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Актуальність роботи. На переконання китайських учених цифровізація в 

освіті спрямована на забезпечення неперервності процесу навчання (life long 

learning), а також його індивідуалізації на основі технологій передового 

навчання, зокрема це стосується і здобувачів освіти мистецьких дисциплін. 

Продуктивне застосування цифрових технологій в освіті, включення здобувачів 

освіти у самостійний пошук, відбір інформації, участь в проєктній діяльності, 

сприяє формуванню у викладачів мистецьких дисциплін цифрової 

компетентності. 

У китайській «Концепції цифрової професійної освіти і навчання» 

відзначені чинники, що викликають потребу в побудові цифрового освітнього 

процесу професійної освіти і навчання. Даними чинниками виступають три 

складові цифрового суспільства: цифрове покоління, нові цифрові технології, 

цифрова економіка і створені нею нові вимоги до кадрів.  

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю 

подолання суперечностей 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 закладах вищої освіти КНР та недостатньою 

обізнаністю цих  ідей українських дослідників;  

– потребою у творчому застосуванні в українських ЗВО перспективного 

досвіду КНР щодо формування цифрової компетентності майбутніх викладачів 

мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР та відсутністю 

відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього питання. 

Мета дослідження – на основі цілісного ретроспективного аналізу 

систематизувати теоретичні ідеї й узагальнити досвід формування цифрової 

компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої 

освіти КНР для творчого використання прогресивних здобутків в умовах вищої 

освіти України. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Уточнити суть базових понять досліджуваної проблеми. 

2. Визначити структуру формування цифрової компетентності майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР.  

3. Схарактеризувати досвід формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. 

4. Окреслити перспективи творчого використання напрацювань 

китайських педагогів із проблеми формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у вищій школі України. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів 

мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. 



Предмет дослідження – теорія і практика формування цифрової 

компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої 

освіти КНР. 

На різних етапах наукового пошуку використовувалися традиційні для 

історико-педагогічних та компаративістських досліджень методи: 

загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, порівняння) – для 

характеристики джерельної бази досліджуваної проблеми, уточнення 

термінологічного поля дослідження; спеціальні: історико-генезисний – для 

з’ясування витоків проблеми; історико-діахронний та критеріально-

комплексний виявлення динаміки у просторово-часовій послідовності; 

історико-компаративістський та проблемно-цільовий – для встановлення 

особливостей компонування змісту, добору методів і форм формування 

цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в 

закладах вищої освіти КНР; історико-актуалізаційний – для окреслення 

перспектив актуалізації цінного досвіду формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. 

 

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної праці полягає в 

тому, що вперше: 

– здійснено цілісне дослідження проблеми формування цифрової 

компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої 

освіти КНР; 

– розкрито підходи до визначення суті поняття «цифрова 

компетентності» та «формування цифрової компетентності майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін»; 

– визначено структуру формування цифрової компетентності майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР; 

– узагальнено китайський досвід формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. 

Визначено форми, методи та засоби формування цифрової компетентності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР; 

– окреслено перспективи творчого використання напрацювань китайських 

педагогів із проблеми формування цифрової компетентності майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. 

Подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого 

використання прогресивних ідей китайського досвіду в умовах розбудови нової 

української школи у напрямі модернізації української мистецької освіти 

відповідно до тенденцій формування цифрової компетентності майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін. 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вдосконалено освітньо-професійні програми та навчальні програми щодо 

формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких 



дисциплін, а також оновлено зміст навчальних програм, зокрема з порівняльної 

педагогіки, педагогіки та історії педагогіки. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-277 від 17.11.2021 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка №57-22/1582 від 

29.11.2021 р.), Криворізького державного педагогічного університету (довідка 

№ 09/1 – 13/3  від 19.10.2021 р.). 

Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОПП підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – Середня освіта 

(«Образотворче мистецтво»); перегляду навчальних і робочих навчальних 

програм, силабусів дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання 

навчально-методичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін; 

підготовки дистанційних курсів тощо). 

Здобуті в процесі дослідження дані, узагальнені та систематизовані 

наукові положення можуть бути підґрунтям для наукових розвідок студентів, 

магістрантів, аспірантів, докторантів із проблем формування цифрової 

компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої 

освіти КНР. 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються, забезпечується теоретико-методологічним 

обґрунтуванням його вихідних положень, відповідністю методів мети, 

завданням, об’єкту і предмету дослідження, поєднанням кількісного й якісного 

аналізу отриманих даних, доказовістю висновків. Актуальність теми 

дослідження достатньо обґрунтована. Наукові положення й висновки – чіткі й 

науково обґрунтовані. 
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здійснювалася шляхом публікації матеріалів дисертації. Основні положення, 



результати й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2017-2021 рр.) й 

оприлюднено на конференціях різних рівнів:  

– міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017, 2018), 

«Суспільні дослідження у 21 сторіччі» (Краматорськ, 2017), «Фундаментальные 

и прикладные исследования: современные научно-практические решения и 

подходы» (Дрогобич, 2017), «Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної 

освіти» (Рівне, 2018), «Проблеми оптимального функціонування особистості в 

сучасних умовах» (Харків, 2018), «Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті» (Харків, 2019); «Духовно-

інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті» (Харків, 2021); 

– усеукраїнських: «Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 

425-річчя від дня народження)» (Херсон, 2017), «Від знаннєвої парадигми до 

компетентнісної: реалії, перстпективи» (Херсон, 2017), «Теоретико-

методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами» 

(Херсон, 2017), «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, 

динаміка» (Полтава, 2018), «Підготовка управлінських кадрів в контексті 

нового закону України «Про освіту» (2017 р.)» (Полтава, 2018), «Розвиток 

життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: 

виховний, психологічний, інклюзивний виміри» (Херсон, 2018), «Інноваційні 

педагогічні технології в цифровій школі» (Харків, 2019); 

– міжрегіональних: «Сучасні концепції викладання природничих 

дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, 

психологія)» (Харків, 2017). 

 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертацію написано науковою 

мовою, структура дисертації відповідає алгоритму проведеного автором 

дослідження. Зміст наукової роботи викладено українською мовою в логічній 

послідовності та доступною для сприйняття, адекватно використано наукові 

терміни. Зміст, оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають 

вимогам пп. 9, 10, 11, 12, «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України (№167 від 6 березня 2019 р.). 

 

10. Відповідність змісту дисертації. Дисертація Цзі Іпін «Формування 

цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в 

закладах вищої освіти КНР» повністю відповідає паспорту спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки.  

11. Рекомендація дисертації до наукової експертизи. Дисертаційна 

робота Цзі Іпін виконана на високому науковому рівні та є цілісним науковим 

дослідженням, що відповідає встановленим вимогам чинного законодавства 

України.  




