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Акryальнiсть теми. В умовах реформування вiтчизняноi системи

виIцоl освlти вlдповlдно до европеиських та свlтових вимог постае гостра

необхiднiсть оптим€L[ъно-збалансованоi змiни BeKTopiB у професiйнiй

пiдготовцi майбутнiх уrителiв музичного мистецтва. Зокрема, сьогоднi icHye

акту€rльна потреба щодо пошуку нових шляхiв пiдвищення ефективностi

процесу формування професiйноi компетентностi в ук€}заних фахiвцiв. Як

переконливо доведено дослiдницою, у цьому планi можуtь стати в нагодi

прогресивнi HayKoBi доробки з окресленоi проблеми китайських фахiвцiв.

У дисертацii визначено, що в науковiй лiтературi було висвiтлено

oKpeMi аспекти з€}значеноi проблеми, зокрема схарактеризовано iсторичнi

аспекти розвитку традицiйноi китайськоI музики та rr роль у сучасному

музичному вихованнi yrHiB, з'ясовано специфiку органiзацii професiйноi

освiти майбутнiх фахiвцiв музично-педагогiчного профiлю в КНР, виrIвлено

ocHoBHi ознаки професiонатriзму китайського шкiльного педагога, розкрито

роль i мiсце самоосВiти сryдентiв музично-педагогiчнrа< спецiальностей

в оволодiнrri ними професiйною компетентнiстю. Воднораз у лослiдженнi

з'ясовано, що вченими не було проведено комплексного дослiдження

проблеми формування професiйноТ компетентностi майбутнiх 1^rителiв

музичного профiлю в китайськiй вищiй школi. Актуа_пьнiсть указанОi

проблеми пiдсилюеться також необхiднiстю розв'язання виявлених

суперечностей, що зумовило вибiр теми дослiдження.

ступiпь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiйо сформульованих у дисертацiйнiй роботi.



Представлена дисертацiя мае чiтку структуру. Вiдповiдно до задуму

наукового пошуку, IIжоу Юнъ було розроблено науковий апарат

дослiдження, зокрема коректно визначено його об'ект, предмет, меry, якi

повнiстю узгоджуються мiж собою. Змiст роботи вiдповiдае поставJIеним

завданням, а суть дослiджуваноi шроблеми - TeMi дисертацii.

Засlryговус на схвапення широка джерельна база дослiдження.

Авторкою оцрацьовано 431 джерел, iз них - 274 iноземною мовою. Список

цих джерел вкJIючае: нормативнi документи, якi регламентуютъ здiйснення

вищоi освiти в КНР та УкраiЪi, дисертацiйнi роботи, монографii, публiкацii в

наукових виданнях китайських, украiнських та захiдних науковцiв, довiдкову

лiтературу, навч€шьнi пiдруrники, посiбники, навч€шьнi плани й ocBiTHi

програми з професiйно орiентованих навч€tJIьних дисциплiн, якi

використовуються в процесi здiйснення пiдготовки майбутнiх 1^rителiв

музичного мистецтва, матерiали офiцiйних сайтiв китайських та украiЪських

закладiв вищоi освiти, електроннi матерiали бiблiотек тощо.

OcHoBHi HayKoBi результатп дослЦження.

У дисертацii вперше подано цiлiсний аналiз проблеми формування

професiйноi компетентностi в майбутнiх 1"rителiв музичного мистецтва У

вищiй школi КНР. Вагомими резулътатаI\dи наукових розвiдок

представлення в дисертацii характеристики базових понять дослiдЖеННЯ,

даJIо Чжоу Юнь змQц визначити авторське розумiння cyTi пРОфеСiйНОi

компетентностi майбутнiх )цителiв музичного мистецтва, з'ясувати скJIад та

змiст цього феномену. Так, авторкою визначено, що зазначена

KoMпeTeHTHicTb вкJIючае TaKi компоненти: мотивацiйно-спонукальний (прояв

iHTepecy до обраноi професii, стiйких мотивiв щодо оволодiння музично-

е

що

педагогiчною дiяльнiстю, сформованiсть потреби в постiйному

вдоскон€tленнi своiх професiйно ваэкливих знань, yMiHb, навиtIок, прагнення

сумлiнно викоЕувати в майбутнiй роботi своi фаховi обов'язки); емоцiйно-

цiннiсний (сприйняття музичного мистецтва

суспiльноi цiнностi, спроможнiсть володiння

як важливоi особистiсноi й

cBoiM емоцiйним ст€шом та



впливати шкоJrярiв, здатнiстьВПЛИВаТИ На еМОЦlйНИй стан шкоJrярlв, здатнiсть емоцiЙно цроникати в

ОбРаЗний змiст обраного музичного чи пiсенного твору, транслювати )лЕям
СВОi емОцiЙнi враженЕrI вiд нього та його викон€lння, розвивати адекватнi

еМОЦiЙнi реакцiТ школярiв пiд час сприйняття музичного або пiсенного твору

ЧИ ВЛаСНОi виконавоькоi дiяльностi, створення атмосфери творчоi спiвпрацi);

КОГнiтивно-операJдiЙний (сформованiстъ загалъноосвiтнiх, педагогiчних

ЗНань та спецiатtьних знань у галузi музичного мистецтва та його викладання

)ЛНЯМ, СфорМованiсть професiйно необхiдних yMiHb: гностичних,

ДИДакТичНих, методичних, комунiкативних, органiзацiйних, дослiдницьких,

ВИКОНаВСЬКих); особистiсно-творчиЙ (сформованiсть професiйно-важливих

ЯКОСТеЙ: Толерантностi, емпатiil, рефлективностi, доброзичливостi,

ЩРеаТИВНОСтi, арТистизму тощо). професiйна компетентнiсть цих уrителiв
ВКJIЮЧае TaKi компоненти: мотивацiЙно-спонукалъний, емоцiйно-цiннiсний,

когнiтивно-операцiйний, особистiсно-тво рчии.

Схвальним вважаемо розгJIяд генезису iдеi формування професiйноi

КоМпетентностi маЙбугнiх )чителiв музичного мистеIIтва в Китаi. Зощрема,

авторкою з'ясовано, що процес розвитку пiдготовки цих педагогiв у Китаr

заВжди вiдбувався з опорою на TaKi сталi насщрiзнi положення: визнання на

Державному piBHi високого соцiаrrъного статусу вчитеJIя музичного

мистецтва, який володiе майстернiстю духовно-естетичного виховання 1^rHiB

засобами музики та спiву як найбiльше дiевих видiв мистецтва; важливiсть

постiйного збагачення змiсry професiйноТ пiдготовки майбутнiх педагогiв

музичного профiлю цiнними зарубiжними iнновацiями на ocHoBi збереження

iT стiйкого ядро, яке скJIадають традицiйнi китайськi цiнностi; цiлеспрямоване

використання музичного мистецтва як чинника всебiчного розвитку 1"rHiB i

засобу оволодiння ними зовнiшньою та внутрiшньою виконавською

технiкою.

Позитивно слiд також визначити представлення в науковiй роботi

виявленого й систематизованого дисертанткою досвiду формування

професiйноi компетентностi майбутнiх 1..rителiв музичного мистецтва у



вищiй школi КНР, забезпечення подапьшого розвитку iдей про методи,

форми, ocBiTHi технологii, педагогiчнi уIиови формування професiйноi

компетентностi студентiв музично-педагогiчного профiшо увищiй школi

значноi кiлькостi (49) невiдомих i маповiдомих в УкраiЪi iнформацiйних

КНР. Заслуговуе на схвzLIIення введення здобувачкою до наукового обiry

в дисертацii, серед дисциплiн навч€Llrьного

джерел, пов'язаних iз формуваннrIм профеоiйноТ компетентностi майбутнiх

1^rителiв музичного мистецтва.

Як переконливо доведено

плану найбiльший вплив на формування професiйноi компетентностi

майбутнiх учителiв музичного мистецтва здiйснюе вивчення ними цикJIу

професiйно орiентованих дисциплiн (зокрема таких: кМузична педагогiка>>,

<Iсторiя музичноi освiти>>, <Теорiя викJIаданн;I музикп>, <<Музична ocBiTa для

дiтей з особливостями розвитку)> тощо). Щентральне мiсце серед них

займшоть дисциплiни, що забезпечують оволодiння студентами необхiдними

для рiзних видiв виконавськоi дiяльностi знаннями й умiннями, а також

методикою викJIадання вiдповiдних предметiв практичноi музичноi

спрямованостi, у тому числi TaKi: <<Методика навчанЕя фортепiано>>,

<<Методика навчання вокальнiй майстерностi>>, <Звукова TexHiKa>>,

<Тренування слуху> тощо.

Особпиво значущим результатом наукового пошгyrry IIжоу Юнь е

виоIФемлення основцих напрямiв творчого використанЕя напрацюванъ

китайських педагогiв iз проблеми формування професiйноI компетентностi

студентiв музично-педагогiчного профiлю у вищiй школi Украiни, а саМе

TaKlD(: забезпечення усвiдомленЕя майбутнiми пед€гогами своеi висоКоi

соцiальноi Micii, що поJIягае в духовно-естетичному вихованнi 1"rHiB i

з€LJIуIеннi ik до традицiйноТ музичноi культури свого народу; оволодiння

майбутнiми педагогами вказаного профiлю засобами стилiстичноi

комбiнаторики й iнновацiйними освiтнiми технологiями, що сприяе розвитку

iHlepecy школярiв до музики та розширюе ixHi можливостi виконавськоi

дiяльностi; органiзацiя пiд час цроходження студентами соцiально-



педагогiчноi практики виконання ними рiзних видiв (просвiтньоi, навчапьноi,

виконавськоi) суспiльно-корисноi дiяльностi, у тому числi у вiддалених

сiльських районшr. Вищевикладене пiдтверджуе наукову новизну та високу

теоретиIIну значущiсть проведеного дослiдження.

Варто також вiдзначити практичну значущiсть роботи, бо наведенi в

нiй матерiалrи й висновки мож)дь бути використанi дJIя вдоскон€lпення

органiзацii та змiсry професiйноi пiдготовки майбутнiх )чителiв музичного

мистецтва в украiнськiй вищiй школi. KpiM того, результати роботи можуть

бути використанi в пiдготовцi навчшrьно-методичноi лiтераryри, проведеннi

лекцiйних i практичних занять з педагогiчних дисциплiн, у системi

пiдвищення квалiфiкацii викJIадацьких к4дрiв дJIя системи музично-

педагогiчноi освiти.

На наш погляд, мета й завдання дослiдженЕя, поставленi Чжоу Юнь,

послiдовно реалiзованi. Пiд час цроведеннrI наукових розвiдок визначено, що

в професiйнiй пiдготовцi майбутнiх учителiв музичного мистецтва в Китаi

застосовують три типи методик навчання музицi та спiву: <<дослiдна

методика), коли студенти набувшоть досвiд чуттевого сприйняття музичних

TBopiB; (практична методика), спрямована на оволодiння студентами досвiдУ

практичноi виконавськоi дiяльностi; ((мовна методика>), де домiнують

вербальнi методи навчання майбутнiх }чителiв; <дослiдницька меТоДиКа),

яка вимагае навчЕtльно-дослiдницьку й науково-дослiдницькУ ДiялЬНiСТЬ

педагогiв.

Висновки дисертацii повнiстю вiдповiдаlоть поставленим ЗаВДаНIUIМ

дослiдження, е чiткими й конкретними. Автореферат адекватно вiдбивае

ocHoBHi положеннrI дисертацlиного дослiдження. Науково-цiнними е

результати теореТиЕIноi роботи автора дисертацii щодо розробки, структурно_

функцiональнот моделi пiдготовки мйбутнiх уrителiв музичного мистецтва

до науково-дослiдницькоi дiяльностi, визначення органiзацiйно-педагогiчних

умов, концепцii педагQгiчного впливу на процес пiдготовки майбутнiх



Заслуговують схвЕ}лення розробленi Чжоу Юнь методичнi рекомендацii на

тему <сЯк швидко навчитися спiвати пiсню?>>, фрагмент ocBiTHboi програми

курсу <Методика викладання фортепiано>, розробленоi викладачем

Тунхайського унiверситету Го Щонгкаем якi дисертанка додапа в додатк€lх.

Матерiали дисертацii можуть бути використанi в пiдготовцi

навчапьно-методиЕIноi лiтерацри, проведеннi лекцiйних i практиIIних занять

з педагогiки вищоТ школи, icTopii педагогiки й порiвняльноi педагогiки,

методики викJIадання музиЕIного мистецтва; у системi пiдвищення

квапiфiкацii керiвних i викладilщких к4дрiв дJIя системи музично-

педагогiчноi освiти.

Повцота викладення результатiв дослiджень в опублiкованих

працях. Результати роботи достатньою мiрою апробованi у виступах на

мiжнародних науково_црактичних конференцiях та в 22 авторських

гryблiкацiях дисерт€tнтки, iз них б статей огryблiковано в провiдних фасових

виданIuIх (iз них 4 - одноосiбнi) Украiни, 12 - у мiжнародних перiодичних

показником науковоi зрiлостi автора,

CyTTeBi здобутки дисертантки, викладенi у роботi, свiдчатъ про

логiчнiсть, самостiйнiстъ i завершенiсть останньоi. Водночас, вiдзНаЧаюЧи

достатньо високий науковий piBeHb дисертацiйного дослiдженнrl, ПОЗиТиВнО

оцiнюючи наукове Iа практиtIне значення йою результатiв, ввакаемо за

доцiльне висловити ощремi зауваження та побажання, бiльшiсть з яких е

дискусiйними:

1. На ocHoBi аналiзУ китшlськоi науковоi лiтератури в пiдроздiл\ 2.2

визначено cTpykTypHi компоненти та змiст професiйноi компетентностi

майбутнiх уlителiв музичного мистецтва. Зокрема, зазначаеться, що ii

когнiтивно-операцiйний компон9нт мiстить вiдповiднi знання та групи таких

yMiHb: гностичних, дидактичних, методичних, комунiкативних,

органiзацiйних, дослiдrшцьких, виконавських. Проте слiд було 6

конкретизувати, якi оаме вмiння кожноi црупи авторка маlrа на увазi,



2. У роздiлi 2.з наведений цiкавий матерiал цро особливостi

формування професiйноi коМпетентностi майбутнiх 1.,rителiв музичного

мистецтва в китайських закJIадах вищоi освiти. Проте в TekcTi позицii деяких

науковцiв з окресленого питання цредставлено в описовiй формi, тобто не

вистачае авторського анатriзу цього матерiапу.

З. У ПiДРОЗДiЛi 3.1 дисертантка навела перелiк навч€Lльних дисциплiн
МУЗИЧНО-ТеоретиtIного та музшIного-практиIIного сцрямування, якi

вiдiграють провiдну роль у процесi формуваннrI професiйноi компетентностi

майбутнiх уt{ителiв музичного мистецтва, а також докладно схарактеризувала

змiст навчщIьного MaTepialry з ц}D( цредчIетiв. Проте в дисертацii недостатньо

висвiтлено значення психолого-гrедагогiчних дисциплiн як засобу

формування у студентiв зазначеноi компетентностi.

4. Характеризуючи cTpyKTypHi компоненти професiйноТ

КОМПеТеНТНОСТi маЙбутнiх )чителiв музичного мистецтва, було б доречним

ЗiСТаВИТИ Вимоги щодо змiсту цiеi компетентностi, визначенi в украiЪськiй
ОСвiтньо-професiйнiй програмi спецiальностi 014.13 середЕrI ocBiTa (Музичне

мистецтво) освiтньо-квалiфiкацiЙного рiвня <<Бакалавр>> i <<Магiстр> та

вiдповiдних освiтнъо-професiйних проIрам, що реалiзуютъся у вищiй школi

кнр.

5. Одним iз важливих аспектiв професiйноi компетентностi майбутнiх

учителiв музичного мистецтва е виконавська майстернiсть. У свiтлi цього в

дисертацiЙнiЙ працi треба було висвiтлити можливостi концертноi дiяльностi

у формуваннi цiсi компетентностi в студентiв музично-педагогiчного

профiлю.

6. Проведене дослiдження набуло б бiльшоi ваги в разi представленнrI

в додатк€lх фрагментiв конспектiв занятъ з рiзних дисцигr.тriн, що

забезпечують формування професiйноТ компетентностi майбутнiх фа<iвцiв

музичного мистецтва.

. Висловленi зауваження i побажаннrt не е принциповими й не

впливають на загальну позитивIIу оцiнку дисертацiйноi роботи Чжоу Юнь,



 


