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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки  

Одним із найважливіших завдань сучасної педагогіки мистецтва є 

опанування молоддю вітчизняних мистецьких традицій та прилучення їх до 

культурної спадщини інших народів світу. Саме тому в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів музики і хореографії приділяється увага 

глибокому аналізу теоретичних і практичних мистецьких проблем, зокрема 

фольклорній спадщині музичної та хореографічної галузей.  

Збереженням національного фольклору й інших форм традиційного 

національного мистецтва, що нерозривно пов’язані з культурою кожного 

народу, його ментальністю, самосвідомістю, духовним життям є провідною 

місією вчителів мистецького профілю. У контексті сказаного, дисертаційне 

дослідження Чжан Юй «Методика засвоєння національних мистецьких 

традицій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музики і 

хореографії» є актуальним, своєчасним і досить необхідним для розвитку 

теорії і методики музичного навчання.  

Відзначимо як позитив, що дисертація виконана відповідно до 

тематичного плану науково-дослідної роботи Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» та становить частину наукової теми «Методологія та 

методика фахової підготовки майбутніх учителів музики та хореографії в 

контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» також засвідчує 



актуальність і практичну значущість виконаної роботи не лише для вітчизняної 

педагогічної науки і практики, але й вказує на можливості використання її 

результатів у освітньому просторі Китайської Народної Республіки.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій  

Високий рівень достовірності та аргументованості висунутих наукових 

положень, сформульованих висновків дисертаційної роботи Чжан Юй 

забезпечується теоретико-методологічною фундаментальністю вихідних 

позицій дослідження та змістовним аналізом його матеріалів, що 

характеризуються узгодженістю теоретичних положень, змістовним вибором 

наукового інструментарію, що охоплює спектр теоретичних, емпіричних, 

статистичних методів. Логіка розгортання наукового пошуку забезпечена 

глибоким аналізом багатої джерельної бази, яка налічує 283 найменувань, у 

тому числі 17 іноземними мовами. Усе це створює продуктивні передумови 

для висвітлення дисертанткою отриманих результатів.  

 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність  

Дисертаційна робота Чжан Юй справляє позитивне враження. Цілком 

конкретно сформульовано науковий апарат дослідження. Його мета, завдання, 

об’єкт, предмет, наукова новизна, теоретичне та практичне значення одержаних 

результатів є взаємоузгодженими та зумовлюють обрану здобувачкою логіку 

наукового пошуку. Висвітлення результатів проведеного дослідження 

структурується в основному змісті роботи, що складається із трьох розділів, які 

розкривають науково-теоретичні, методичні засади дослідження та 

експериментальні його складники. Загальна будова дисертаційної роботи 

відповідає сучасним нормативним вимогам і складається з анотацій 

(українською та англійською мовами), списку публікацій здобувача, вступу, 

основного змісту, загальних висновків, списку використаної літератури та 

додатків. 



Схарактеризуємо змістове наповнення основних розділів дисертації щодо 

розв’язання поставлених у дослідженні завдань та досягненні його мети.  

Розв’язання першого завдання передбачало визначення сутності 

феномену національні мистецькі традиції та виявлення його освітнього 

значення. Спираючись на різноманітні наукові позиції та застосовуючи 

структурно-функціональний підхід дисертанткою доведено, що явище 

національні мистецькі традиції є багатогранним та розглядається в різних 

аспектах, зокрема культурологічному, філософському, мистецтвознавчому, 

педагогічному. У роботі підкреслено важливість ставлення молодої 

особистості до національних мистецьких традицій, що є досить актуальним 

та необхідним на часі. При цьому варто відзначити як позитив звернення 

дисертантки до становлення та розвитку українських національних 

мистецьких традицій, а також особливостей національних мистецьких 

традицій в Китайській Народній Республіці, зокрема їхнього історичного 

розвитку та сучасного стану.  

На нашу думку, суттєвим здобутком дисертантки є визначення 

природи, структури й соціокультурних функції національних мистецьких 

традицій, розроблення теоретичної моделі процесу й результату засвоєння 

національних мистецьких традицій у професійній підготовці вчителів музики 

і хореографії в педагогічних закладах вищої освіти.  

Розв’язання наступного другого завдання дослідження логічно 

вмотивовано та передбачало розробку теоретичної моделі процесу освоєння 

національних художніх традицій у професійній підготовці вчителів музики і 

хореографії. Авторське бачення теоретичної моделі процесу освоєння 

національних художніх традицій у професійній підготовці вчителів музики і 

хореографії ґрунтується на психологічній інтерпретації феномену 

дослідження. Вагомими стали визначенні дисертанткою компоненти 

теоретичної моделі процесу освоєння національних художніх традицій у 

професійній підготовці вчителів музики і хореографії, а саме знання щодо 

національних мистецьких традицій, мистецькі вміння, мотивація художньою 



діяльністю. Означені компоненти складають запропоновану автором 

дворівневу модель, яка є цінним надбанням дисертаційного дослідження.  

Важливу роль у загальній побудові дисертаційного дослідження 

відіграє третє завдання – визначити педагогічні підходи, принципи, 

методичні стратагеми та умови освоєння національних мистецьких традицій 

у професійній підготовці вчителів музики і хореографії, розв’язання якого 

здійснюється переважно у другому розділі роботи, складає смислову основу 

проведеного дослідження та підлягає подальшій експериментальній 

перевірці.  

Запропоновані дисертанткою методичні засади чітко змоделювало 

автором як систему, що побудована на комплексі науково-методичних 

підходів (полікультурний, художньо-інтегративний, семіо-герменевтичний та 

діяльнісний), які реалізуються завдяки педагогічним принципам 

(культуроцентричності, діалогу культур, розвивального та особистісно-

диференційованого навчання, інтерактивного навчання, семіотичної 

інтерпретації творів мистецтва, репрезентативності, кумулятивності, вибору 

методичних стратагем). Означена система базується на методах здійснення 

освітнього процесу (культурологічний, компаративний, структурно-

поетичний, контекстуальний, кроскультурний і граматичний аналіз; жанрове 

моделювання культури; стимулювання синестетичного і асоціативного 

сприйняття художніх текстів; демонстрація та відтворення автентичних творів 

національних мистецьких традицій; герменевтичні етюди, дидактичні ігри 

тощо) та педагогічних умовах (гностичне, естетичне, комунікативне 

стимулювання освітнього процесу). Запропоновані дисертанткою методи 

засвоєння національних мистецьких традицій майбутніми вчителями 

музичного мистецтва і хореографії розподілено за трьома цільовими 

категоріями (а) методи, спрямовані на засвоєння знань про національні 

мистецькі традиції; б) методи формування мистецьких умінь; в) методи 

формування мотиваційно-ціннісного ставлення до національних мистецьких 

традицій) та розроблено відповідно до ідей дослідження і співвіднесено з 



трьома педагогічними стратагемами (індуктивною, дедуктивною і 

традуктивною). Цінність дисертаційному дослідженню надають впроваджені в 

процес засвоєння національних мистецьких традицій комплекс педагогічних 

умов (гностичне, естетичне й комунікативне стимулювання освітнього 

процесу). 

Таким чином, усі складові розроблених Чжан Юй методичних засад 

фахової підготовки майбутніх учителів музики і хореографії, спрямованих на 

засвоєння національних мистецьких традицій вважаємо взаємоузгодженими, 

цілісними і системними. Означена частина дисертаційної роботи є вагомим 

внеском автора у розв’язанні проблеми досліджуваного феномену.  

Четверте завдання демонструє критерії, показники та діагностичні 

засоби визначення рівнів оволодіння майбутніми вчителями музики і 

хореографії національних мистецьких традицій. Такими критеріями 

обґрунтовано обрано епістемічний, який використовувався під час 

оцінювання рівня сформованості гностичного компоненту, праксеологічний, 

котрий було реалізовано під час діагностики сформованості художньо-

практичного компоненту, а також аксіологічний критерій, на показники 

якого спиралися під час оцінювання мотиваційно-ціннісного компоненту. 

Дисертанткою висвітлено конкретний набір показників кожного критерію та 

диференційовано рівні засвоєння досліджуваної проблематики – високий, 

середній, низький. 

Ключової ролі, на нашу думку, набуло п’яте завдання дослідження, що 

полягало в експериментальній перевірці ефективності авторської методики 

професійного навчання майбутніх учителів музики і хореографії, 

спрямованої на оволодіннями національними мистецькими традиціями в 

процесі фахової підготовки. Проведена у два етапи (накопичувальний, 

розвивальний) експериментальна методика засвоєння національних 

мистецьких традицій довела ефективність прийнятих підходів і принципів, 

розроблених методів і умов фахової підготовки майбутніх учителів музики і 

хореографії. Результати організованого формувального експерименту 



засвідчили позитивну динаміку в експериментальній групі зростання 

показників усіх обраних критеріїв рівнів засвоєння національних мистецьких 

традицій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музики і 

хореографії, що додатково підтверджується проведеним обчисленням за 

формулюю кутового перетворення Фішера.  

Таким чином, аналіз змісту дисертаційного дослідження Чжан Юй 

засвідчує його завершеність, досягнення висунутої мети та успішне 

вирішення поставлених завдань. Вагомим надбанням стало отримання 

результатів, що мають наукову новизну, а саме: вперше в українській та 

китайській педагогічній науці здійснено цілісне дослідження процесу засвоєння 

майбутніми вчителями музики і хореографії національних мистецьких традицій 

у процесі їх фахової підготовки в педагогічних закладах вищої освіти; 

визначено сутність феномену національні мистецькі традиції та розроблено 

його теоретичну модель; встановлено оптимальні педагогічні підходи, 

принципи, умови, методи засвоєння національних мистецьких традицій; 

розроблено методику діагностики досліджуваної фахової властивості викладача 

мистецтва; експериментально перевірено ефективність розробленої авторської 

методики засвоєння національних мистецьких традицій майбутніми вчителями 

музики і хореографії в процесі фахової підготовки в педагогічних вишах; 

подальшого розвитку набули полікультурний, поліхудожній, герменевтичний 

та діяльнісний підходи, педагогічні принципи діалогу, інтеракативності, 

розвивального та ігрового навчання, стимулювання академічної діяльності 

студента. 

 

Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання  

Значущість одержаних Чжан Юй результатів для мистецько-

педагогічної галузі полягає в розробці та апробації методики засвоєння 

національних мистецьких традицій у процесі фахової підготовки майбутніх 

вчителів музики і хореографії.  



Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

теоретичних положень роботи для здійснення міжпредметних зв’язків або 

предметної інтеграції трьох видів мусичного мистецтва – музики, танцю і 

театру. Матеріали дослідження є особливо вагомими у підготовці 

універсальних учителів мусичного мистецтва, які професійно володіють 

знаннями та уміннями з національних мистецьких традицій. Окремі позиції та 

результати можуть знайти застосування в спецкурсі для студентів педагогічних 

закладів вищої освіти, у програмах, методичних посібниках, рекомендаціях, 

присвячених фаховій підготовці майбутніх учителів музики і хореографії.  

 

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях  

Основні положення дисертації, її результати та висновки відображено у 

8 одноосібних публікаціях автора, з них 5 статей у провідних фахових виданнях 

України, 1 – у міжнародному науковому виданні (Польща), 2 праці 

апробаційного характеру. Кількість публікацій, їх обсяг та якість відповідає 

діючим вимогам. Зазначені публікації повною мірою висвітлюють основні 

наукові положення дисертації.  

 

Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

За структурою та змістом дисертація та автореферат відповідають 

нормативним документам. У тексті автореферату відображено основні 

положення, результати і висновки здійсненого Чжан Юй дисертаційного 

дослідження.  

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації  

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, наукове і 

практичне значення здобутих результатів, вважаємо за доцільне висловити 

певні зауваження та побажання.  

1. У підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження презентовано окремі 

аспекти національних мистецьких традицій Китаю, зокрема йдеться про 



традиції китайської хореографічної культури. Акцентовано увагу на розвитку 

професійної авторської хореографії. Вважаємо, що більш детальне висвітлення 

сутності та особливостей професійної авторської хореографії на території 

Китаю, збагатило б теоретичну цінність рецензованого дослідження.  

2. Важливим сегментом дисертаційного дослідження є визначені та 

описані науково-методичні підходи, що конкретизуються педагогічними 

принципами. У підрозділі 2.1. схарактеризовано художньо-інтегративний 

(поліхудожній) підхід, що опирається на різноманітні методи. Бажано було б 

подати більш детальну характеристику головного педагогічного принципу, 

що конкретизує означений підхід.  

3. Цілком підтримуємо запропоновані дисертанткою оптимальні 

педагогічні умови, які забезпечують ефективність методики засвоєння 

національних мистецьких традицій майбутніми вчителями музики і 

хореографії, зокрема гностичне, естетичне й комунікативне стимулювання 

освітнього процесу. На нашу думку, дисертаційне дослідження мало 

максимально виграшний потенціал, якщо б здобувачкою було більш детально 

схарактеризовано кожну із умов.  

4. Доцільно було б збагатити матеріал додатків програмою 

спеціального курсу «Традиції національного мистецтва народів світу», що 

застосовувався на другому етапі формувального експерименту. 

5. Представлений наприкінці другого етапу формувального 

експерименту метод моделювання поетичної системи національних мистецьких 

традицій, який передбачав створення оригінальної музичної або хореографічної 

композиції набув більш фундаментального значення, якби дисертанткою було 

охарактеризовано особливості окремих робіт студентів, які демонструвалися в 

ході семінарського заняття.  

Разом із тим, висловлені зауваження й пропозиції не зменшують наукової 

цінності виконаного дослідження і швидше вказують на його невикористані 

резерви та можуть слугувати основою подальших наукових розвідок.  



 



 


