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1. Актуальність теми дисертації 

Зростання потреби в духовно багатому суспільстві вимагає перегляду 

підходів до навчання й виховання підростаючого покоління в напрямі 

розвитку його духовно-культурних цінностей та особистісно-художніх 

орієнтирів. Ці тенденції пов’язані, насамперед, зі збереженням і 

примноженням інтелектуального та творчого потенціалу особистості, здатної 

до самовираження в професійній діяльності. За таких умов, сучасний 

соціокультурний етап розвитку музично-педагогічної освіти актуалізує нові 

вимоги до якості підготовки фахівців, що передбачають необхідність і 

нагальність актуалізації проблеми методичної підготовки вчителів музичного 

мистецтва. Наявність наукового доробку у сфері обраної тематики остаточно 

не забезпечує з’ясування даної проблеми, а лише сприяє її всебічному 

вивченню в контексті розвитку сучасної музичної освіти. 

Отже, соціально-педагогічна значущість означеної теми, наявність 

низки суперечностей та нез’ясованих раніше завдань у теорії та практиці 

фахової підготовки зумовлюють актуальність дисертації Кузнецової О. А. 

«Теорія та практика методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами». 

Актуальність теми дослідження підсилюється також і тим, що 

дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування 

факультету мистецтв Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова з проблеми «Зміст, форми, методи і засоби 

вдосконалення підготовки вчителів музики» (протокол №5 від 24 грудня 

2012 року). 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових понять, висновків і рекомендацій. 

Достовірність отриманих результатів дисертаційної роботи 

Кузнецової О. А. забезпечується глибоким теоретико-методологічним 

обґрунтуванням його вихідних позицій; ретельним аналізом наукових джерел 

у філософському, соціологічному, психолого-педагогічному, музикознавчому 

аспектах; доцільним використанням комплексу взаємопов’язаних методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження; достовірно 
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проведеною дослідно-експериментальною роботою; результатами кількісної 

та якісної експериментальної перевірки розробленої методики; позитивними 

наслідками впровадження в освітній процес концептуальної моделі системи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. 

Отже, успішне розгортання дослідницького пошуку відбувається від 

обґрунтування дисертанткою теоретико-методологічних основ дослідження, 

визначення змістової сутності категоріально-поняттєвої його основи до 

розробки й перевірки моделі системи методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. 

У дисертації Кузнецової О. А. поставлено за мету – теоретично та 

методологічно обґрунтувати й експериментально перевірити модель системи 

методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. Важливим є те, що реалізація мети 

базується на: з’ясуванні змістової сутності й сучасного стану розробки 

проблеми просвітницької роботи зі школярами та готовності до неї майбутніх 

учителів музичного мистецтва; обґрунтуванні наукових підходів до означеної 

проблеми й розробки концептуального поліхудожньоцентричного підходу до 

методичної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами в умовах створення нової української 

школи; визначенні педагогічних принципів означеної підготовки; розробці 

моделі системи методичної підготовки; виявленні критеріально-рівневих 

характеристик методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до здійснення просвітницької роботи зі школярами; 

експериментальній перевірці розробленої моделі системи методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами. 

Високий ступінь обґрунтованості й достовірності результатів 

дослідження забезпечило використання автором вдало підібраного 

комплексу взаємопов’язаних методів. З-поміж  них: загальнонаукові: 

аналітикосинтезований, який стосується вивчення філософських, психолого-

педагогічних, мистецтвознавчих та методичних досліджень, нормативних 

документів, а також реального досвіду методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами; 

аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. Теоретично та практично 

корисними є конкретнонаукові методи: системно-структурний; 

моделювання; емпіричні: опитування, спостереження, порівняння; 

оцінювання; педагогічний експеримент; математичної статистики та інші. 

Опрацювання та критичний аналіз теоретичного матеріалу, проведені 

емпіричні дослідження, власний досвід формування системи методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами склали основу запропонованої автором оригінальної 

концепції означеної підготовки. 
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Дисертаційна робота відзначається логічно-структурною виваженістю, 

узгодженістю поставлених завдань і сформульованих висновків. 

У першому розділі дисертації – «Теоретико-методологічні основи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами» – дисертантка зосереджується на 

уточненні сутнісних характеристик базових категорій дослідження. Вона 

влучно розкриває зміст поняття «готовність студентів до реалізації музично-

просвітницької роботи зі школярами»; детально описує специфіку 

означеного явища. Позитивної оцінки вимагають наведені авторські 

визначення дефініцій та здійснений теоретико-методологічний аналіз 

проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до просвітницької роботи зі школярами.  

Реалізація науково-дослідницького потенціалу авторки віднайшла своє 

втілення, зокрема, у другому розділі дисертації «Концептуальні основи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької роботи зі школярами», який присвячено 

обґрунтуванню розробленого поліхудожньоцентричного підходу як найбільш 

доцільного для здійснення методичної підготовки студентів музичної 

спеціальності до просвітницької діяльності в школі. Різноманітною є система 

принципів, поданих у роботі. Заслуговують на схвалення розроблені 

дисертанткою методичні орієнтири підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Практично-цінним 

матеріалом є здійснений Кузнецовою О. А. процесуально-функціональний 

аналіз методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи з учнями.  

Науковий інтерес має зміст матеріалів, запропонованих у третьому 

розділі «Система методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої просвітницької роботи зі школярами». Головним 

науково-методичним досягненням Кузнецової О. А. є обґрунтування 

структури та змісту моделі системи підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Позитивної 

оцінки заслуговує обґрунтоване визначення педагогічних умов і критеріїв 

реалізації методичної підготовки студентів до музично-просвітницької 

роботи в школі, а також рівнів сформованості означеного феномена. 

У контексті четвертого розділу «Експериментальна робота з 

формування методичної підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої просвітницької роботи зі школярами» докладно 

презентовані констатувальне, формувальне та контрольне дослідження, що 

відображають динаміку методичної підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами в процесі 

впровадження розробленої моделі. 

Ґрунтовний теоретичний аналіз обраної теми та якісно проведене 

емпіричне дослідження дали можливість Кузнецовій О. А. впроваджувати 

модель системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного 
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мистецтва до просвітницької роботи зі школярами в практику фахової 

підготовки майбутніх учителів музики в системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. 

 

3. Наукова новизна результатів дослідження 

Наукова новизна дослідження Кузнецової О. А. полягає в тому, що 

вперше комплексно розкрито сутнісний зміст поняття «просвітницька робота 

зі школярами» як важливого складника методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, що передбачає творчій підхід до створення, 

поширення, а також споживання цінностей світової та національної музичної 

культури, визначена функція музичного просвітництва в школі (світоглядно-

пізнавальна, праксеологічна, креативна, естетична); схарактеризовано 

сучасний стан розвитку проблеми методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької діяльності зі школярами. Розроблено 

поліхудожньоцентричний підхід до реалізації методичної підготовки до 

просвітницької роботи майбутніх учителів музичного мистецтва зі 

школярами, який ураховує їх творчу самореалізацію та містить визначені 

відповідно до соціального запиту мету й завдання, джерела та чинники 

конструювання змісту та педагогічні умови фахової підготовки вчителя 

музичного мистецтва. Систематизовано принципи формування методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами (наочності в поданні музичного матеріалу, 

варіабельності змісту й форм музично-просвітницької роботи та ін.). 

Розроблено концептуальні засади моделі системи методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. Теоретично обґрунтовано та експериментально верифіковано 

компонентну структуру означеного феномена. Розроблена модель системи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами, що охоплює принципи, функції, 

компоненти, педагогічні умови, систему авторських засобів педагогічного 

моніторингу й методику, що містить організаційні форми, методи та етапи її 

реалізації. Розкрито зміст та критеріально-рівневу організацію моніторингу 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Впроваджено систему педагогічного моніторингу готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи в школі. 

Вагомим є уточнення поняття «готовність майбутніх учителів 

музичного мистецтва до реалізації музично-просвітницької роботи зі 

школярами», що розкривається в актуалізації мотиваційно-особистісних 

установок на музично-просвітницьку діяльність, психолого-педагогічних, 

музикознавчих, методичних, виконавських знаннях, уміннях і навичках, а 

також наявному досвіді музично-комунікативної роботи. 

Подальшого розвитку набули теоретико-методологічні засади 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

(системного, аксіологічного, особистісно-праксеологічного, творчо-
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комунікативного, креативного) та принципи фахової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до здійснення просвітницької роботи зі 

школярами. 

 

4. Значущість результатів дослідження для науки і практики та можливі 

шляхи їх використання 

Значущість одержаних Кузнецовою О. А. результатів для музично-

педагогічної науки полягає в розробці та апробації моделі системи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами.  

Безперечна практична цінність дослідження полягає в розробці 

навчальних програм, методичних розробок і рекомендацій із питань 

методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

просвітницької діяльності зі школярами в умовах створення нової 

української школи. Матеріали дисертації використано в освітніх курсах та 

методичних рекомендаціях із підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами для бакалаврів і магістрів 

у спецкурсах: «Практикум музично-просвітницької діяльності учителя 

музичного мистецтва», «Основи художньо-інформаційного методичного 

забезпечення музично-просвітницької роботи учителів музичного мистецтва» 

та ін. Систематизовані й узагальнені положення й результати методичних 

експериментів мають цінність для подальших наукових розвідок із музичної 

педагогіки та педагогіки мистецтва. 

Широку та ґрунтовну апробацію результатів дослідження здійснено в 

процесі обговорення його результатів на засіданнях кафедри теорії та 

музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені 

А. Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, на науково-практичних, науково-методичних 

конференціях і семінарах.  

5. Повнота викладу матеріалу 

Основні положення дисертації відображено в 64 публікаціях, з них: 

1 одноосібна монографія, 8 зарубіжних статей, 23 статті у фахових виданнях 

України, 4 навчально-методичних посібники, 5 методичних рекомендацій, 

23 праці апробаційного характеру. Кількість публікацій та їх якість 

відповідають чинним вимогам. В них повною мірою віддзеркалено основні 

наукові положення дисертації. 

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

вимогами пунктів 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567 (із змінами)). Стиль викладу в них матеріалів досліджень, 

наукових положень, висновків і рекомендацій доступний для їх сприйняття. 

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням 

дисертації. В авторефераті основні положення дисертації викладені повно й 
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докладно. Наукові позиції, висновки й рекомендації, наведені в авторефераті, 

належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації. 

Оцінювання змісту дисертації дає можливість констатувати, що 

дисертаційна робота Кузнецової О. А. є цілісним, завершеним науковим 

дослідженням. За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю й 

достовірністю, науковою та практичною значущістю отриманих результатів, 

повнотою їх викладення в опублікованих дисертанткою наукових працях, а 

також за оформленням, дисертація відповідає паспорту спеціальності 

13.00.02 (теорія та методика музичного навчання) й вимогам, які висуваються 

до дисертацій такого типу. 

 

7. Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації 

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Кузнецової О. А., 

відзначаючи його наукову вартість і практичну значимість, дозвольте 

висловити певні побажання та зауваження дискусійного характеру: 

1. У першому розділі рецензованого дисертаційного дослідження 

авторкою аргументовано уточнюються сутнісні характеристики основних 

категорій дослідження та пропонується авторське визначення «методики 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами». Втім, теоретична дискусія може бути розгорнута 

навколо педагогічної інтерпретації деяких понять і категорій. 

Кузнецова О. А., базуючись на ідеях педагогічної онтології, вдало наводить 

авторське тлумачення «музично-просвітницької діяльності вчителя 

музичного мистецтва», «методичної готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи» (сс. 128, 129) та ін. 

Втім, з метою підсилення обґрунтованості поняттєво-термінологічного 

апарату дослідження бажано було би більш рельєфно схарактеризувати та 

унаочнити у викладі матеріалів роботи означену категоріальну базу, 

фокусуючи свою увагу на основних дефініціях.  

2. Безперечним оригінальним науковим досягненням поданого до 

захисту дослідження є розроблений авторкою концептуальний 

поліхудожньоцентричний підхід. На с. 130 дисертації Кузнецова О. А. 

слушно зазначає, що «на відміну від поліхудожнього, пов’язаного із 

синкретизмом (синтез, злиття), що виявляється в нероздільному злитті всіх 

видів художнього прояву (Гамолін, 2020), поліхудожньоцентричний підхід 

ґрунтується на ідеї центрованості на естетично-розвивальній функції 

мистецтва». Втім, на нашу думку, варто було б більш докладно висвітлити ці 

відмінності та показати реалізацію означеного підходу на практиці, 

застосовуючи поліхудожньоцентричний характер видів мистецтва, які 

усвідомлюються в процесі просвітницької роботи зі школярами. 

3. Заслуговує на увагу доцільно подана дисертанткою творча складова 

в контексті досліджуваного феномена. Творчі підходи застосовуються й у 

визначенні основних понять (наприклад, «творча просвітницька робота зі 

школярами»), структурних компонентів (наприклад, творчо-діяльнісний), 
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етапів (наприклад, творчо-репрезентативний) та ін. Втім, висвітлення 

«творчості» в означених елементах наукового дослідження вимагає більшої 

конкретизації відповідно до концептуального поліхудожньоцентричного 

підходу. 

4. Запропонований дисертанткою поліхудожньоцентричний підхід 

цілком логічно виходить з естетичної функції музичного просвітництва та 

втілює принципи емоційності, арт- і естето-терапевтичності просвітницької 

роботи вчителя музичного мистецтва зі школярами. У зв’язку з цим 

виявляється доцільним посилити практичну складову більш детальним 

описом методів, спрямованих на розвиток абнотивності, креативності та 

естетичних здібностей. 

5. Характеристика стану готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами набула б більшої повноти, 

якби дисертантка проаналізувала основні труднощі студентів у процесі 

означеної підготовки, виявлені в результаті додаткових бесід та анкетувань. 

6. Безперечним концептуальним досягненням дослідження є 

розроблена та схарактеризована дисертанткою система методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

просвітницької роботи зі школярами. Втім, бажано було б деталізувати 

можливості застосування мистецького репертуару для школярів у процесі 

просвітницької роботи в контексті поліхудожньоцентричного підходу на 

конкретних прикладах. 

7. Визначаючи новизну й високу теоретичну та практичну значущість 

розробленого та презентованого авторкою поліхудожньоцентричного 

підходу, у тексті автореферату варто було підкреслити доцільність і 

своєчасність його розробки в умовах сучасних викликів Нової української 

школи. 

Однак, висловлені зауваження викликають лише дискусію і не 

впливають на загальну високу оцінку дисертаційної роботи, якій притаманні 

оригінальність, наукова новизна, високий теоретико-методологічний рівень, 

глибина підходів до нового вирішення наукової проблеми методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами, ґрунтовність дослідно-експериментальної роботи. 

 

 

 

8. Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Кузнецової О. А. «Теорія та практика методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами» є науковим дослідженням, виконаним автором на 

актуальну тему. Отримано нові науково-обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання, що полягає в теоретико-

методологічному обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі  
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