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Актуальність теми дисертаційної роботи. Сучасний стан розвитку 

суспільства, культури й освіти пред’являє всі більш високі вимоги до 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів. У галузі музичної освіти 

ці вимоги стосуються підготовки фахівців, спроможних, завдяки розвиненому 

художньому мисленню, ерудованості й виконавській майстерності, 

усвідомлювати, інтерпретувати й доносити до слухачів глибинний сенс 

музичних творів, сприяючи тим самим їхньому духовному збагаченню, 

переживанню стану натхнення й духовної комунікації, потреби у творчому 

самовдосконаленні.  

У фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва одне з 

провідних місць належить вокальній освіті, що пояснюється значущістю співу 

як найбільш демократичної, доступної для широкого кола дітей і юнацтва 

форми активної музичної діяльності, його специфікою а саме - синкретизмом 

вербально-поетичного та музично-інтонаційного компонентів вокального 

мистецтва. Ця особливість, з одного боку, дещо спрощує усвідомлення 

програмного змісту вокального твору, а з іншого – значно ускладнює розуміння 

його глибинного сенсу, утвореного злиттям творчих ідей двох митців.  

Зазначене свідчить про актуальність і водночас складність досліджуваної 

дисертанткою теми «Формування готовності майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі вокального навчання».  
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Про актуальність виконаного дослідження свідчать також виявлені 

здобувачкою суперечності між науково визначеною проблемою художньо-

інтерпретаційної діяльності та недостатністю її теоретичного обґрунтування у 

процесі фахової, зокрема вокальної підготовки майбутніх учителів музики; між 

нагальною потребою в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, 

здатних здійснювати художньо-інтерпретаційну діяльність, та відсутністю 

обґрунтованої методики формування художньо-інтерпретаційних умінь у 

процесі вокального навчання; між наявністю об’єктивно існуючих потенційних 

можливостей вокального розвитку студентів на основі біофізичних і 

орфоепічних уявлень вокальної мови та відсутністю визначених критеріїв їх 

оцінювання. 

Доречність обраної теми дослідження підтверджена зв’язком роботи з 

науковими програмами, планами, темами і планом наукових досліджень 

кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за науковим напрямом 

«Вдосконалення музично-естетичного навчання учнівської молоді у різних 

ланках мистецької освіти».  

Тему дисертації затверджено Вченою Радою НПУ імені М.П. 

Драгоманова (протокол № 12 від 27 червня 2017 р.). 

Обраний ракурс дослідження, в якому об’єктом є процес вокального 

навчання студентів у вищих педагогічних навчальних закладах України, а 

предметом – методика формування у майбутнього вчителя музики готовності 

до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокального навчання, 

зумовив формулювання мети, а саме – розробити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити методику формування в майбутнього вчителя 

музики готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі 

вокального навчання. 

Наукове та практичне значення. Наукова новизна результатів 

дослідження полягає в тому, що вперше визначено сутність готовності до 
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художньо-інтерпретаційної діяльності майбутніх учителів музики як цілісного 

особистісного феномену, ядром якої є позитивні установки та мотиви, фахові 

знання та вміння, що забезпечують здатність до яскравого, неповторного і 

переконливого виконання вокальних творів та його структура, визначена в 

єдності мотиваційного, творчого, емоційного та комунікативного компонентів. 

Детальне вивчення дисертаційного дослідження Лінь Янь дає підстави 

стверджувати, що його основні положення щодо сутності і компонентної 

структури феномену готовності вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, представлені в єдності мотиваційного, емоційного, творчого та 

комунікативного компонентів, уточнення понять «художньо-інтерпретаційна 

діяльність», «готовність майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності» відрізняються новизною і практичною 

значущістю.  

Визначення в якості методологічного підґрунтя виконання завдань 

дослідження настановних ідей діяльнісного, особистісно-орієнтованого, 

функціонального, культурологічного, структурно-семіотичного підходів; 

обґрунтування педагогічних умов – освоєння студентами біофізичних і 

орфоепічних основ вокальної мови; уважне ставлення до літературного тексту; 

розуміння студентами вокально-виконавської стилістики музичного твору; 

адаптованість студентів до концертних виступів; виокремлення критеріїв 

оцінювання рівнів сформованості в студентів готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності у процесі вокального навчання (мотиваційного, 

емоційного, творчого, комунікативного), уможливили розроблення моделі та 

експериментальної методики формування досліджуваного феномену, 

визначення етапів її впровадження – установчо-інформаційного, діяльнісно-

орієнтовного, творчо-самостійного.  

Заслуговує на особливу увагу практична частина дослідження, яка полягає 

у розробці цікавих і корисних методів підготовки студентів до художньо-

інтерпретаційної діяльності, доведенні доцільності їх впровадження в освітній 
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процес у комплексі дисциплін навчального плану та в педагогічній практиці 

майбутніх учителів музичного мистецтва, обґрунтування спеціальних принципів 

формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності: 

виконавського самоконтролю, виконавської новизни, виконавської рефлексії, 

виконавського артистизму, визначення особистісно-вокальної та методично-

виконавської складової формування в майбутніх учителів музики готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності, виявлено та схарактеризовано рівні її 

сформованості – високий (інноваційний), достатній (конструктивний), низький 

(початковий).  

Вірогідність і достовірність результатів дослідження підтверджена 

обґрунтованістю вихідних теоретико-методологічних положень, всебічністю їх 

аналізу та позитивними наслідками провадження пропонованої методики 

формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності результатів в освітній процес Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Криворізького 

державного педагогічного університету, апробацію головних положень 

дослідження у 13 авторських публікаціях та на дев’яти наукових конференціях.  

Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату. Матеріали 

дисертації та автореферату викладені й оформлені згідно чинним вимогам. 

Зміст автореферату ідентичних основним положенням дисертації та відображає 

її матеріали достатньо повно і всебічно. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, наведені в авторефераті, належним чином розкриті й 

обґрунтовані в дисертації.  

  Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 

оцінюючи дисертаційну роботу Лінь Янь, разом з тим, вважаємо за необхідне 

висловити деякі зауваження і побажання, а саме: 

1. У дослідженні варто було б більш чітко визначити національний склад 

респондентів та конкретизувати, яким чином розбіжності в художній 
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ментальності, музично-теоретичній, вокально-виконавській освіті 

студентів, вихованих у різних національно-культурних традиціях, 

враховувалися у процесі формування в них готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності.  

2. Викладений у другому параграфі матеріал щодо визначення сутності 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності набув би більшої переконливості й цільності за умов 

послідовного висвітлення феномену установки як важливої передумови 

формування стану готовності, сутності феномену готовності до 

діяльності, різновидів її прояву в галузі педагогіки, музичної педагогіки 

та її реалізації в специфічний сфері – у процесі художньої інтерпретації 

саме вокальних творів.  

3. Враховуючи те, що в експериментальній частині дослідження беруть 

участь студенти 1-3 курсів, варто було б дослідити, яким чином динаміка 

набуття ними музично-теоретичної підготовки та вокально-виконавської 

майстерності впливає на якість сприйняття, художнього переживання, 

здатності до цілісного та диференційованого аналізу вокальних творів, а 

з цим і на створення ними особистісто-індивідуалізованої інтерпретації 

вокальних феноменів. 

4. У висвітленні питань вокальної орфоепії (стор. 106-111) не отримали 

висвітлення важливі питання, що стосуються проблем, з якими 

стикаються українські та китайські студенти-співаки під час 

опрацювання вербального тексту вокальних творів на нерідній мові, а 

також методи, за допомогою яких вони мають долати ці труднощі з метою 

досягнення стилістично-адекватної інтерпретації у  процесі виконання 

вокальних творів.  

5. Текст дисертаційного дослідження не позбавлений поодиноких помилок 

технічного характеру.  

 




