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1. Актуальність теми дисертації  

Процес диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва спрямований на кінцевий результат, який передбачає 

високий рівень професійної компетентності фахівця. Художньо-мовленнєві 

уміння займають одне з важливих місць у структурі фахової компетентності. 

У зв’язку з цим необхідним є цілеспрямоване формування здатностей 

мовленнєвої об’єктивації результатів інтерпретаційно-аналітичних дій у 

фаховій діяльності вчителя музичного мистецтва.  

Означене зумовлює необхідність розробки методики формування 

художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі диригентсько-хорової підготовки. 

Наявність наукового доробку у сфері обраної тематики остаточно не 

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

в сучасних умовах розвитку мистецької освіти. Отже, соціально-педагогічна 

значущість означеної теми, наявність низки суперечностей та нез’ясованих 

раніше завдань у теорії та практиці фахової підготовки зумовлюють 

актуальність дисертації Лєснік О. С. «Формування художньо-мовленнєвих 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-

хорової підготовки».  
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Актуальність теми дослідження підсилюється також і тим, що 

дисертаційна праця є складовою частиною тематичного плану науково-

дослідної роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» «Методологія та методика 

фахової підготовки майбутніх учителів музики та хореографії в контексті 

художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» (реєстраційний номер 

0114U007160).  

2. Ступінь обґрунтованості наукових понять, висновків і 

рекомендацій.  

Аналіз дисертаційного дослідження Лєснік О. С. 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 та змістовними.  

Здобувачкою опрацьовано достатню кількість літератури (212 

найменувань, з них 20 – 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 художньо-мовленнєвих умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Тема розкрита, завдання виконано, обґрунтованість і достовірність 

результатів дисертації підтверджується їх успішною апробацією на 

міжнародних і вітчизняних конференціях.  

3. 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 теми дослідження, визначено 

об’єкт, предмет, мету, завдання, розкрито наукову новизну, охарактеризовано 
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методи, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, наведено 

дані щодо апробації та впровадження їх у практичну діяльність.  

У першому розділі роботи «Теоретичні основи дослідження художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва» дисертанткою 

було вивчено достатню кількість наукових джерел із теми дослідження, у 

межах якого вона уточнила зміст понять «мовлення», «мовленнєва 

діяльність», «художнє мовлення», «художньо-мовленнєві вміння», 

«мовленнєва культура», «мовленнєва майстерність», які мають ключове 

значення для теоретичного обґрунтування проблеми формування художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва; уточнено 

специфічні риси феномену мовленнєвих умінь.  

У дисертації здобувачка зазначає, що художньо-мовленнєві вміння 

функціонують як важливий інструмент створення вербально-педагогічних і 

художньо-виконавських інтерпретацій музичних творів, які, у свою чергу, 

складають своєрідний художньо-мовленнєвий педагогічний контент 

музично-освітнього процесу.  

Досліджуючи основоположні поняття дослідження, авторка визначила 

сутність художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва, що потрактовуються нею як інтегрований педагогічно-фаховий 

конструкт, який функціонує на основі синергійної взаємодії комплексу 

психолого-педагогічних і художньо-інтерпретаційних знань, умінь, навичок 

та особистісних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва, системно-

цілеспрямована активізація яких забезпечує його здатність реалізовувати 

ефективні музично-педагогічні комунікативні стратегії в музично-освітньому 

процесі.  

Для розгляду специфіки формування художньо-мовленнєвих умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва дисертанткою визначено структуру 

досліджуваного феномену, до складу якої ввійшли такі компоненти: 

комунікативно-рефлексивний,; художньо-наративний та творчо-

презентаційний. 
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На думку здобувачки, доцільним є дослідження формування художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі їх 

диригентсько-хорової підготовки, як безпосередньо спрямованої на 

збагачення художньо-комунікативного ресурсу згаданих фахівців, 

функціонального щодо забезпечення їх здатностей ефективно проводити 

вокально-хорову роботу в майбутній фаховій діяльності.  

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 «Методологічні засади та методика формування 

художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі диригентсько-хорової підготовки в закладі вищої освіти» 

здобувачкою обґрунтовано методологічні засади та розроблено методику 

формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки.  

Означена методика формування формування художньо-мовленнєвих 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-

хорової підготовки в закладах вищої освіти ґрунтується на засадах 

компетентнісного, системного, лінгвокультурного та диспозиційно-

комунікативного наукових підходів.  

Вважаємо, що дисертантка виважено й обдумано підійшла до 

визначення вище запропонованих підходів, кожен із яких є актуальним і 

важливим для сучасної підготовки майбутніх учителів, зокрема музичного 

мистецтва, у вищій школі. Відповідно до окреслених підходів здобувачем 

обґрунтовано доречні педагогічні принципи формування художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

диригентсько-хорової підготовки: поліхудожності; активно-особистісного 

осягнення музичного твору; дидактичної культуровідповідності; глибинного 
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розуміння іншомовних текстів, їх вимови й виразності інтонування; 

осмислення єдності вербального та музичного текстів; творчої комунікації; 

взаємовідповідності вербального висловлювання й диригентського жесту.  

У роботі чітко окреслено етапи процесу формування художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

диригентсько-хорової підготовки: установчо-рефлексивний, поліхудожньо-

координаційний, комунікативно педагогічний.  

На кожному з етапів формування означеного феномену реалізовано 

педагогічні умови. Так, на установчо-рефлексивному етапі запроваджується 

педагогічна умова: стимулювання особистісно-комунікативної рефлексії 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової 

підготовки. Дієвість методики на поліхудожньо-координаційному етапі її 

застосування забезпечується впровадженням педагогічної умови: створення 

поліхудожньо-мовленнєвого інтерактивного простору диригентсько-хорової 

підготовки. Педагогічною умовою, яка створюється на комунікативно-

педагогічному етапі є стимулювання творчо-пошукової діяльності для 

реалізації художньо-мовленнєвих умінь.  

Заслуговують на увагу й методи формування художньо-мовленнєвих 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-

хорової підготовки: художньо-мовленнєвого самоаналізу; рефлексивного 

аналізу в комунікативно-наративних формах; концептуально-

інтерпретаційного аналізу в метахудожніх формах мовлення; евристичного 

діалогу в художньо-педагогічній комунікації; спонтанного створення 

художньо-комунікативної ситуації; колективної художньо-комунікативної 

фасилітації 

Висновки до другого розділу достовірні й 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 художньо-мовленнєвих 
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умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-

хорової підготовки в закладі вищої освіти», де викладено зміст і результати 

педагогічного експерименту.  

Задля визначення рівня сформованості художньо-мовленнєвих умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва застосовувався діагностичний 

апарат, який складався з критеріїв та показників, розроблених відповідно 

до структури досліджуваного феномену. Із метою розроблення означеного 

апарату застосовувався метод теоретичного моделювання, що передбачало 

попереднє здійснення аналізу розвідок учених у відповідному 

проблемному полі.  

Так, оцінювання комунікативно-рефлексивного компоненту здійснено 

за перцептивно-асертивним критерієм, показниками якого визначено міру 

виявлення майбутніми вчителями музичного мистецтва прагнення 

ідентифікації інтенцій і диспозицій суб’єктів педагогічно-комунікативного 

процесу та здатності згаданих фахівців проявляти асертивність у 

педагогічно-комунікативних ситуаціях; оцінювання художньо-наративного 

компоненту проведено за показниками інтерпретаційно-праксіологічного 

критерію: «ступінь сформованості здатностей створення художньо-

інтерпретаційної експлікації хорового твору з урахуванням його музично-

вербальної синкретичності й поліхудожності виконавського осягнення» та 

«міра сформованості вмінь моделювання процесу втілення художньо-

інтерпретаційної концепції в різних формах диригентсько-хормейстерського 

праксису (вербальній, паравербальній, мануально-пластичній)»; задля 

оцінювання творчо-презентаційного компоненту застосовано художньо-

перформативний критерій, показниками якого виявилися ступінь здатності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до передачі художньо-емоційного 

сенсу музичного твору в диригентсько-перформативному процесі та міра 

розвиненості його вмінь створення конструктивного репетиційного 

середовища. 
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У результаті оцінювання, проведеного за допомогою анкетування, 

педагогічного тестування, складання творчих завдань, експертного 

оцінювання, спектрального аналізу диригентсько-педагогічної взаємодії та 

методів статистичної обробки результатів діагностування, було визначено 

чотири рівні сформованості художньо-мовленнєвих умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва, зокрема: низький «пасивний», середній 

«стохастичний», достатній «репродуктивний», високий «комунікативно-

творчий». 

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 експериментальної методики формування художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

диригентсько-хорової підготовки. Висновки до третього розділу логічно 

випливають зі змісту роботи, у концентрованому вигляді відображають 

основні результати дисертаційного дослідження.  

3. Наукова новизна результатів дослідження  

Наукова новизна дослідження Лєснік О. С. безперечна й визначається 

тим, що вперше: визначено сутність і структуру художньо-мовленнєвих умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва, що складається з низки компонентів, 

як-от: комунікативно-рефлексивного (прагнення до розуміння мотивації та 
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світоглядних орієнтирів суб’єктів музично-освітнього процесу задля 

визначення ефективних педагогічно-комунікативних стратегій; уміння 

майбутніх учителів музичного мистецтва конструювати педагогічно-

комунікативні стратегії на засадах забезпечення діалогічності суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в музично-освітньому процесі), художньо-наративного 

(здатність створення вербального супроводу педагогічної інтерпретації 

музичного твору; навички проєктування художньо-мовленнєвого педагогічного 

контенту музично-освітнього процесу), творчо-презентаційного (здатність 

цілеспрямованого застосування навичок художньо-мовленнєвої експлікації 

виконавсько-інтерпретаційної концепції музичного твору в педагогічно-

перформативному процесі; уміння ефективно організовувати музично-освітній 

процес засобами художнього мовлення); введено та розкрито сутність понять 

«музично-педагогічна комунікативна стратегія» «художньо-мовленнєвий 

педагогічний контент музично-освітнього процесу»; обґрунтовано 

методологічні засади та розроблено методику формування художньо-

мовленнєвих умінь майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової 

підготовки, основу якої склали педагогічні умови: стимулювання особистісно-

комунікативної рефлексії майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-

хорової підготовки; створення поліхудожньо-мовленнєвого інтерактивного 

простору диригентсько-хорової підготовки; стимулювання творчо-пошукової 

діяльності для реалізації художньо-мовленнєвих умінь; визначено критерії та 

показники оцінювання рівня сформованості художньо-мовленнєвих умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва (перцептивно-асертивний, 

інтерпретаційно-праксіологічний, художньо-перформативний). 

Уточнено сутність художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва та сутність понять «художнє мовлення»; «мовленнєві 

здібності». 

Подальшого розвитку набули парадигми: вербальної об’єктивації та 

трансляції знання, підготовки фахівців мистецької освіти на засадах 

компетентнісного підходу в закладі вищої освіти  
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Опрацювання матеріалів дисертаційної роботи дозволяє зробити 

підсумок, що наукові результати, отримані Лєснік О. С. ґрунтуються на 

всебічній розробці заявленої проблематики, визначенні та аналізі 

багатоаспектних підходів до її з’ясування, використанні необхідної 

джерельної бази.  

Отже, є можливість стверджувати, що мета дисертаційного 

дослідження була досягнута, тому дисертація є завершеною науковою 

роботою.  

4. Значущість результатів дослідження для науки і практики та 

можливі шляхи їх використання  

Значущість одержаних Лєснік О. С. результатів для 

музично�педагогічної науки полягає в що матеріали дисертаційного 

дослідження можуть бути використані у процесі підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) та 025 Музичне мистецтво, зокрема, в межах дисциплін «Хоровий 

клас», «Хорове диригування», «Методика та практикум роботи з вокально-

хоровими ансамблями».  

5. Повнота викладу матеріалу  

Результати дисертаційного дослідження достатньо оприлюднені. Його 

основні положення докладно відображено в 15 публікаціях, з них: 10 статей у 

наукових фахових виданнях України, 1 – у науковому зарубіжному виданні, 

4 – публікації апробаційного характеру. Кількість публікацій та їх якість 

відповідають чинним вимогам. У них повною мірою віддзеркалено основні 

наукові результати дисертації.  

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату  

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

вимогами пунктів 9, 11–15 «Порядку присудження наукових ступенів» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567 (із змінами)) та основними положеннями «Вимог до оформлення 

9 дисертації» (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
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12 січня 2017 року № 40). 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 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 Лєснік О. С. 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 окремих положень 

дисертації  

Загалом позитивно оцінюючи наукове та практичне значення 

отриманих дисертанткою результатів, вважаємо за доцільне звернути увагу 

на окремі дискусійні аспекти та висловити зауваження:  

1. Авторка презентує у дисертаційному дослідженні докладний опис 

експериментальної методики формування художньо-мовленнєвих умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової 

підготовки, при цьому доцільним було б представити, також, і методичні 

рекомендації з оновлення змісту дисциплін диригентсько-хорового циклу в 

контексті проблеми дослідження з відповідною конкретизацією завдань 

курсів. 

2. У дисертації усебічно охарактеризовано методологічні основи, 

педагогічні умови та методи формування досліджуваного конструкту, утім 

бракує висновків щодо форм організації процесу запровадження 

експериментальної методики, які виявилися найбільш ефективними. 
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3. У межах представленої у роботі експериментальної методики 

дисертанткою запропоновано застосування низки інноваційних методів, але 

не конкретизовано у процесі вивчення яких саме дисциплін диригентсько-

хорової підготовки передбачено здійснювати формування в майбутніх 

учителів музичного мистецтва художньо-мовленнєвих умінь згаданими 

методами. 

4. У дисертації презентовано оригінальний метод рефлексивного аналізу в 

комунікативно-наративних формах, який передбачає проведення дидактичної 

гри із застосуванням інтерактивних комунікативних технік. Авторка 

докладно описує процедуру застосування методу, на основі чого можна 

зробити висновок, що на початку проведення гри учасникам не було 

розкрито мету її проведення. Утім, надання студентам відомостей щодо 

спрямованості методу, безсумнівно забезпечило б підвищення ефективності 

його дієвості. Зокрема, доцільним було б звернути увагу студентів на 

можливості методу сприяти збагаченню тезаурусу їх музично-фахових знань, 

розширенню спектру емоційно-інтонаційного сприйняття, усвідомленню 

взаємозв’язків між вербально-педагогічним та художньо-виконавським 

аспектами мовлення тощо. 

5. Дисертантка представляє опис застосування на третьому етапі методів 

спонтанного створення художньо-комунікативної ситуації та колективної 

художньо-комунікативної фасилітації, в ході чого студенти мали можливість 

опрацювати безпосередньо в репетиційній роботі над вокально-хоровими 

творамиприйоми та засоби застосування художньо-мовленнєвих умінь, які 

вони засвоїли протягом проходження диригентсько-хорової підготовки за 

експериментальною методикою. Але недоліком можна вважати те, що не 

конкретизовано, на матеріалі яких саме творів проводилася така робота під 

час застосування методів. 

8. Загальний висновок  

Дисертаційна робота Лєснік Олени Степанівни «Формування 

художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в  
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