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1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

На сучасному етапі розвитку мистецької освіти, згідно стратегічних 

завдань, означених у Законі України «Про вищу освіту», Національній 

доктрині розвитку освіти України, Концепції Нової української школи, 

особливої значущості набуває проблема вдосконалення змісту професійної 

підготовки студентів закладів вищої освіти, розроблення й втілення в 

практику роботи новітніх методик, спрямованих на формування покоління, 

здатного самостійно набувати необхідних компетентностей, визначати й 

коригувати шляхи самореалізації, саморозвитку, самоосвіти та навчатися 

упродовж життя.  

Звернувшись до актуальної проблеми та спрямувавши свої зусилля на 

оновлення підходів до проблеми самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

музики, Чжу Пен переконливо доводить необхідність і важливість 

формування мотивації як  системи спонук, що спрямовують самостійну 

навчальну діяльність студентів на самовдосконалення у виконавській 

самопідготовці, на створення виразної художньої інтерпретації музичних 

творів з метою досягнення мистецько-педагогічної мети. Наявність наукових 

досліджень у сфері обраної тематики остаточно не забезпечує вирішення 

даної проблеми. Таким чином, значущість теми дослідження, наявність 

суперечностей та невирішених завдань зумовлюють актуальність дисертації 

Чжу Пен «Методика формування мотивації до виконавської самопідготовки 

у майбутніх учителів музики». Важливо зазначити, що дисертаційне 

дослідження Чжу Пен виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 



Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з 

проблеми «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів 

музики».  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Достовірність та аргументованість результатів дослідження Чжу Пен 

забезпечено глибоким методичним і теоретичним обґрунтуванням його 

основних положень, опорою на теоретичні досягнення педагогіки та 

психології, урахуванням провідних тенденцій розвитку сучасної музично-

педагогічної освіти, застосуванням вдало підібраних методів наукового 

пізнання (теоретичних, емпіричних, математичних), адекватних об’єкту, 

предмету, меті та завданням дослідження; достатнім обсягом обстеженого 

контингенту, тривалістю перевірки розробленої експериментальної 

методики; позитивними результатами впровадження в освітній процес 

організаційно-методичної моделі формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики. 

Відповідно до мети дисертаційного дослідження, яка полягає в 

розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики, автором здійснено інтерпретацію основних понять наукового 

пошуку. 

Заслуговує на особливу увагу те, що реалізація мети базується на 

з’ясуванні сутності та змісту виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики; розкритті мотиваційних чинників музично-виконавської 

діяльності майбутніх учителів та визначенні компонентної структури 

мотивації до виконавської самопідготовки; окресленні методологічних 

підходів, розробленні та теоретичному обґрунтуванні моделі формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики; 

визначенні критеріїв, показників та встановленні рівнів сформованості 



мотивації до виконавської самопідготовки; експериментальній перевірці 

ефективності поетапної методики формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики. 

Вивчення та критичний аналіз наукової літератури, проведені 

емпіричні дослідження склали основу для розроблення організаційно-

методичної моделі формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики. 

На ступінь обґрунтованості вказує й організація дослідження, яка 

сприяла одержанню достовірних даних, та коректне застосування 

математичних методів. Висновки роботи обґрунтовані, відповідають 

поставленим меті та завданням, базуються на результатах проведеного 

експерименту, висвітлені достатньою мірою. 

Відмічаємо ґрунтовну джерельну базу дослідження дисертанта 

(дисертаційні дослідження, автореферати, монографії, наукові статті у 

вітчизняних та зарубіжних виданнях, матеріали науково-практичних 

конференцій, електронні видання тощо), що складається з 200 найменувань. 

Такий різноманітний за напрямами обсяг джерел свідчить про належний 

рівень обґрунтованості наукових положень, отриманих результатів 

дослідження. 

Отже, вищенаведене дозволяє вважати отримані наукові положення та 

висновки дисертації Чжу Пен обґрунтованими і достовірними. 

 

3. Структура роботи логічна й пропорційна. Дисертація 

складається з анотацій українською та англійською мовами, вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (разом 200 найменувань, з них 7 іноземними мовами) та 

додатків. Загальний обсяг роботи складає 233 сторінки, з них 172 сторінки 

основного тексту.  

У першому розділі дисертації – «Теоретичні основи дослідження 

проблеми формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 



учителів музики» автором здійснено теоретико-методологічний аналіз наукових 

позицій учених з проблеми самоосвітньої навчальної діяльності,   уточнено 

сутнісні характеристики базових категорій дослідження. Позитивної оцінки 

заслуговують наведені авторські  тлумачення таких дефініцій, як «самостійна 

робота», «самопідготовка», «мотиви і мотивація». Дисертантом 

конкретизовано сутність і зміст виконавської самопідготовки, висвітлено 

мотиваційні чинники фахового навчання майбутніх учителів музики; подано 

авторське визначення феномену мотивації до виконавської самопідготовки 

майбутніх учителів музики; визначено компонентну структуру мотивації до 

виконавської самопідготовки. 

Значний науковий інтерес представляє другий розділ дисертації 

«Методологічні та методичні засади формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики», у якому дисертантом 

визначено методологічні підходи до вивчення проблеми, обґрунтовано 

організаційно-методичну модель формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики. Різноманітною є представлена 

автором система принципів. Заслуговують на увагу визначені педагогічні 

умови, що забезпечують результативність методики формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, з-поміж яких; 

створення комфортного для самостійної роботи мистецько-освітнього 

середовища на основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин «студент-викладач»; 

забезпечення перспективи фахового самовдосконалення студентів у процесі 

постановки й вирішення музично-творчих та художньо-педагогічних задач; 

спонукання до вироблення у студентів позитивної установки на виконавську 

самопідготовку через залучення до занять із Мотиваційного тренінгу з 

виконавської самопідготовки. Цікавими вбачаються визначені дисертантом 

форми і методи роботи з формування мотивації до виконавської самопідготовки 

у майбутніх учителів музики.  

Науковий інтерес представляє зміст третього розділу дисертації 

«Дослідно-експериментальна робота з формування мотивації до виконавської 



самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти». Для 

визначення стану сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики автором окреслено критеріальну базу 

дослідження, змодельовано рівні, проведено констатувальний експеримент, 

до якого залучено 230 студентів та 25 викладачів Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. За результатами констатувального 

експерименту зафіксовано переважання у студентів низького (30,8 % 

респондентів) та середнього (44,1 % респондентів) рівнів сформованості 

мотивації (при високому 25,1 %). Означене зумовило необхідність 

проведення дисертантом формувальної роботи з використанням розробленої 

авторської методики.  

Позитивної оцінки заслуговує той факт, що у реалізації авторської 

методики робота зі студентами експериментальних груп під час кожного із 

зазначених етапів здійснювалась у процесі їх участі у Мотиваційному 

тренінгу з виконавської самопідготовки, який побудовано на основі 

визначених у дисертації принципів і педагогічних умов, та який передбачав 

індивідуальне та групове виконання конкретних вправ за дотримання певних 

правил-постулатів навчальних дій, а саме: ретельний аналіз навчальної 

(педагогічної) ситуації, глибоке осмислення мети й постановка задач, 

оптимальний вибір раціональних форм, методів і прийомів самостійної 

роботи, рефлексивний аналіз успішних дій і причин невдач, а також 

визначення перспектив подальших виконавських дій у режимі 

самопідготовки. 

Особливої уваги заслуговують презентовані дисертантом результати 

перевірки ефективності упровадження розробленої методики. Так, узагальнені 

дані експериментальної роботи засвідчують, що в результаті застосування 

авторської методики кількість студентів з високим рівнем сформованості 



мотивації до виконавської самопідготовки в експериментальних групах 

збільшилася на 20,0% (з 19,2 % на початку формувального експерименту до 

39,2% після його завершення). В той же час, відсоток сформованості високого 

рівня мотивації у студентів контрольних груп зазнав незначних зрушень 

(збільшився на 5,2%) у порівнянні з результатами початкового зрізу (з 18,6% 

на початку до 23,8% у кінці формувального експерименту). 

Таким чином, порівняльний аналіз отриманих даних в 

експериментальній та контрольній групах за результатами зрізів довів 

ефективність розробленої авторської методики та правомірність її 

використання в умовах фахового навчання студентів мистецько-педагогічних 

кваліфікацій у ЗВО.  

Обґрунтовані та логічні висновки в повній мірі відображають 

результати проведених досліджень та засвідчують вирішення поставленої 

мети і завдань. Науковий і практичний інтерес заслуговують укладені 

Чжу Пен додатки, в яких містяться карта, бланк діагностики та вимірювання 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики, анкети, питальники, методики для виявлення мотивів 

виконавської самопідготовки, орієнтовний план самостійної роботи студента-

практиканта над музичним твором, комплекс орієнтовних мистецько-

педагогічних завдань з виконавської самопідготовки майбутніх учителів 

музики, мотиваційний тренінг з виконавської самопідготовки. 

 

4. Наукова новизна отриманих результатів дослідження 

Наукова цінність отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше здійснено цілісне дослідження та теоретико-методичне узагальнення 

й запропоноване нове практичне вирішення наукової проблеми формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики в 

закладах вищої освіти; розкрито мотиваційні чинники музично-виконавської 

діяльності та компонентну структуру мотивації до виконавської самопідготовки 

у майбутніх учителів музики; розроблено, науково обґрунтовано та 



експериментально перевірено методику формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики.   

Науковим інтересом вирізняється розроблена, теоретично обґрунтована 

дослідником організаційно-методична модель формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики.  

Вважаємо за доцільне відмітити висвітлені й обґрунтовані Чжу Пен у 

процесі моделювання принципи, педагогічні умови, форми, методи,  етапи 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики. Здобутком автора є обґрунтування критеріїв (потребово-ціннісний, 

операціонально-пізнавальний, емоційно-смисловий, рефлексивно-

коригувальний) для визначення рівнів (високий (продуктивний), середній 

(конструктивний), низький (індиферентний)) сформованості мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики.  

Результати аналізу наукових джерел надали автору підстави для 

уточнення сутності понять «виконавська самопідготовка», «мотивація до 

виконавської самопідготовки», «формування мотивації до виконавської 

самопідготовки». Уведено до наукового обігу поняття «виконавська 

самопідготовка майбутнього вчителя музики». 

Подальшого розвитку набули концептуальні підходи до реалізації 

методики формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики (компетентнісний, герменевтичний, мистецько-

персоналізований, акмеологічний, аксіологічний, синергетичний); науково-

методичне забезпечення розвитку мотиваційних факторів у навчальній 

мистецько-педагогічній діяльності.  

 

5. Значущість результатів дослідження для науки і практики та 

можливі шляхи їх використання 

Значущість одержаних Чжу Пен результатів для педагогічної науки 

полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

методики та організаційно-методичної моделі формування мотивації до 



виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, розкритті принципів 

та педагогічних умов цього процесу, розробленні методів, етапів формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики; 

методики критеріально-рівневого оцінювання стану сформованості мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, вдосконаленні 

категоріального апарату. 

Не викликає сумніву й практичне значення одержаних автором 

результатів дослідження, яке полягає у розробленні та впровадженні в 

практику підготовки майбутніх учителів музики діагностичних засобів та 

науково-методичного супроводу процесу формування мотивації до 

виконавської самопідготовки; у розробленні для студентів музично-

педагогічних спеціальностей «Мотиваційного тренінгу з виконавської 

самопідготовки». Матеріали дисертації можуть бути використано в розробці 

навчальних і методичних посібників, навчальних програм, методичних 

рекомендацій з питань організації виконавської самопідготовки, а також для 

оновлення змісту навчальних дисциплін «Основний музичний інструмент», 

«Постановка голосу», «Хоровий клас», «Хорове диригування», 

«Концертмейстерський клас» та забезпечення успішності проведення 

виробничих практик студентів. 

 

6. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих 

працях 

Основні теоретичні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 11 одноосібних науково-методичних публікаціях 

автора, з яких 5 – у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 

5 праць апробаційного характеру. Кількість публікацій та їх якість 

відповідають чинним вимогам. У них відображено основні наукові 

положення дисертації. Роботи дисертанта пройшли незалежну апробацію на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях, науково-методичних семінарах. 

 



7. Оцінка змісту й оформлення дисертації 

Позитивно оцінюючи представлену дисертацію, варто зазначити, що 

вона є цілісним, завершеним науковим дослідженням. Назва роботи 

узгоджується з метою, відповідає змісту теоретичної частини та проведеного 

експериментального дослідження. У роботі чітко викладені теоретичні 

положення, основні поняття, емпіричні дані, представлено досить повний 

якісний і кількісний аналіз результатів експерименту, а сформульовані в 

дисертації загальні висновки відображають належний рівень реалізації мети і 

завдань дослідження, а також вказують на перспективність подальших 

наукових розробок. Зміст автореферату ідентичний до основних положень 

дисертації.  

Дисертація та автореферат Чжу Пен написані грамотно й оформлені 

згідно з вимогами пунктів 9, 11-14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.). 

 

8. Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації 

Загалом позитивно оцінюючи наукове та практичне значення 

результатів дослідження Чжу Пен, висловлюємо побажання та зауваження, 

що мають рекомендаційний характер: 

1. Додатки дисертації достатньо переконливо свідчать про зміст і 

послідовність здійсненої дослідної роботи, однак, є бажаним розміщення в 

них інформації щодо Інтернет-сайтів, на яких студенти могли б 

ознайомитися з кращими надбаннями світової виконавської культури, 

цікавими уроками музичного мистецтва та позакласними заходами.  

2. Запропонований для студентів експериментальних груп 

Мотиваційний тренінг з виконавської самопідготовки має, безперечно, 

вагоме практичне значення. Однак, у програмі тренінгу, на нашу думку, 

недостатньо уваги було приділено сугестивним методам роботи (наприклад, 



самонавіюванню), що суттєво посилюють додаткові зовнішні емоціогенні 

впливи (емпатію, катарсис), підвищують у студентів пізнавальний інтерес.  

3. У дисертації автором надається визначення виконавської 

самопідготовки майбутнього вчителя музики як «педагогічно скерованої 

самостійної навчальної діяльності з оволодіння засобами виконавського 

втілення художньо-смислового змісту музичних творів, що забезпечує 

реалізацію поставлених мистецько-освітніх завдань». Що вкладається в 

поняття «педагогічно скерована» і наскільки є самостійною педагогічно 

скерована навчальна діяльність студентів?  

4. На наш погляд, автору бажано було б розширити практичну 

значущість результатів дослідження шляхом пропозиції щодо можливості 

впровадження елементів розробленої методики, Мотиваційного тренінгу з 

виконавської самопідготовки в роботі викладачів музики закладів початкової 

мистецької освіти з формування мотивації до виконавської самопідготовки в 

учнів. 

5. На нашу думку, робота значно б збагатилась, якщо б автор визначив 

особливості формування мотивації до виконавської самопідготовки в умовах 

дистанційного навчання студентів. 

 

9. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Чжу Пен  «Методика формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики» є завершеним 

науковим дослідженням, що виконане автором на актуальну тему, та в якому 

представлені нові наукові дані, що мають теоретичне й практичне значення. 

Ураховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором наукових 

результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, повноту викладу в 

опублікованих дисертантом наукових працях, а також значну практичну 

цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота 

«Методика формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики» відповідає вимогам, зокрема пунктів 9, 11-14  



 


