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Актуальність дисертаційного дослідження Хуан Чанхао «Методичні 

засади вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

у педагогічних університетах» обумовлена сучасною парадигмою мистецької 

освіти. В ньому системно розглянута вокально-хорова підготовка майбутніх 

учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах України з 

позиції системного підходу та детально вивчена специфіка вокально-хорової 

підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, 

визначена її критеріальна структура. У поєднанні з компетентнісним, 

особистісним, рефлексивним, творчим дисертант виокремив системний 

підхід, який дозволив передбачити шляхи розвитку самосвідомості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, сформувати ціннісні мистецькі 

орієнтації, побудувати траєкторію особистісного розвитку, тощо.  

Автор визначає, що інтегроване вивчення дисциплін вокально-хорового 

циклу підготовки студентів факультетів мистецтв є найбільш складною та 

багатофункціональною освітньою ланкою, яка включає опанування студентами 

теоретичними знаннями дитячого вокально-хорового виконавства, 

методичними прийомами формування культури співацької діяльності, 

оволодіння практичними навичками роботи з вокально-хоровими колективами 

різної вікової категорії школярів у освітніх закладах різного спрямування, що 

забезпечує ефективність процесу якісного набуття музично-педагогічної освіти 

студентами та формує їх виконавський розвиток, який є необхідним для 

успішної вокально-хорової діяльності з учнями. 



У дисертації Хуан Чанхао «Методичні засади вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних 

університетах» наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення проблеми набуття вокально-хорової компетентності майбутніми 

вчителями музичного мистецтва у педагогічних університетах, що знайшло 

відображення в обґрунтуванні та експериментальній перевірці поетапної 

авторської методики. У результаті аналізу дисертантом науково-методичної 

літератури та практики конкретизовано, що однією з актуальних проблем 

сьогодення є комплексно-варіативне застосування форм, методів і засобів 

вокально-хорового навчання. Наголошено, що вокально-хорова підготовка 

студентів спеціальності “Музичне мистецтво” залежить від змістової 

спрямованості навчально-виховної діяльності й може підвищитися за умови 

розробки та впровадження в практику відповідної методики, що містить: 

мотиваційну спрямованість студентів на основі створення позитивної 

емоційної атмосфери вокально-хорового навчання в контексті діалогу; 

фахову компетентність майбутніх учителів, яка виражена повнотою та 

системністю становлення індивідуального фонду педагогічних і мистецьких 

знань, які забезпечують цілісність набуття вокально-хорових знань, умінь і 

навичок; широке використання національного праксеологічного досвіду в 

процесі спільної творчої навчальної діяльності викладача та студентів, у ході 

якої реалізуються музично-вокальні інтереси кожної особистості. 

 В розглянутому дослідженні вокально-хорова підготовка 

інтерпретується як основна складова фахового навчання, що спрямована на 

підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва до керування вокально-

хоровою роботою учнів, яка є важливим фактором набуття музичної освіти 

та найбільш поширеною в умовах загальноосвітньої школи. Наголошено, що 

рівень фахової майстерності вчителів музичного мистецтва, що здобувається 

студентами факультетів мистецтв у педагогічних університетах, напряму 

залежить як від рівня організації фахової підготовки у цілому, так і, зокрема, 

від створеного у її межах творчого, інноваційного середовища, сприятливого 



для вокально-хорової підготовки. Доведено, що вокально-хорова 

компетентність учителя музичного мистецтва є інтегрованою особистісною 

якістю, що передбачає володіння комплексом фахових компетенцій в галузі 

вокально-хорового мистецтва, а вокально-хорова робота із учнями займає 

провідне місце у структурі складної, динамічної діяльності вчителя 

музичного мистецтва.  

На підставі ґрунтовного вивчення дисертаційної роботи Хуан Чанхао 

«Методичні засади вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах», автореферату, науково-

методичних публікацій, доцільно зазначити, що характерними ознаками цієї 

роботи є актуальність, своєчасність, завершеність та самостійність. 

Дисертація має всі необхідні складові, послідовно відображає вихідні 

положення та висновки, ідеї та погляди дослідника щодо умов педагогічного 

забезпечення вказаного процесу. Це дозволяє нам позитивно оцінити її 

наукову цінність та практичне значення.  

Доцільно зазначити, що дисертація Хуан Чанхао «Методичні засади 

вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у 

педагогічних університетах» є системним дослідженням, в якому знайшли 

відображення методологічні, теоретичні та методичні аспекти вирішення 

проблеми підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Переважна 

частина із них заслуговує на увагу, тому доцільно більш конкретно 

проаналізувати та оцінити теоретичні та методичні положення 

дисертаційного дослідження. 

У першому розділі дисертаційного дослідження розглянуто зміст і 

структуру вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до практичної роботи з учнями. Обґрунтовано, що проблему 

вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

потрібно розглядати в якості важливого елементу фахової підготовки, 

спрямованої на набуття студентами музично-педагогічних ЗВО належної 

кваліфікації за спеціальністю «Музичне мистецтво». Розглянуто основні 



наукові підходи до здійснення вокально-хорової підготовки студентів. 

Визначено, що осмислення вокально-хорової підготовки в якості елементу 

розгорнутоі системи фахової підготовки і одночасно у якості самостійної 

цілісної системи уможливлюється на основі застосування системного підходу 

за рахунок двосторонньої специфіки функціонування цього підходу. 

Застосування зовнішньої сторони системного підходу для аналізу вокально-

хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів передбачає її розгляд як однієї з важливих підсистем фахової 

підготовки, яка функціонує й знаходиться у взаємодії із іншими елементами-

підсистемами, такими, як інструментальна підготовка, музично-теоретична 

підготовка, психолого-педагогічна підготовка тощо. У розділі детально 

вивчена специфіка вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів, визначена її критеріальна структура, окреслено 

основні принципові положення вокально-хорового навчання. У першому 

розділі проаналізовано сучасний стан розробки проблеми формування 

вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва та 

схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат; визначено структурні 

складові вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до практичної діяльності з учнями. 

У другому розділі розроблено показники сформованості означеного 

феномена, подано обґрунтування методичних засад, педагогічних умов та 

моделі вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів. Дисертант грунтовно окреслив методичні засади 

вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, які 

передбачають інтегроване вивчення вокально-хорових дисциплін, спрямування 

майбутніх учителів музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого 

навчання. У розділі докладно розглянуто комплексно-варіативне застосування 

форм, методів, засобів вокально-хорового навчання. Висновком розділу була 

розробка та представлення моделі вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва в педагогічних університетах.  



Третій розділ дисертації присвячений розробці та втіленню програми 

експериментальної роботина таких етапах: констатувально-діагностичному, 

формувальному та контрольному. Наведено статистичні результати 

формувального етапу експериментальної роботи. Для цього дисертантом 

обрано трирівневий варіант виявлення отриманих дослідних результатів, а саме: 

високий, середній, низький, що свідчить про якість вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних 

університетах згідно визначених критеріїв і показників, які надають можливість 

створення якісних і кількісних характеристик.  

У дисертаційному дослідженні наведено нове вирішення проблеми 

формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до практичної роботи з учнями, що знайшло відображення в 

теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці поетапної 

авторської методики.  

Вірогідність і аргументованість результатів дослідження 

забезпечується методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних 

позицій; музикознавчим та психолого-педагогічним аспектами; 

використанням комплексу взаємопов’язаних методів, адекватних об’єкту, 

предмету, меті та завданням дослідження; пролонгованою дослідно-

експериментальною роботою; позитивними наслідками впровадження у 

навчально-виховний процес педагогічних університетів на спеціальності 

“Музичне мистецтво” розробленого навчально-методичного комплексу. 

Висновки до розділів та загальні висновки дисертаційного дослідження 

є грунтовними, вони свідчать про виконання поставлених завдань 

дослідження. 

Зазначене вище дозволяє констатувати, що дисертантом виконано 

значний обсяг науково-дослідної та експериментальної роботи, у результаті 

чого отримано дані, які є безперечно важливими для сучасної педагогічної 

теорії та практики.  



Незважаючи на загальну позитивну оцінку дисертації хочемо зробити 

деякі зауваження та побажання, а саме: 

1. У першому розділі дисертаційного дослідження слабо розкритий 

рефлексивний підхід до здійснення вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів. Бажано було б ширше 

розкрити значення цього підходу для вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

2. На другому – операційно-пошуковому – етапі експерименту було 

розглянуто ступінь вмотивованості студентів факультетів мистецтв до набуття 

вокально-хорових знань, умінь і навичок. Було б бажано більш конкретно 

показати , які завдання яормують обізнаність студентів щодо інноваційних 

технологій вокально-хорового навчання. 

3. При проведенні експериментальної роботи було б бажано більш чітко 

розкрити, як використовувались такі методи -  стимуляції знань та евристичного 

діалогу. 

4. У представленні педагогічних умов для ефективної реалізації моделі 

вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва бажано 

було б ширше розкрити застосування такої педагогічної умови, як створення 

професійно-творчого навчального середовища майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокально-хорової підготовки до продуктивної діяльності.   

Зазначені зауваження мають рекомендаційний характер і тому не 

впливають на загальну позитивну оцінку виконаної роботи.  

Дисертаційному дослідженню Хуан Чанхао «Методичні засади 

вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у 

педагогічних університетах» притаманні неординарність, наукова новизна, 

високий теоретико-методологічний рівень, глибина підходів до визначення 

сутності та змісту вокально-хорової комппідготовки, комплексність та 

ґрунтовність дослідно-експериментальної роботи. 

Основні теоретичні положення, результати та висновки дисертаційного 

дослідження висвітлено у 8 одноосібних наукових працях автора, 5 з яких  



 


