний, суб’єктний 

та технологічний), запропоновані системоутворюючі принципи (інтерактивності 

та суб’єктності, цілісності та відкритості, структурності й наступності), 

педагогічні умови, завдяки врахуванню та впровадженню яких підвищується 

ефективність формування умінь художньо-творчої самоорганізації у студентів. 

У роботі чітко окреслено етапи процесу формування умінь художньо-творчої 

самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва: мотиваційний, 

когнітивний, фахового самопроектування. 

Заслуговують на увагу і методи формування умінь художньо-творчої 

самоорганізації у студентів, а саме: художньо-творчої резонансної взаємодії, які 

спрямовані на самостійне, але кероване викладачем вирішення проблемної 

ситуації студентом; автономного пошуку, у результаті якого студенти 

навчаються виявляти власні прогалини в знаннях та уміннях художньо-творчої 



самоорганізації; метод психологічної підтримки, який формує у студентів 

впевненість у власних силах; ситуативний метод; метод організованих стратегій 

та інші. Запропонована методика заслуговує схвальної оцінки адже вона, на мою 

думку, ґрунтується на принципах гуманізму та демократизму. 

Висновки до другого розділу достовірні і обґрунтовані, що 

підтверджуються опрацюванням значної кількості аналітичного матеріалу та 

широким застосуванням наукових методів і підходів дослідження.  

На особливу увагу заслуговує інформація третього розділу «Дослідно-

експериментальна робота з формування умінь художньо-творчої 

самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва», де викладено 

зміст і результати педагогічного експерименту.  

На констатувальному етапі експерименту для визначення вихідного 

стану досліджуваного феномену дисертант використав інтерв’ювання, 

анкетування та опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» (за 

В. Моросановою та Р. Сагієвою). Результати констатувального експерименту 

дозволили здобувачу констатувати, що рівень теоретичних знань з художньо-

творчої самоорганізації та ступінь володіння уміннями художньо-творчої 

самоорганізації у респондентів є недостатніми, уявлення про художньо-творчу 

самоорганізацію та способи її реалізації у студентів наявні на низькому рівні, 

звідси виникає необхідність формування художньо-творчої самоорганізації у 

студентів вищих закладів освіти. 

Особливо слід відзначити ретельний опис формувального експерименту, 

який проводився під час вивчення студентами елективного курсу 

«Самоорганізація у фаховому становленні майбутніх учителів музичного 

мистецтва», який включав лекційні, практичні, семінарські заняття та самостійну 

роботу студентів. У дисертації наведено достатньо переконливі результати 

формувального експерименту та їх аналіз, статистично доведено достовірність 

змін у показниках школярів експериментальної та контрольної груп. Результати 

педагогічного експерименту свідчать про ефективність упровадження 

запропонованих методичних основ формування умінь художньо-творчої 



самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в вищих закладах 

освіти. 

Висновки до третього розділу логічно випливають зі змісту роботи, у 

концентрованому вигляді відображають основні результати дисертаційного 

дослідження.  

Отримані результати надали змогу дисертанту виявити наукову новизну. 

Вона полягає в тому, що вперше здійснено цілісний аналіз проблеми формування 

вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі фахової підготовки, а саме: виявлено сутність феномену самоорганізації 

та художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва у 

філософському та психолого-педагогічному контекстах; розкрито зміст і структуру 

вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва: 

обґрунтовано педагогічні підходи, принципи; теоретично обґрунтовано й 

розроблено методичне забезпечення формування вмінь художньо-творчої 

самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової 

підготовки: педагогічні умови; етапи  та форми формування вмінь художньо-

творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової 

підготовки; окреслено систему критеріїв і показників сформованості вмінь 

художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва; 

експериментально перевірено ефективність методичного забезпечення формування 

вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі фахової підготовки. 

Удосконалено наукові уявлення про сутність поняття «уміння художньо-

творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва»; зміст і 

структуру умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів 

музичного мистецтва у єдності мотиваційно-цільового, рефлексивного та 

особистісного компонентів. 

Подальшого розвитку набули методи формування вмінь художньо-творчої 

самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової 

підготовки. 



Вивчення матеріалів дисертації дозволяє зробити висновок, що наукові 

результати, отримані Хань Юйцень, базуються на ґрунтовній та всебічній 

розробці проблеми дослідження, аналізі різних підходів до її вирішення, 

використанні достатньої кількості літературних джерел. Тому, можна 

стверджувати, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була 

досягнута, а дисертація є завершеною науковою працею. 

Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його використання. 

Оцінюючи значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання, можна стверджувати, що вони 

характеризуються теоретичною та практичною значимістю.  

Практична значущість дослідження визначається можливістю використання 

цих матеріалів та висновків під час розробки спецкурсів, посібників з теорії та 

методики музичного навчання в вищій школі. 

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях. Основні 

теоретичні положення дисертаційного дослідження, результати та висновки 

висвітлені у 8 одноосібних публікаціях автора, 4 статей з яких у наукових 

фахових виданнях України з педагогіки, 1 – у науковому міжнародному виданні, 

3 публікації апробаційного характеру. 

Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату. За структурою та 

змістом дисертація і автореферат відповідають діючим нормативним 

документам. У тексті автореферату відображено основні положення, результати 

і висновки здійсненого Хань Юйцень дисертаційного дослідження. Важливим є 

те, що результати наукового дослідження Хань Юйцень доведені до 

безпосереднього впровадження в освітній процес Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Дискусійні питання та зауваження. Позитивно оцінюючи, в цілому, 

дисертаційне дослідження Хань Юйцень, слід висловити наступні зауваження та 

побажання:  

1. У I розділі на С. 71 та С. 75 подано два визначення сутності «умінням 



художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва»: 1). 

готовність студента до теоретичної і практичної організації й реалізації своєї 

художньо-творчої діяльності з високим рівнем якості та значущими кількісними 

результатами на основі засвоєних знань і досвіду; 2) комплекс професійно-

особистісних дій, заснованих на знаннях, специфіці художньо-творчої 

діяльності, які виявляються через саморегуляцію і дозволяють ефективно 

здійснювати професійну (фахову) діяльність; 

2. У II розділі, параграфі 2.1. «Педагогічні підходи та умови формування умінь 

художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва» на 

С. 89 подано педагогічні умови: створення рефлексивного освітнього 

середовища,  суб’єкт-суб’єктні відносини викладача і студента у цільовому 

середовищі, наповнення змісту фахової підготовки особистісним смислом, 

забезпечення інформативного характеру контролю художньо-творчої 

самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва, який підтримує його 

автономність і сприяє розвитку його суб’єктності. На нашу думку, запропоновані 

умови, бажано було б більш конкретно розкрити з авторської точки зору. 

3. У II розділі, параграфі 2.2. «Методичне забезпечення формування умінь 

художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва» 

висвітлені педагогічні принципи, деякі з яких, а саме інтерактивності та 

суб’єктності, цілісності і відкритості, які охарактеризовані дисертантом 

узагальнено, а бажано їх було б розглянути в ракурсі художньо-творчої 

діяльності студентів. 

4. У III розділі на констатувальному та формувальному етапах дослідження 

зазначена загальна кількість респондентів, не уточнено студенти, яких курсів 

приймали участь в дослідженні та не висвітлені терміни проведення означених 

етапів дослідження. 

5. Робота містить багато бібліографічних посилань на одну сторінку (4-5), а має 

містити не більше трьох. 

6. Текстовий матеріал роботи містить лексико-смислові стилістичні та 

пунктуаційні огріхи та потребує редагування.  

 

 



 


