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Актуальність дисертаційного дослідження Чжу Пен «Методика 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики» обумовлена необхідністю розробки сучасних підходів до самоосвіти 

майбутніх вчителів музичного мистецтва та самоаналізу навчальних 

компонентів освітньої програми. Це стосується і розробки нового змісту, 

принципів, методів, форм реалізації процесу організації фахової 

самопідготовки в закладах вищої освіти, впровадження методів і засобів 

організації самостійної діяльності студентів для здобуття й осмислення 

набутого досвіду, формування вмінь самостійно визначати, досліджувати й 

вирішувати мистецько-освітні проблеми.  

Автор дає визначення самопідготовки як однієї з основних складових 

освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти, що є провідним 

чинником підготовки висококваліфікованих кадрів для закладів загальної 

середньої освіти із застосуванням он-лайн технологій, значення яких особливо 

зростає в умовах скорочення обсягів аудиторного навчання та підвищення 

вимог до якості позааудиторної самостійної роботи студентів, її інтенсифікації 

та індивідуалізації. 

У дисертації Чжу Пен «Методика формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики» чітко 

обгрунтовується необхідність розв’язання суперечностей між системою 

навчання майбутніх педагогів-музикантів та вмотивованістю самоосвіти, 

самореалізації та самопідготовки до творчого навчального процесу. 

У результаті аналізу дисертантом науково-методичної літератури та 

практики здійснено цілісне та грунтовне дослідження формування мотивації до 



виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої 

освіти. Дисертант розкрив мотиваційні чинники музично-виконавської 

діяльності майбутніх учителів музики як співвідношення зовнішніх і 

внутрішніх мотивів, їх усвідомленість та направленість. Чітко виявлено 

принципи та педагогічні умови наукового дослідження. 

 В розглянутому дослідженні здійснено теоретико-методологічне 

узагальнення й запропоновано практичне вирішення наукової проблеми 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики, чітко обґрунтувано, розроблено та експериментально перевірено 

поетапну методику формування досліджуваного феномена.  

На підставі ґрунтовного вивчення дисертаційної роботи Чжу Пен 

«Методика формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики», автореферату, науково-методичних публікацій, 

доцільно зазначити, що ця робота є актуальною, має завершеність та 

самостійність. Дисертант впевнено аргументував, що самостійність є 

провідною особистісною характеристикою сучасного педагога, а виконавська 

самопідготовка – педагогічно скерованою самостійною діяльністю 

майбутнього вчителя музики. Наголошено, що ця діяльність спрямована на 

усвідомлення художньо-смислового змісту музичних зразків, створення 

виконавської інтерпретації з метою реалізації мистецько-освітніх завдань. 

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 Чжу Пен «Методика формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики» є 

системним дослідженням, в якому знайшли відображення методологічні, 

теоретичні та методичні аспекти вирішення проблеми підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. Відмітимо, що подальшого 

розвитку набули такі концептуальні підходи до реалізації методики формування 



виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики, як: компетентнісний, 

герменевтичний, мистецько-персоналізований, акмеологічний, аксіологічний, 

синергетичний. Було конкретизовано сутність науково-методичного 

забезпечення мотиваційних факторів у навчальній мистецько-педагогічній 

діяльності.  

Переважна частина проблем фахової підготовки заслуговує на увагу, 

тому доцільно більш конкретно проаналізувати та оцінити теоретичні та 

методичні положення дисертаційного дослідження. 

У першому розділі дисертаційного дослідження узагальнено результати 

аналізу філософської, психолого-педагогічної, мистецтвознавчої літератури; 

розглянуто наукові позиції вчених із проблеми самоосвіти студентів і 

розтлумачено такі категорії, як «самостійна робота», «самопідготовка», 

«мотиви і мотивація». Дисертант конкретизував сутність і зміст виконавської 

самопідготовки студентів та подано визначення феномену мотивації до 

виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики та висвітив 

мотиваційні чинники фахового навчання майбутніх учителів музики. Було 

визначено компонентну структуру мотивації студентів до виконавської 

самопідготовки. 

У другому розділі визначено методологічні підходи до вивчення цього 

феномену, принципи та педагогічні умови формування мотивації до 

виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики. Дисертантом 

обґрунтовано методичну модель формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти. Визначена 

послідовність формування мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх 

педагогів-музикантів у відповідності до трьох етапів: спонукально-цільового, 

стимульно-процесуального та результативно-оцінного. 

Третій розділ дисертації присвячений представленню критеріального 

апарату дослідження, на основі якого виявлено рівні сформованості мотивації 

до виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики, висвітлено хід і 

результати констатувального та формувального етапів експериментальної 



роботи; доведено ефективність запропонованої методики формування 

досліджуваного феномена. Чітко та якісно прописана організаційно-методична 

модель формування мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики у ЗВО. 

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 закладів вищої освіти 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. Безперечним науковим здобутком автора є розробка організаційно-

методичної  моделі формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики. Однак, на нашу думку, ця модель була б більш 

повною, якби до її змісту було включено низку методологічних підходів, на 

які спирався дослідник у процесі наукового пошуку. 

2. З метою більш цілісного висвітлення етапності дослідної роботи 

бажано було б в кінці кожного підрозділу першого теоретичного та другого 

методичного розділів розмістити рисунок або таблицю для унаочнення 

отриманих проміжних результатів. 



3. Більш суттєвої інструментально-операційної розробки потребують, 

на нашу думку, форми виконавської самопідготовки – індивідуальні та 

групові. В роботі не знайшла належного висвітлення методична сторона 

застосування таких форм роботи як індивідуальні та групові консультації 

викладачів, які, безперечно, є основою міжсуб’єктної взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

4. У розкритті питань педагогічного супроводу як фактору виконання 

першої педагогічної умови формування у студентів мотивації до виконавської 

самопідготовки,  що полягає у гармонізації відносин викладача і студентів, 

бажано було б у самій методиці та викладі ходу формального експерименту  

більше закцентувати увагу на валеологічних чинниках виконавської  

самопідготовки як таких, що забезпечують фізіологічні потреби студентів у  

дотриманні ергономічних умов самостійної роботи (освітленні, свіжому повітрі, 

режиму роботи і відпочинку тощо). 

Зазначені зауваження мають рекомендаційний характер і тому не 

впливають на загальну позитивну оцінку виконаної роботи.  

Дисертаційному дослідженню Чжу Пен «Методика формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики» 

притаманні неординарність, наукова новизна, високий теоретико-методичний 

рівень, глибина підходів до визначення сутності та змісту виконавської 

самопідготовки, комплексність та ґрунтовність дослідно-експериментальної 

роботи. 

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. 

Підсумовуючи, можемо зробити загальний висновок: дисертація Чжу 

Пен «Методика формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики» є актуальним науково-педагогічним 

дослідженням. Результати дисертації дають підстави стверджувати, що у ній  



запропоновано нове вирiшення науковоi проблеми, яке вноситъ певний вюIад

у теорiю та методику фахового навчаннrI майбутнiх rlителiв музичного

мистецтва, означене дисертацiйне дослiдження вiдповiдае вимогам Порядqу

IIрисудженн,I наукових ступенlв 1 присвоення вченого званшI старшого

наукового спiвробiтника, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд24.07.20|З р. Nч5б7 до кандидатських дисертацiй за спецiа.пьнiстrо

13.00.02 - кТеорiя та методика музичЕого навчання>), а ii автор Чжу Пен
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