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Актуальність дисертаційного дослідження Наталії Вікторівни 

Шатайло зумовлена пильною увагою сучасної педагогічної науки до 

формування творчої особистості, що в мистецькій освіті визначає, насамперед, 

важливість розвитку художньо-образної сфери школярів. Як справедливо 

зазначає авторка, зазначене актуалізує проблему запровадження в шкільну 

мистецьку освіту педагогічних технологій формування умінь образотворення, 

які є складником продуктивно-творчої діяльності.  

Виявлені дисертанткою суперечності засвідчують актуальність і 

важливість цілеспрямованого дослідження методики формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, яка 

раніше не була предметом спеціальних наукових досліджень. 

Підтвердженням своєчасності представленої наукової розвідки є те, що 

дослідження входить 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» 

(реєстраційний номер 0114U007160). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (протокол № 12 

від 25.05.2017 р.).  

Відзначимо достатній ступінь обґрунтованості сформульованих у 

дисертації наукових положень і висновків.  

Аналіз дисертації свідчить, що Н.В. Шатайло вельми ґрунтовно розкрила 

проблему формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Структура 

дисертації концептуально цілісна та містить анотацію, таблицю змісту, вступ, 

три розділи з висновками до них, загальні висновки, список використаних 

джерел (173 найменування, з них 19 – іноземними мовами) та додатки. Повний 

обсяг дисертації – 243 сторінки, основний зміст викладено на 179 сторінках.  



Науковий апарат дослідження сформульовано коректно та грамотно. 

Поставлена мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

методику формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти – конкретизується 

в п’яти завданнях. Для їх реалізації дисертантка використала доцільно 

визначений комплекс теоретичних, емпіричних і статистичних методів (аналіз, 

синтезування, узагальнення й систематизація, теоретичне моделювання, 

класифікації; спостереження, опитування, анкетування, тестування, бесіда, 

інтерв’ювання, творчі завдання; педагогічний експеримент тощо), що 

дозволили зробити науково обґрунтовані висновки. 

Визначені завдання послідовно реалізуються протягом дослідження на 

основі окреслених теоретико-методологічних підходів. 

На виконання першого завдання дослідження, на основі ґрунтовного 

системного аналізу літератури авторка розкриває феноменологію 

образотворення в психологічній і музично-педагогічній проєкціях. Важливим 

положенням дисертації є власне трактування поняття «образотворення» як 

складного інтегрованого утворення, яке включає комплекс психічних процесів 

розвитку особистості (мисленнєвих, образно-операційних, емоційно-

інтелектуальних) і творчо-діяльнісних процесів (комунікативних, інсайт-

орієнтованих, продуктивних), що у їх взаємозв’язку та взаємодії приводить до 

появи суб’єктивно нового освітнього продукту.  

Відповідно до другого завдання, у роботі досить детально визначено 

сутність умінь образотворення, які розуміються як мисленнєво-евристична 

діяльність, що проявляється в здатності сприймати, оцінювати та 

інтерпретувати художньо-образний контекст творів мистецтва, знаходити 

відповідність між емоційним контентом музичного твору та відображеним у 

ньому явищем життя, синтезувати художні образи й оперувати ними в процесі 

мистецько-персоналізованої діяльності, результатом якої є генерування ідей 

під час створення суб’єктивно нового інсайт-продукту, що відображає рівень 

ціннісних орієнтирів підлітка. Обґрунтовано структуру умінь образотворення 

молодших підлітків, що містить образно-операційний; емоційно-ціннісний, 

естетичний, образно-синтезуючий; продуктивно-діяльнісний компоненти. 

Згідно з третім завданням дослідження, дисертанткою розроблено 

методику формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва на основі психолого-педагогічного, аксіологічного, 

мистецько-персоналізованого, герменевтичного, синергетичного наукових 

підходів. Відповідно до них, Н.В. Шатайло обирає низку художньо-

педагогічних принципів, зокрема: особистісно орієнтованої спрямованості 

та врахування вікової сенситивності в процесі мистецько-перетворювальної 



діяльності; ціннісного ставлення й естетичного осягнення художньої 

образності музичного твору; поліхудожності в процесі сприймання, 

інтерпретації та оцінювання творів мистецтва; позитивної атмосфери 

освітнього середовища; освітньої рефлексії процесу усвідомлення способів і 

смислових особливостей музично-творчої діяльності та її результату; прояву 

взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду з ідейно-смисловим 

задумом мистецького твору.  

Безперечним позитивом дослідження є унаочнення авторських ідей в 

організаційно-методичній моделі розробленої методики, що складається з 

теоретико-методологічного, методичного та результативного блоків. До 

методичного забезпечення дисертанткою включено оригінальні педагогічні 

умови: активізація сенсорної сфери через асоціативні зв’язки, аналогії між 

життєвими явищами, предметами тощо та засобами музичної виразності; 

врахування емоційно-ціннісного досвіду учнів у процесі усвідомлення ними 

художньо-смислового контексту та образної інформації мистецького твору; 

забезпечення фасилітованої підтримки процесу художньої-образної 

комунікації між педагогом, учнями й мистецьким твором; накопичення 

художньо-образного фонду як результат сприйняття мистецьких творів та 

явищ дійсності. 

Імпонує зроблене відповідно до четвертого завдання дослідження 

детальне обґрунтування критеріїв, показників і рівнів сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. Зокрема, 

визначено такі критерії і показники:  

 художньо-мисленнєвий критерій (показники – міра прояву 

відповідності, оригінальності створюваних художніх образів 

музичному твору; ступінь здатності здійснювати аналіз-

інтерпретацію художньої образності музичного твору);  

 емоційно-мотиваційний критерій (показники – ступінь прояву 

власної ініціативи у втіленні художніх образів; здатність 

висловлювати персоналізоване ставлення до творів мистецтва);  

 художньо-інтегративний критерій (показники – ступінь здатності 

синтезувати художні образи; здатність продукувати художні 

образи відповідно до загальнолюдських цінностей);  

 творчо-діяльнісний критерій (показники – здатність створювати 

художні образи засобами різних видів мистецтва; міра 

креативності ініційованих творчих ідей у розв’язанні художньо-

творчих завдань).  



Запропоновано рівні сформованості умінь образотворення молодших 

підлітків: високий рівень (продуктивний, творчий), середній рівень 

(пошуковий евристичний), низький рівень (репродуктивний, немотивований). 

Відповідно до п’ятого завдання дослідження, Н.В.Шатайло 

експериментально перевірено ефективність розробленої методики формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Дослідна робота включала чотири етапи: підготовчий, констатувальний, 

формувальний та узагальнювальний.  

Представлений у дисертації аналіз перебігу експериментальної 

перевірки та її результатів свідчить про ґрунтовність проведеної практичної 

роботи, усі етапи якої детально описано у тексті третього розділу 

дисертації.  

Позитивно відзначимо й широкий спектр представлених у розділі 

методів формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва, які розподілено на 4 групи: евристично-змістові, 

ціннісно-персоналізовані, інтерпретаційно-комунікаційні, продуктивно-

образні.  

На основі порівняльного аналізу статистичних даних у контрольній та 

експериментальній групах дисертантка фіксує позитивні кількісні та якісні 

зрушення рівня показників умінь образотворення в респондентів 

експериментальної групи й робить висновок щодо результативності 

розробленої моделі та її відповідності забезпеченню потреб шкільної музичної 

освіти. Таким чином, підсумовує дисертантка, експериментальна методика 

дозволила активізувати мисленнєво-евристичну діяльність молодших 

підлітків, процес генерації ідей задля створення суб’єктивно нового продукту, 

що сприяло формуванню умінь образотворення як важливої складової 

життєвих компетентностей особистості. 

Обґрунтованість сформульованих у дисертації положень забезпечується 

різноманітністю джерельної бази, яка містить джерела загальнопедагогічного, 

методичного, психологічного, мистецтвознавчого спрямування: наукові статті, 

монографії, дисертації, автореферати тощо. Під час їх опрацювання 

дисертантка виявила високий рівень наукової компетентності, 

продемонструвала власне бачення досліджуваної проблеми, належну наукову 

й професійну етичність. Зміст дисертації суттєво доповнюють та 

конкретизують представлені здобувачкою додатки.  

Переконливою є наукова новизна одержаних результатів 

дослідження. Найвагомішим науковим здобутком Н В. Шатайло є, передусім, 

те, що вперше розкрито сутність феномену «уміння образотворення молодших 

підлітків», інтерпретованого як комплекс дієвих атрибутів мисленнєво-



евристичної діяльності, який забезпечує здатність генерувати ідеї під час 

створення суб’єктивно нового художньо-образного інсайт-продукту, що 

відображає рівень ціннісних орієнтирів підлітка; розроблено структуру 

досліджуваного феномену (образно-операційний – базовий (уміння спиратися на 

мистецький тезаурус щодо вербалізації/візуалізації художніх образів, 

застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі мистецько-персоналізованої 

діяльності); емоційно-ціннісний (уміння відчувати емоційний заряд та 

світоглядну спрямованість мистецького твору задля подальшого втілення в 

художньо-творчому продукті; коригувати власний емоційний стан; здійснювати 

само- та взаєморефлексію процесу образотворення; підбирати відповідні художні 

образи для створення емоційного відгуку на ціннісний зміст твору); образно-

синтезуючий (уміння проводити паралелі між художніми образами різних видів 

мистецтва та дійсністю, синтезуючи нові образи; інтерпретувати образність 

творів мистецтва в процесі мистецько-інтегрованої діяльності); продуктивно-

діяльнісний (уміння генерувати ідеї як продукт інсайт-образотворення; 

продукувати образність, творчо самовиражатися; застосовувати образні 

порівняння, аналогії, асоціації, метафори в навчальній діяльності та 

повсякденному житті)); розроблено організаційно-функціональну модель 

методики формування зазначеного феномена (теоретико-методологічний, 

методичний та результативний блоки), домінантою якої є педагогічні умови: 

активізація сенсорної сфери підлітків через асоціативні зв’язки, аналогії між 

життєвими явищами, предметами, ситуаціями та засобами музичної виразності; 

врахування емоційно-ціннісного досвіду підлітків у процесі усвідомлення ними 

художньо-смислового контексту та образної інформації мистецького твору; 

забезпечення фасилітованої підтримки процесу художньо-образної комунікації 

між педагогом, підлітками та мистецьким твором; накопичення художньо-

образного фонду як результат сприйняття мистецьких творів і явищ дійсності; 

визначено критерії та показники оцінювання рівня сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва (художньо-

мисленнєвий, емоційно-мотиваційний, художньо-інтегративний, творчо-

діяльнісний) у закладах загальної середньої освіти.  

Незаперечним є практичне значення одержаних результатів 

дослідження, яке дисертантка вбачає в можливості використання методики 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва в закладах загальної середньої освіти для забезпечення потреб 

загальної мистецької освіти в опануванні художніх цінностей і способів 

художньої діяльності, творчому самовираженні як основи комплексу ключових, 

міжпредметних і предметних компетентностей. Розроблене методичне 

забезпечення може бути використано педагогами закладів загальної середньої 



освіти та позашкільної освіти, керівниками дитячих творчих колективів. 

Висновки роботи можуть сприяти оновленню змісту навчальних дисциплін 

«Теорія і методика музичної освіти» для спеціальності 014. Середня освіта 

(Музичне мистецтво) та «Інноваційні засади викладання музичного мистецтва в 

сучасній школі» для спеціальності 025 Музичне мистецтво.  

Результати дослідження Н.В. Шатайло впроваджено в освітній процес 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (довідка № 541/24 від 31.03.2020 р.); 

Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (довідка № 250 від 23.03.2020 р.); Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 970 

від 12.03.2020 р.) Чорноморської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Чорноморської міської ради Одеської області (довідка № 17 від 10.03.2020 р.). 

Достовірність результатів роботи підтверджується оприлюдненням й 

апробацією основних теоретичних положень та практичних результатів 

дисертаційного дослідження на конференціях різних рівнів, зокрема:  

 міжнародних – «Музична та хореографічна освіта в контексті 

культурного розвитку суспільства» (Одеса, 2015, 2017, 2018, 2019), 

«Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, 

перспективи» (Ніжин, 2015), «Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний 

аспекти» (Україна-Сербія-Азербайджан-Польща-Канада, 2016), 

«Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної 

парадигми освіти» (Кропивницький, 2017), «Мистецтво у 

нелінійному просторі» (Тернопіль, 2018);  

 всеукраїнських – «Мистецька освіта в європейському 

соціокультурному просторі ХХІ століття» (Мукачево, 2016), 

«Формування громадянської свідомості учнівської молоді засобами 

хореографічного мистецтва» (Одеса, 2018), «Педагогічна наука і 

освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку» (Одеса, 

2019);  

 на засіданнях кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (2016–2020 р.) та кафедри методики викладання і 

змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (2020 р.). 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні результати дисертаційного дослідження Н.В.Шатайло досить 



повно і в установлені терміни відображено у 20 публікаціях автора, з них 10 

статей у наукових фахових виданнях України (з яких 6 – у співавторстві), 1 – у 

науковому зарубіжному виданні, 9 праць апробаційного характеру. Зміст 

автореферату достатньо повно відображає основні положення дисертації. 

Позитивно оцінюючи дослідження Н.В.Шатайло, зазначимо, що 

дисертація не позбавлена окремих недоліків і дискусійних положень. 

Виділимо основні з них.  

1. Розкриваючи феномен образотворення, дисертантка зазначає, що 

результатом  взаємозв’язку та взаємодії його складників стає поява 

суб’єктивно нового естетично цінного освітнього продукту. На нашу думку, 

застосовані у визначенні означення «суб’єктивно нового» та «освітнього» 

штучно звужують сутність аналізованого феномену. Вважаємо, що перше 

означення доцільно сформулювати як «суб’єктивно чи об’єктивно нового 

продукту», а замість означення «освітнього» більш доречним є застосування 

слів «художнього» або «мистецького». 

2. Визначаючи сутність умінь образотворення, авторка розуміє їх як 

мисленнєво-евристичну діяльність, що проявляється в здатності сприймати, 

оцінювати та інтерпретувати художньо-образний контекст творів мистецтва 

тощо. Проте, загальновизнаним у педагогіці є тлумачення умінь як здатності 

належно виконувати певні дії. Тому вважаємо, що запропоноване визначення 

умінь потребує певного коригування. 

3. Серед теоретико-методологічних чинників формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва авторка 

називає психолого-педагогічний підхід. На наш погляд, доречно говорити не 

про одиничний психолого-педагогічний підхід, а про низку психолого-

педагогічних підходів (до складу яких входять особистісно орієнтований, 

дiяльнicний, компетентнісний тощо). 

4. Згідно з логікою дослідження і текстом третього висновку (с. 15 

автореферату), визначені авторкою педагогічні умови включено до методичного 

забезпечення експериментальної методики. Водночас, на схематичному 

зображенні організаційно-методичної моделі методики ці умови 

підпорядковано не методичному, а  теоретико-методологічному блоку. 

5. У перебігу формувального етапу експерименту дисертантка виділяє  

чотири етапи: 1) пізнавально-евристичний, 2) емоційно-мотиваційний, 3) 

комунікативно-трансформаційний і 4) творчо-рефлексивний. На нашу думку, 

першим у цьому переліку має бути не пізнавально-евристичний, а емоційно-

мотиваційний етап, адже саме він визначає інтерес і прагнення дитини до 

певного виду діяльності. Відповідно, саме емоційно-мотиваційні 



  


