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1. Оцінка роботи здобувача у процесі підготовки дисертації: 

виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

навчального плану.

У процесі підготовки дисертації Чжан Сяо виконав індивідуальний план 

наукової роботи та індивідуальний навчальний план у повному обсязі. Всі 

заплановані види робіт були виконані своєчасно. Здобувач плідно співпрацював 

з науковим керівником протягом усього терміну навчання в аспірантурі.

2. Актуальність теми дисертаційної роботи.

Необхідність розвитку та вдосконалення професійної майстерності 

студентів в системі української вищої освіти обумовлена змінами у змісті 

підготовки фахівців, у тому числі й іноземних, яка спрямована на збільшення 

культуроємкості як в українському, так і в світовому вимірі.

Перехід України до ринкових відносин, що супроводжується формуванням 

державного ринку праці, зумовив нові вимоги до освітніх та соціально - 

культурних послуг, до підготовки конкурентоспроможних, затребуваних 

фахівців-хореографів. Це передбачає глибокі якісні зміни всієї системи 

хореографічної освіти, вдосконалення діяльності установ культури та мистецтв, 

їх стратегії, цілей, пріоритетних завдань і функцій. У зв’язку з цим, підготовка 

висококваліфікованих кадрів у закладах вищої освіти України вимагає нових 

підходів до організації навчального процесу з підготовки хореографів. Разом з



тим, освітній процес з підготовки фахівців хореографічного профілю в Україні 

сьогодні активно розвивається і вдосконалюється.

Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін зумовлює розробку відповідної моделі та 

методики у процесі професійного навчання особистості у закладах вищої освіти 

України, що акумулює кращі надбання педагогічної освіти та загальнолюдські 

цінності, які орієнтовані на входження країни в світовий освітній, інформаційний 

та культурний простір.

Системний підхід до формування професійної майстерності хореографів у 

ЗВО України є, по-перше, потужним засобом пізнання та методологічною 

основою для вирішення практичних завдань щодо вдосконалення якості 

організації діяльності установ соціально-культурного та культурно-дозвіллєвого 

типу, а, по-друге, засобом підвищення рівня професійного хореографічного 

мистецтва та хореографічної освіти в Україні.

Аналіз педагогічної, спеціалізованої у галузі мистецтв літератури та 

дисертаційних робіт, у яких висвітлено проблеми формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів, виявив ряд суперечностей'.

-  між зростаючою потребою суспільства в фахівцях-хореографах, які 

відповідають соціальному замовленню, і недостатністю засобів професійної 

підготовки;

-  між рівнем професійної підготовки майбутніх хореографів і вимог, що 

пред’являються роботодавцями до фахівців в області хореографії;

-  між потребою формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін і відсутністю 

теоретичних розробок, що сприяють його практичній реалізації в процесі 

навчання у ЗВО;

-  між практичною потребою формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін у закладах 

вищої освіти України та відсутністю моделі та методики реалізації означеного 

процесу.



Отже, актуальність обраної теми, її недостатня розробленість у теорії й 

практиці професійної освіти, виявлені суперечності зумовили вибір теми 

дисертації: «Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у 

процесі навчання спеціальних дисциплін».

3. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами.

Дисертаційна робота є складовою частиною комплексного дослідження

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка та пов’язана з основним напрямком її роботи за проблемою 

«Інноваційні підходи до управління якістю освіти» (реєстраційний номер 

0113и004660), у рамках якої автором досліджено модель та методику 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін.

4. Наукова новизна отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісне дослідження 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін, а саме:

-  розроблено компонентну структуру професійної майстерності 

майбутніх хореографів у єдності креативного, анатомічного, поведінкового, 

когнітивного та рефлексивного компонентів;

-  обґрунтовано модель і методику формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін у складі 

принципів (творча дисципліна, а також творча атмосфера в умовах процесу 

підготовки фахівців; етична і естетична єдність, як гарантована основа творчої 

особистості; попередня установка на викладача; змістовність і смислова 

спрямованість танцювальної техніки; емпатичний, тобто злиття з об’єктом в 

єдине ціле); педагогічних умов (забезпечення розвитку вмотивованості 

студентів щодо оволодіння професійною майстерністю на основі прийняття 

ними цінностей хореографічної освіти на початковому етапі фахової 

підготовки; актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до 

оволодіння професійною майстерністю; реалізація особистісно-орієнтованого



підходу в процесі формування професійної майстерності майбутніх хореографів 

в процесі навчання спеціальних дисциплін); етапів (теоретико-аналітичний, 

навчально-організаційний, підсумково-результативний) та відповідних методів, 

засобів та форм роботи, що базуються на демократичному та толерантному 

стилях взаємодії, направлені на зростання фахового рівня студентів (методи: 

активні методи: метод показу, імпровізаційний метод, ігровий метод,

концентруючий метод, метод аналізу педагогічних ситуацій; репродуктивні 

методи: переказ, виконання вправ, виконання комбінацій, етюдів,

хореографічних композицій; імпровізаційний метод; концентричний метод; 

ігрові методи: операційні та рольові ігри; форми: теоретичні форми навчання: 

лекційні заняття; семінарські заняття; навчальні екскурсії; фольклорні 

експедиції, консультації; самостійна робота; практичні форми: практичні 

заняття (вправа, екзерсис і етюд, які є складовими клас-концерту та уроку), 

сценічні форми (хореографічна мініатюра, хореографічний номер, які є 

складовими балету і сюїти або концерту); засоби: навчальні посібники; 

навчальні програми; технічне устаткування (комп’ютери, презентаційне 

обладнання); професійне обладнання хореографічних класів та кабінетів, 

аудиторій для практичної підготовки майбутніх хореографів.

-  визначено критерії та показники: спонукальний з показниками: 

здібності до оволодіння хореографічною лексикою та малюнком танцю, 

здібності до висловлення певної ідеї, здібності до створення хореографічного 

образу; здібності до просторового рішення та побудови художнього твору; 

когнітивно-операційний з показниками: знання системи викладання танцю; 

знання різних шкіл і напрямків і видів хореографічного мистецтва; знання 

особливостей музично-хореографічної драматургії; знання основ теорії та 

історії народної хореографічної творчості; знання регіональних особливостей 

танцю, національних традицій для відродження, збереження та розвитку 

традицій народної хореографічної культури, що вимагає освоєння різних 

соціальних ролей (комунікації) у професійній діяльності; поведінковий з 

показниками: здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання 

основних елементів танцю; здібностей до побудови навчальних і танцювальних



комбінацій; здібностей до використання різних засобів і методів викладання 

танцю; здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в 

залежності від обраного художнього образу та рівні (високий, достатній, 

середній, низький);

-  удосконалено методи фахової підготовки майбутніх хореографів 

шляхом створення сприятливих умов задля засвоєння ціннісного сенсу 

національних культурних надбань; постійного збагачення власного арсеналу 

знань на основі вивчення народної творчості різних культур; набуття 

практично-виконавського та педагогічного досвіду засобами вивчення 

спеціальних дисциплін.

-  подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст, прийоми та 

методи фахового навчання майбутніх хореографів в контексті формування 

професійної майстерності у закладах вищої освіти України.

5. Наукове та практичне значення дослідження.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості запровадження у навчальний процес професійної підготовки 

майбутніх хореографів закладів вищої освіти України розроблених в дисертації 

методичних матеріалів, зокрема з дисципліни «Теорія та методика викладання 

народного танцю».

Теоретичні положення роботи та зібраний фактичний матеріал можуть 

бути використані у процесі науково-дослідницької діяльності магістрантів, 

аспірантів, докторантів і викладачів; для проведення лекцій-концертів, 

спрямованих на підвищення рівня професійної майстерності студентів. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути покладені в основу 

розробки навчальних планів, стандартів вищої освіти України за 

спеціальностями «Середня освіта (Хореографія)» і «Хореографія», навчально - 

методичного забезпечення процесу фахової підготовки студентів. Теоретичні 

положення і джерельна база роботи можуть бути використані під час 

професійної підготовки майбутніх хореографів..

6. Повнота викладення матеріалу дисертації в наукових публікаціях.



Основні результати дисертації висвітлено у 8 одноосібних та 1 у 

співавторстві публікаціях, серед яких: 3 наукові статті у фахових виданнях, 1 

стаття в міжнародному науковому фаховому виданні, 5 праць апробаційного 

характеру в наукових журналах і збірниках матеріалів науково -практичних 

конференцій та семінарів. Аналіз наукових робіт здобувача, що вказані у 

списку опублікованих праць за темою дисертації, дає можливість 

стверджувати, що опубліковані роботи повною мірою відображають основні 

положення та висновки дослідження.

7. Ступінь обґрунтованості наукових положень.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

забезпечується логікою подання матеріалу дисертаційної роботи, послідовністю 

розв’язання поставлених завдань, репрезантативністю джерельної бази та 

широкою апробацією результатів, висновками та рекомендаціями, які подані до 

кожного розділу, загальних висновках дисертації, в додатках до дисертації. 

Достовірність отриманих висновків підтверджено використанням теоретичних 

та емпіричних методів, тривалістю дослідно-експериментальної роботи, 

якісним і кількісним аналізом експериментальних даних, зафіксованих 

довідками про впровадження результатів дослідження, а також об’єктивним 

аналізом 200 джерел, з яких 21 -  іноземними мовами, що відповідає усім 

вимогам до педагогічних досліджень.

8. Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

установленим вимогам щодо оформлення.

Структурні компоненти дослідження, а саме: анотації, вступ, 2 розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел, додатки,

-  пов’язані внутрішньою логікою і послідовністю викладу. Робота 

відзначається також логічністю викладу, чіткістю аргументації. Аналіз 

наукового апарату засвідчив відповідність вимогам кваліфікаційного наукового 

дослідження.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження на основі аналізу 

нормативних документів та визначених суперечностей, коректно визначено 

мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження; вказано на зв'язок роботи з



науковими програмами, планами, темами, представлено інформацію про 

результати наукового пошуку та відомості щодо його апробації; обсяг і 

структуру дослідження; охарактеризовано новизну, теоретичне і практичне 

значення дослідження.

У першому розділі «Теоретичні основи формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін» вирішено перше, друге та третє завдання дослідження.

На основі вивчення, аналізу й узагальнення наукових джерел виявлено 

стан розробленості проблеми формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, визначено поняттєвий 

апарат проблеми, уточнено сутність основних понять; розроблено компонентну 

структуру професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін, а також розроблено та теоретично обґрунтовано модель 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін.

У другому розділі розв’язано четверте та п’яте завдання дослідження, а 

саме: визначено критерії, показники та рівні сформованості професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін, а також експериментально перевірено ефективність моделі 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін.

Здобувачем доведено реалізацію мети та ефективність запропонованих 

моделі та педагогічних умов формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін.

Логічним завершенням дослідження є обґрунтовані відповідно до завдань 

загальні висновки.

Список використаних джерел вміщує перелік опрацьованої літератури. 

Основний зміст доповнюють додатки (анкети, тести, методики, методичні 

розробки), що застосовувалися дисертантом у процесі проведення

експерименту.

Дисертація оформлена згідно з чинними вимогами.



9. Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Дисертація Чжан Сяо є першим у вітчизняній педагогічній науці цілісним 

ґрунтовним науковим дослідженням формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, що 

характеризується високою інформаційною насиченістю та вагомим практичним 

значенням. Загалом, здобувачу вдалося вирішити всі завдання, поставлені в 

роботі. Висновки дисертації, підтверджені вагомими аргументами та 

безумовно, мають право на практичне застосування. У той самий час, варто 

висловити й деякі міркування, зауваження та побажання щодо дисертаційної 

роботи.

1. У роботі загалом достатньою мірою представлено навчальну аудиторну 

та позааудиторну роботу зі студентами майбутніми хореографами у процесі 

професійної підготовки. Важливо також подати більш детальний опис й аналіз 

індивідуальної та самостійної роботи. В описі експериментальної моделі більш 

чітко подати елементи індивідуалізованого і диференційованого навчання (з 

використанням сучасних цифрових технологій).

2. Заслуговує на увагу загалом кваліфікований опис дослідно - 

експериментальної роботи, водночас доцільним би був ширший і глибший 

аналіз діагностик за кожним компонентом професійної майстерності у процесі 

професійної підготовки майбутніх хореографів, більш детальне пояснення 

динаміки кількісних та якісних змін в учасників дослідної роботи.

10. Загальний висновок.

Дисертаційна робота Чжан Сяо «Формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін» на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 01 -  Освіта/педагогіка, за 

спеціальністю 011 -  Освітні, педагогічні науки за актуальністю, науково- 

теоретичним рівнем, новизною постановки та розв’язанням проблем, 

практичним значенням відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 «Порядку

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з



Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від

30.12.2015, № 567 від 30.12.2015, № 943 від 20.1 1.2019) та на підставі Порядку 

проведення експерименту з присудження доктора філософії, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. №  167.

Науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри образотворчого мистецтва, 
музикознавства та культурології 
Сумського державного 
педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка О. В. Коваленко
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