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Актуальність теми дисертаційного дослідження.  

Процес глобалізації охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. 

Враховуючи вимоги глобальних ринків праці, національна система вищої 

мистецької освіти потребує концептуально нових підходів у підготовці сучасних, 

конкурентноспроможних, компетентних фахівців, здатних до безперервного 

професійного зростання та творчої інноваційної діяльності.  

У державних освітніх документах України («Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про вищу освіту» та ін.) 

велика увага приділяється рівню професійної підготовки фахівців, здатних 

задовільнити потреби суспільства та вирішувати сучасні проблеми навчання та 

виховання, реалізовувати світові тенденції розвитку педагогічної науки та 

музично-виконавського мистецтва. 

 В зв’язку з цим актуальною стає проблема модернізації фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. Саме, тому  вибір дисертантом 

наукового дослідження на тему: «Формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки» є 

своєчасним та назрілим, а розгляд теми дисертації є вкрай необхідним для 

сучасної вищої мистецької освіти. 

У роботі дисертант зосереджує увагу на вирішення низки питань, серед 

яких особливе місце посідає подолання суперечностей між:  

– науково обґрунтованою дефініцією методологічної компетентності та 

відсутністю її теоретичного обґрунтування в контексті фахової, зокрема 

вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; 



– нагальною потребою вдосконалення методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки та відсутністю 

розробленої методики формування означеного явища; 

– необхідністю формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки та відсутністю визначених 

критеріїв її оцінювання (дис. стор. 18, автореф. стор. 4). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Аналіз дисертаційного дослідження Лі Ліцюань 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 (339 

найменувань, з них 7 – іноземними мовами), 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 запропонованої  

методики формування методологічної компетентності 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 «Теоретичні основи формування 



методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки» дисертантом було вивчено достатню кількість 

наукових джерел з теми дослідження, у межах якого він теоретично обґрунтував 

поняття: «тезаурус», «фахова компетентність», «методологія» та «метод 

пізнання», «методологія педагогічного дослідження», «методологічні знання 

вчителя музичного мистецтва», «методологічні вміння вчителя музичного 

мистецтва»; висвітлив сутність понять: «компетентність», «компетентний», 

«компетенція», «професійна компетентність», «наукова компетентність», 

«дослідницька компетентність», «дослідницька компетентність вчителя», 

«науково-дослідницька компетентність»; визначив ієрархічне місце 

«методологічної компетентності» в системі методологічної освіти вчителя та 

зазначив, що методологічна компетентність педагога є показником його 

методологічної культури, а також окреслив сутнісне значення понять 

«методологічна культура вчителя» і «методологічна компетентність вчителя» 

для визначення суттєвої різниці в їх розумінні. 

У дисертації здобувач зазначає, що важливим показником методологічної 

культури вчителя є сформованість світоглядних позицій і ціннісного ставлення 

до такого виду діяльності, як невід’ємного елементу будь-якого виду культури. 

Досліджуючи понятійний ряд: методологічні знання і вміння – 

методологічна компетентність – методологічна культура вчителя музичного 

мистецтва, автор відмічає, що в сучасному контексті наукового педагогічного 

знання необхідною ланкою при переході до методологічної культури педагога 

знаходиться його методологічна компетентність, яка є особистісно-

професійним утворенням і забезпечує здатність особистості вчителя 

застосовувати набуті знання і вміння в професійній сфері, а також зазначає три 

основні погляди на сутність методологічної компетентності вчителя, які є 

характерними для більшості педагогічних досліджень сучасних вітчизняних та 

зарубіжних вчених. 

На думку дисертанта, методологічна компетентність вчителя музичного 

мистецтва – це системне особистісно-професійне, динамічне утворення, яке є 

здатністю вирішувати фахові завдання, що базується на мотиваційній, 



інформаційно-дослідницькій, рефлексивно-самовдосконалюваній спрямованості 

особистості; сформованості всезагальних, загальнонаукових, музично-

педагогічних знань і вмінь та практичному виявленні їх у фаховій діяльності. 

Для розгляду специфіки формування методологічної компетентності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

здобувач здійснив розгляд групи понять, які змістовно пов’язані з вокальною 

підготовкою майбутніх учителів музичного мистецтва, а саме, розкрив сутність 

понять: «вокальна підготовка», «вокально-виконавська підготовка», «вокально-

педагогічна підготовка».  

А також обґрунтував структуру методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, спираючись на ідеї системного підходу, 

проаналізувавши існуючі структури професійної компетентності (за 

В.Калініним, В.Вишпольською, О.Сизовою та ін. науковцями) та науково-

дослідницької компетентності (за В. Шестак, Н. Шестак та ін.). 

На думку здобувача, сучасний погляд на стан формування методологічної 

компетентності у майбутніх учителів музичного мистецтва відбивають робочі 

програми для студентів-музикантів факультетів мистецтв закладів вищої 

музично-педагогічної освіти, а саме: робоча програма з «Методології музично-

педагогічної освіти», розробник: О. Олексюк; «Методологія музично-

педагогічних досліджень» (2017 р.), розробник: А. Растригіна та ін. програми, в 

яких науковці пропонують комплекси методологічних знань та умінь, набуття 

яких сприятиме ефективному оволодінню студентом фаху. 

У дисертації висвітлена структура методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки, в яку 

увійшли мотиваційно-ціннісний, інформологічно-дослідницький, світоглядно-

загальнонауковий, конкретнонауково-технологічний, рефлексивно-

самовдосконалювальний компоненти. 

У процесі вивчення стану дослідженості проблеми у науковій літературі 

дисертант розкрив чотири рівні методології вокально-виконавського мистецтва і 

вокальної педагогіки: філософський, в основі якого лежать наукові концепції 

філософів, які виявляють світоглядні, етичні, естетичні цінності музичного 



(вокального) мистецтва та всезагальні методи пізнання; загальнонауковий, який 

базується на положеннях, ідеях, принципах різних наук та відповідних їм 

методах (герменевтика, семіотика, музикознавство, психологія, психофізіологія, 

фоніатрія і фонопедія); конкретнонауковий, основу якого складають теорії, 

закономірності й принципи вокально-виконавського мистецтва і вокальної 

педагогіки; технологічний, який забезпечують традиційні та інноваційні 
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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 методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки» здобувачем означені наукові підходи та педагогічні принципи 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки та запропонована методика формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки. 

Означена методика формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки ґрунтується на 

засадах міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

акмеологічного, культурологічного наукових підходів.  

На мою думку, дисертант виважено та обдумано підійшов до визначення 

вище запропонованих підходів, кожен з яких є актуальним та важливим для 

сучасної підготовки майбутніх викладачів у вищій школі. 

Відповідно до окреслених підходів здобувачем обґрунтовано доречні 

педагогічні принципи формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки: систематичності й 

послідовності опанування науковими методами пізнання мистецтва співу, 

міждисциплінарності в пізнанні майбутніми вчителями музичного мистецтва 

наукових основ вокального виконавства та вокальної педагогіки, науково-творчої 



ініціативи, єдності наукових і мистецьких досягнень, особистісної зацікавленості та 

спрямованості на досягнення високого рівня методологічної компетентності, 

активності, детермінації видів і функцій наукової діяльності вчителя музичного 

мистецтва, науковості вокального навчання, поліхудожності й 

культуровідповідності. 

У роботі чітко окреслено етапи процесу формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки: мотиваційно-стимулюючий, інформаційно-гносеологічний, науково-

діяльнісний.  

На кожному з етапів формування означеного феномену реалізовано 

педагогічні умови, такі як: активізація пізнавальної мотивації студентів на 

опанування основами наукового пізнання вокального виконавства й вокальної 

педагогіки; застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури в 

процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; включення 

студентів у процесі вокальної підготовки до різних видів науково-дослідницької 

діяльності та стимулювання розвитку науково-методичної творчості майбутніх 

учителів музичного мистецтва на заняттях із вокальних дисциплін для досягнення 

їх наукового, професійного й особистісного акме.  

Заслуговують на увагу і методи формування методологічної 

компетентності у студентів в процесі вокальної підготовки, які подані 

здобувачем відповідно до означених педагогічних умов, а саме: мотиваційні, 

міждисциплінарні, науково-діяльнісні та науково-творчі.  

У роботі висвітлені цікаві та корисні методи щодо формування 

означеного феномену у студентів, а саме: науково-методичного проекту, творчо-

аналітичні завдання, метод створення банку ключових понять з теми вокального 

навчання та створення презентацій про досвід виданих співаків минулого і 

сучасного, інформаційно-пошукові, пізнавальні завдання тощо. 

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 

«Експериментальна перевірка методики формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки», де викладено зміст і результати педагогічного 

експерименту.  

На констатувальному етапі експерименту для визначення вихідного 

стану досліджуваного феномену дисертант використав діагностичні методики, 

зокрема: тест «Мотивація методологічної діяльності» (методика К. Замфір у 

модифікації А. Реана); опитувальник «Інформаційна культура вчителя» (за 

С. Сисоєвою та Л. Козак); опитувальник для оцінки рівня науково-творчого 

мислення особистості (за Е. Роговим); тест «Індивідуальна міра вияву 

рефлективності» (за А. Карповим, В. Пономарьовою) та запропонував розробку 

авторських тестів і опитувальників.   

Результати констатувального експерименту дозволили здобувачу 

констатувати, що в практиці закладів вищої педагогічної освіти формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки потребує додаткової уваги і посилення змістового 

й методичного забезпечення. Серед найважливіших причин у цілому низького й 

задовільного рівня методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки дисертант вбачає: 

недостатню спрямованість педагогічної дії й освітнього процесу з вокальних 

дисциплін на формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва, складність формування означеного процесу та слабку 

мотивацію студентів до методологічної діяльності в процесі вокальної 

підготовки (дис. стор. 151). 

Особливо слід відзначити ретельний опис формувального експерименту, 

який упроваджувався за допомогою аудиторних (індивідуально практичні 

заняття з постановки голосу, лекційно-практичні заняття з методики постановки 

голосу) та позааудиторних форм навчання студентів (засідання наукового гуртка 

з вокального виконавства і вокальної педагогіки, методологічні і вокально-



методичні тренінги, студентські науково-практичні конференції, диспути, 

колоквіуми, бліц-турніри, лекції-концерти тощо). 

У дисертації наведено достатньо переконливі результати формувального 

експерименту та їх аналіз, статистично доведено достовірність змін у показниках 

студентів експериментальної та контрольної груп. Результати педагогічного 

експерименту свідчать про ефективність упровадження запропонованої 

методики формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

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 цілісне дослідження формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки; розкрито сутність поняття «методологічна компетентність 

учителя музичного мистецтва», що в дослідженні розглядається як системне 

особистісно-професійне, динамічне утворення, яке є здатністю вирішувати 

фахові завдання, що базується на мотиваційній, інформаційно-дослідницькій, 

рефлексивно-самовдосконалюваній спрямованості особистості; сформованості 

всезагальних, загальнонаукових, музично-педагогічних знань і вмінь та 

практичному виявленні їх у фаховій діяльності. Обґрунтовано структуру 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, яка 

включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, інформологічно-дослідницький, 

світоглядно-загальнонауковий, конкретнонауково-технологічний, рефлексивно-

самовдосконалювальний. Розроблено методику формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки (складові: цільова, теоретико-методологічна, процесуальна, 

критеріально-результативна) на засадах міждисциплінарного, особистісно-

діяльнісного, компетентнісного, акмеологічного, культурологічного підходів, 

основою якої є обґрунтовані педагогічні умови: активізація пізнавальної мотивації 

студентів на опанування основами наукового пізнання вокального виконавства 



та вокальної педагогіки; застосування наукової екстраполяції як методологічної 

процедури в процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва; включення студентів у процесі вокальної підготовки до різних видів 

науково-дослідницької діяльності; стимулювання розвитку науково-методичної 

творчості майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях із вокальних 

дисциплін для досягнення їх наукового, професійного та особистісного акме, та 

розроблені методи, що класифіковано, як: мотиваційні, міждисциплінарні, 

науково-діяльнісні та науково-творчі. Визначено критерії та показники 

сформованості методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки (мотиваційно-аксіологічний, 

інформаційно-пошуковий, світоглядно-міждисциплінарний, науково-

діяльнісний, творчо-самовдосконалювальний). 

Уточнено сутність поняття «методологічна компетентність» та 

спорідненого з ним тезаурусу наукового дослідження; педагогічні принципи 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки.  

Подальшого розвитку набула методика фахової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

Вивчення матеріалів дисертації дозволяє зробити висновок, що наукові 

результати, отримані Лі Ліцюань, 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 робочих навчальних 



програм з дисциплін «Методика постановки голосу», «Методика викладання 

вокалу», «Вокальний клас» для підготовки бакалаврів і магістрів у вищих закладах 

освіти мистецького спрямування. 

  Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях 

Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження, результати та 

висновки висвітлені в 11 публікаціях автора, з них 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжних наукових виданнях, 4 праці 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 Лі Ліцюань дисертаційного 

дослідження. Важливим є те, що результати наукового дослідження Лі Ліцюань 

доведені до безпосереднього впровадження в освітній процес 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», Криворізького державного педагогічного університету, 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Дискусійні питання та зауваження 

 Позитивно оцінюючи, в цілому, дисертаційне дослідження Лі Ліцюань, 

слід висловити наступні зауваження та побажання:  

1. У першому розділі на с. 77 дисертант обґрунтовує  закономірності 

вокального навчання та принципи.  

На мою думку, їх доречніше було б висвітлити  в другому розділі під 

назвою: «Методичні основи формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки», 

де обґрунтовано наукові підходи та педагогічні принципи формування  

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі вокальної підготовки та висвітлено методику формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі вокальної підготовки. 

2. У першому розділі, параграфах 1.1. та 1.2. відсутній аналіз праць 



китайських вчених щодо визначення сутності означеного феномену, а 

також змісту вокальної підготовки студентів у вищих закладах освіти 

КНР. Бажано було б розглянути існуючі праці визначеної проблематики, 

адже у вступі на С. 18 дисертант наводить прізвища китайських вчених, 

які досліджують специфіку вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва (Ван Чень, Лай Сяоцінь, Лю Веньцзун, Лю Цзя, 

Цзінь Нань, Цзінхен Ген,  Цзяньшу Ван, Чен Дін, Чуньпен Лі та ін.), але 

нажаль, в роботі їх праці не висвітлює. 

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

а має містити не більше трьох. 

4. Текстовий матеріал роботи містить лексико-смислові стилістичні та 

пунктуаційні огріхи та потребує редагування.  

Однак, наведені зауваження та побажання не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційного дослідження Лі Ліцюань.  

Загальний висновок  

В своїй роботі дисертант ґрунтовно проаналізував означену проблему, вивчивши 

достатню кількість наукових джерел з теми дослідження, теоретично узагальнив 

та запропонував авторську методику методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки.  

Висновки та положення, висвітлені в дисертації, складають значний внесок 

теорію та практику музичної освіти. Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертаційного дослідження і дає повне уявлення про структуру та 

загальну характеристику роботи, а також висвітлює отримані дисертантом 

результати, висновки та надає перелік наукових публікацій за темою 

дисертаційного дослідження.  

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих наукових праць 

дає підстави для висновку, що дисертація Лі Ліцюань «Формування 



методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

 


