
 

 

ВІДГУК  

офіційного опонента 

 доктора педагогічних наук, доцента, Жукової Оксани Анатоліївни  

про дисертацію Цзі Іпіна  

«Формування цифрової компетентності майбутніх викладачів 

мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР»,  

подану на здобуття  ступеня доктора філософії   

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах зростає доступ до 

великого обсягу  інформації, розвиваються технології її обробки та зберігання. 

Одним з громадських інститутів, що також зазнали інформаційного впливу, є 

система вищої освіти, оскільки розвиток інформаційно-цифрових технологій 

сприяє розробці нових інструментів навчання й робить освітній процес більш 

ефективним. Формування творчої особистості фахівця і, відповідно, розвиток 

його творчого потенціалу стає однією з найактуальніших завдань сучасного 

суспільства, яке знаходиться на етапі глобальних трансформацій, реформування 

системи освіти України, інтеграції у світовий освітній простір. Відповідно до 

європейських вимог і українських державних документів необхідно 

оптимізувати завдання і педагогічні механізми творчого розвитку майбутнього 

фахівця, здатного до професійного самовдосконалення та самореалізації. 

Відповідно, виникає необхідність кардинальної зміни змісту, форм і методів 

виховної роботи з молоддю, реалізації творчих підходів до розвитку 

особистості, формування активної позиції. Актуальна проблема підготовки 

творчих фахівців, які в умовах динамічних подій XXI століття за допомогою 

інноваційних технологій навчання будуть займатися естетичною та художньою 

діяльністю. Швидкість змін у життєдіяльності сучасної людини потребує 

вдосконалення освітньої стратегії, нового змісту освіти, нових методів 

організації освітнього процесу. Це виявляється передусім у впровадженні та 

використанні сучасних технологій навчання, у стрімкому розгортанні процесів 

інформатизації навчання. 

Отже, є очевидним, що актуальність представленого дослідження 

знаходиться в контексті реалізації суспільних, науково-теоретичних і 

практичних потреб вивчення, конструктивного аналізу й творчого 

використання теоретичних положень формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. 

Розв’язання проблемних питань, основними з яких визнаємо окреслені 

автором суперечності між: суспільною значущістю забезпечення якісної 

мистецької освіти в Україні й реальним її станом, зокрема в освітньому процесі 

ЗВО;  посиленням інтересу до проблеми формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР та 

відсутністю цілісного наукового дослідження у цьому напрямі; доцільністю 

використання передових ідей китайських науковців у напрямі формування 

цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


