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ВІДГУК 

офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, професора 
Кузнецової Ольги Алексіївни на дисертаційне дослідження Пань Сінюя на 

тему «Методика підготовки бакалаврів музичного мистецтва до 
формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання. 

Актуальність обраної теми 

Дисертація Пань Сінюя - самостійне завершене наукове дослідження, 

побудоване на вивченні нового матеріалу не опрацьованого ще українським 

педагогічним товариством. На сьогодні немає праць, у яких би 

висвітлювалася проблема підготовки бакалаврів музичного мистецтва до 

формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики. 

Створення національної системи освіти, спрямованої до нового -

третього тисячоліття, пов'язане з реформуванням підготовки кадрів. 

Сучасній демократичній державі потрібні фахівці, котрі здатні творчо 

переосмислювати і сприймати ті найкращі доробки, яких досягла світова і 

вітчизняна теорія та практика кадрової політики, навчати і виховувати 

спеціалістів у дусі сучасних вимог та загальнолюдських цінностей. Саме 

бережливе толерантне ставлення до Людини на сучасному етапі має складати 

невід'ємну частину загального світогляду та культури кожного громадянина 

України. 

У наданій дисертації представлено результати дослідження щодо 

підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної 

культури школярів, які базуються на високому ступені сформованості 

сприйняття аудіо інформації за допомогою оркестрової музики. 

У дисертації аудіальна культура школяра розглядається дослідником як 

комплексна якість, що формується у процесі спілкування із творами 

музичного мистецтва за умов цілеспрямованої реалізації їх педагогічного 
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потенціалу в напрямі формування перцептивно-диференціальних та творчо-

діяльнісних здатностей особистості та її можливості взаємодіяти із 

актуальним звуковим ландшафтом. 

У контексті окреслених завдань, що були поставлені дисертантом, 

актуальним вбачаємо виокремлення концептуальних підходів до 

інтеграційно-глобалізаційних тенденцій в освітньому просторі та уваги до 

пріоритетності освітніх завдань, що спрямовані на формування культурного 

потенціалу школярів. 

У дисертації також актуалізується питання активного сприйняття та 

засвоєння школярами норм комунікативної культури, інтеріоризації її 

цінностей та вироблення ставлень, що сприяють процесам гармонізації 

особистості. Зокрема розглядається феномен зумовленості музичного 

сприймання школярами перебігу слухо-перцептивних, когнітивно-

аналітичних та ідентифікаційно-диференціювальних процесів, що 

актуалізують питання усвідомленого, активно-творчого слухання музики. 

Приймаючи до уваги чинники урбанізації та антропогенності, а також, 

феномен психологічної опосередкованості сприйняття акустичної інформації, 

дослідник розглядає звуковий ландшафт як культурне середовище, на основі 

чого теоретично аналогізує процеси формування аудіальної культури та 

інкультурації до звукового ландшафту. Означені аспекти досліджуються в 

контексті формування слухацької культури. 

Не викликають сумніву й визначені дисертантом суперечності щодо 

проблем формування цілісного світогляду особистості, з одного боку, та 

відсутністю визначеної феноменології аудіальної культури, з іншого; 

необхідністю підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування 

аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики та відсутністю 

визначених критеріїв їх оцінювання. 

З огляду на зазначене, ми з розумінням приймаємо такі ключові 

поняття наукової роботи Пань Сінюй як: «аудіальність», «аудіальна 
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культура», «звукові відчуття», «звуковий ландшафт», «педагогічний 

потенціал оркестрової музики», «акустична перцепція». Дослідження 

спрямоване на виокремлення компонентів у структурі підготовки бакалаврів 

музичного мистецтва до формування аудіальної культури, про що змістовно 

та фахово розказано на стор. 72-79. 

Виходячи із зазначеного, констатуємо, що актуальність дисертаційного 

дослідження не викликає заперечень та має наукову новизну для галузі 

методики музичного навчання. 

Аналіз тексту дисертації, автореферату та змісту публікацій Пань 

Сінюя дозволяють дійти висновку про наукову достовірність викладених 

автором результатів. Відзначимо, що структура роботи чітка, логічна, має три 

розділи, висновки до розділів, ґрунтовні загальні висновки, змістовні додатки 

з візуальним супроводом, список використаних джерел 275 найменувань, з 

них 63 - іноземними мовами. 

Окреслені диссертантом методи дослідження є відповідними для 

розв'язання поставлених завдань, досягнення мети. Вони відбивають 

світоглядну позицію дослідника, його орієнтацію у науковій інформації, 

теоретичні положення щодо досліджуваного феномену, його феноменології 

та структурованості. 

Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 

Наукові положення дисертації ґрунтуються на методологічних основах, 

визначених на значному доробку вітчизняної та іноземної літературі. Це є 

виправданим, ураховуючи зацікавлене ставлення світової наукової спільноти 

до проблем аудіальної культури. Означене дозволило автору розробити 

методологічні засади дисертації, засновані на врахуванні реалій сучасного 

звукового ландшафту, зокрема, чинників застосування в аудіоконтенті (в 

Інтернет-мережі, кіномистецтві, відеоіграх, музичній субкультурі тощо) 

надбань психоакустики з метою відтворення певного впливу на свідомість 
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особистості. Окрім урахування негативного впливу агресивного звукового 

ландшафту на емоційний стан та здоров'я індивіда, аналіз літературних 

джерел дозволив авторові інтегрувати до методологічних засад дослідження 

наукові підходи та принципи, засновані на актуалізації інноваційних 

тенденцій сучасного мистецтва в контексті формування художньо-

перцептивного досвіду школярів. 

У першому розділі «Теоретичні основи підготовки бакалаврів 

музичного мистецтво до формування аудіальної культури школярів» 

дисертант обґрунтував феноменологію аудіальності, розкрив сутність і 

компонентну структуру феномену підготовки бакалаврів музичного 

мистецтва до формування аудіальної культури школярів засобами 

оркестрової музики, що в дослідженні інтерпретовано як сформовану фахову 

якість, яка характеризується художнім та естетичним ставленням до 

феномена звукової культури й володінням педагогічними засобами впливу на 

формування аудіальної культури школярів. 

Відмітимо ретельний аналіз джерельної бази, ключових понять 

термінологічного поля дослідження, які актуалізують проблему фахової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічній проекції. 

Також не викликає заперечень теза автора про соціокультурні функції 

аудіальної культури особистості, зокрема адаптаційну, середову, естетичну, 

інформаційну та здоров 'язбережувальну 

Заслуговує на увагу й те, що дисертант фахово і обґрунтовано 

проводить паралелі між освітніми процесами Китаю та України, зокрема 

концепцією «Нової Української школи», розкриває сутність китайської 

ментальної позиції, щодо гілозоїзму - баченні і ставленні до природи як до 

живого організму. Це торкається ідей полкультурності, які затверджені в 

концепціях МСМО (Міжнародна спільнота з музичної освіти), що є 

актуальними для китайської музичної культури . 



5 

У коло основних проблем, що висвітлено у розділі, входить побудова 

структури досліджуваного феномену, який складається з досвідно-

ідентифікаційного, асоціативно-образного, аудіально-мотиваційного, 

технологічно-продуктивного компонентів. Можна погодитися з підходом 

автора щодо їхнього визначення та аргументації. 

Також, погоджуємося із твердженням автора про важливість 

виокремлення «технологічно-продуктивного» компоненту у структурі 

ключового феномену, який активізує механізми звернення уваги, створення 

звуко-акустичного середовища, визначення векторів диференціації звукового 

потоку за допомогою нової віртуальної естетичної реальності і використанні 

сучасних технологій: ІКТ, телефонія тощо. 

У другому розділі «Методологічні та методичні основи підготовки 

бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури 

школярів» Пань Сінюй розкриває методологічну основу підготовки 

бакалаврів, що полягає у формуванні слухацької культури сучасних 

школярів, як специфічного складника їх загальної аудіокультури. 

Результатом сформованості слухацької культури має бути уміння 

відтворення диференційного аналізу аудіоінформації, який виховується на 

ґрунті осягнення творів академічного музичного мистецтва високого 

художнього рівню. 

Автор виводить нове, розширене розуміння музичної естетики, що 

ґрунтується на творчо-пошуковому процесі інтеграції аудіоартефактів шуму і 

тиші до тканини музичних творів, акцентує увагу на такому важливому 

складнику, як емоційний, за допомогою якого формується градація ставлень 

до музичних творів, вироблених у результаті рефлексії, наводить 

систематизацію певних музично-колористичних прийомів у відповідності до 

їх сталих культурно-конотативних інтерпретацій тощо. 

У підрозділі 2.2. «Методика підготовки бакалаврів музичного 

мистецтва до формування аудіальної культури школярів» Пань Сінюй 
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розглядає означений процес як комплекс знань, умінь та навичок, що 

забезпечують ефективність формування аудіальної компетентності. До неї 

входить набуття навичок володіння методами і конкретними педагогічними 

техніками формування аудіальної культури, що вимагає ефективних 

педагогічних умов, про які аргументовано доведено на сторінках дисертації. 

Автор дисертації достатньо широко висвітив засадничі принципи щодо 

головних методичних блоків та умов їхньої реалізації. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка методики підготовки 

бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури 

школярів засобами оркестрової музики» на високому науковому рівні 

представлено результати експериментів та їх порівняння, які не викликають 

сумнівів. 

Пань Сінюй визначив комплекс критеріїв, що дозволили оцінити 

підготовленість бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної 

культури школярів засобами оркестрової музики. Слід зазначити, що 

оригінальністю відрізняються методи, застосовані як під час 

констатувального так і в процесі формульного етапів експерименту. Так, 

оцінювальний апарат вихідного рівню підготовленості бакалаврів музичного 

мистецтва до формування аудіальної культури школярів містив завдання, 

розроблені шляхом модифікації передових діагностичних методик 

(Г. Відмер, X. Дженнінгс, С. Палмер, А. Ридж, Дж. Мануель та Дж. Хьюз), 

дієвість яких обґрунтована в ході застосування новітнього акустичного та 

нейробіологічного обладнання. Натомість, Пан Сінюєм розроблено 

автентичні модифікації означених методик, які дозволили використати 

надбання вчених та дослідити міру сформованості складників 

підготовленості майбутніх фахівців до формування аудіальної культури 

школярів у музично-педагогічній площині. 

Запропоновані в межах дослідження формувальні методики 

справляють позитивне враження спрямованістю на реалізацію 
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здоров'язберігаючої функції музичної освіти шляхом акцентуації уваги на 

позитивних та негативних аспектах звукового ландшафту. Означене 

уможливлюється дисертантом, зокрема, шляхом розглядання та опрацювання 

деяких психоакустичних технологій, що застосовуються в сучасному 

звуковому контенті. Серед таких цікавим представляється метод 

психоакустичного емоційного перформативу, в процесі застосування якого 

студенти відтворювали аудіосупроводження біографій видатний митців 

(композиторів, художників, літераторів), застосовуючи звукові семпли, які 

використовувались для синтезування електронних музичних композицій. 

Дієвість методу сприяла вирішенню декількох освітньо-розвивальних 

завдань. По-перше, студенти ознайомилися із технологією генерації таких 

композицій, у тому числі, з чинником прихованого використання в них 

звуків-помилок агресивно-шумового характеру. По-друге, у межах 

застосування методу було чітко ідентифіковано негативний контекст таких 

звуків шляхом їх асоціювання із трагічними та жахливими подіями у житті 

митців, автобіографії яких аудіально ілюструвалися. По-третє, використання 

семплів із звуками-анафонами природничих явищ (дзюрчання струмка, співу 

птахів тощо) сприяло збагаченню аудіально-перцептивного досвіду студентів 

та усвідомленню споглядальної краси та естетики звуків природи. 

Слушними та інноваційними представляються методи, засновані на 

висвітленні технологічних можливостей сучасного програмного 

забезпечення щодо організації художньо-творчої діяльності (метод 

телемедійної візуалізації аудіопотоку), актуалізації крос-модальних чинників 

формування аудіальної культури (методи когнітивно-ціннісного 

моделювання гештальт-об'єктів аудіосприйняття, емоційної картографії 

музичного аудіопотоку, контекстно-географічного формування 

аудіокультури), зокрема цілеспрямовано адаптовані до вікових особливостей 

школярів (крос-модальний метод евритмічної візуалізації аудіоконтенту). 
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Аналіз тексту дисертації дає змогу констатувати дотриманість Пань 

Сінюєм логічної коректності інформації, належного рівня аргументації у 

встановленні правдивості тверджень, причинно-наслідкових зв'язків. 

Висновки до розділів та загальні висновки містять належну оцінку 

результатів роботи з точки зору їх відповідності поставленим завданням. 

Автореферат ідентичний тексту кандидатської дисертації. 

Зауваження щодо змісту дисертації 

Оцінюючи позитивно дисертацію Пань Сінюя, слід висловити низку 

зауважень і побажань, які носять переважно рекомендаційний характер: 

1. Перше завдання стосується феноменології аудіальної культури в 

контексті актуальних проблем мистецької освіти. Натомість назва підрозділу 

1.1., де цей аспект розглядається, номіновано «Аудіальна культура 

особистості як проблема мистецької освіти: аналіз наукової літератури», 

тобто феноменологія аудіальності не відображено. Варто було це точніше 

номінувати відповідно завдання. 

2. У тексті дисертації згадується про комунікативний контекст 

аудіальності, навіть застосовується поняття «аудіоінформація»; проте 

конкретизації цього аспекту невистачає. Варто було розкрити, яка саме аудіо-

інформація може носити пізнавально-комунікативний контекст. 

3. Оскільки основним змістовим матеріалом було обрано 

оркестрову музику, доцільно було більш ґрунтовно показати репертуар щодо 

кожного інструмента оркестру, де він солірує, якій образ передає, яким 

тембром, що властиве саме цьому інструментові. 

4. Нажаль, дослідник не звернув уваги на педагогічний потенціал 

відомої казки «Петрік та вовк», яка уможливлює перцептивний зв'язок 

природних тембрів та тембрів музичних інструментів саме для школярів. 

5. Бажано було б звернути увагу й на китайські музичні 

інструменти, оскільки вони володіють цікавими тембральними красками і 

могли б збагатити звуко-тембральні уявлення студентів. 
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Загальний висновок 

Дисертація Пань Сінюй «Методика підготовки бакалаврів 

музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів 

засобами оркестрової музики», представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та 

методика музичного навчання, є самостійним, актуальним та достовірним 

дослідженням, яке на достатньому науково-теоретичному рівні розв'язує 

проблеми цілісного й системного аналізу підготовки відповідних фахівців до 

формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики. 

Дисертація відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 p., № 567, а її автор, Пань Сінюй, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання. 

Офіційний опонент - професор, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 


