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Щзiнсюй, Жепанов Д. В., KpaciH с. А., Небитова I. А., Трухан г. в., Чжоу Юнь.

Серед присутнiх докторiв наук - 12 занапрямом дисертацii.

ПОРЦДОК ШIililШl: Обговорення дисертацii Ван Юечжи <Музичне
вихованнЯ молодшиХ школярiВ У вальдорфськиХ школах кнР та УкраТни>,
поданоi на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii у галузi знань
01 Освiта/Педагогiка за спецiальнiстю 01l OcBiTHi, педагогiчнi науки.

Науковий керiвник: доктор педагогiчних наук, професор IoHoBa О.М.
РецензеНти: докТор педаГогiчниХ наук, професоР Лупаренко С. С., доктор

педагогiчних наук, проф. Матвеева О.О.
,ЩисертаЦiйна робота виконана згiдно з темою науково-дослiдноi роботи

кафедри педагогiки Харкiвського нацiонатtьногo педагогiчного унiверситету iMeHi
г. с. СковородИ <<ПiдвищенrrЯ ефеюивностi педагогiчного процесу в середнiх
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загальноосвiтнiх i виццо< н€lвч€lпьнlD( закJIадаю) (jф0115U005821 вiд 2З.12.2015р.).
Тему дослiдження затверджено вченою радою Харкiвського нацiонального
педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди (протокол j\b 9 вiд
22.12.2017 р.).

СЛУХАЛИ: наукову доповiдь аспiраЕгки кафедри педагогiки Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди Ван Юечжи
<Музичне виховання молодших школярiв у вальдорфських школах КНР та
Украiни>, поданоi на здобуття наукового ступенrI доктора фiлософiТ у галузi знань
01 Освiта/Педагогiка за опецiальнiстю 011

ВИСТУПИЛИ:

OcBiTHi, педагогiчнi науки.

Поставили запитання: д. пед.н., проф, Щруганова О.М., д.пед. н., проф.
Зеленська л. Д., д. пед. н., проф. Попова о.В.,д. пед. н., проф. Рибалко Л. С.,
д. пед. н., проф. Рогова Т. В., д. пед. н., проф. Ткачова Н. О., д. пед. н., проф.
Штефан л.А., д. пед. н., доц. Башкiр о. I., к. пед. н., доц. Собченко Т. М.,
к. пед. н., доц. Калашникова Л. М.

З позитивною оцiнкою дисертацiйноi роботи виступили:
1) науковuй керiвнuк: завiдувач кафедри TeopiТ i методики викладаннrI

Природничо-математичних дисциплiн у дошкiльнiй, початковiй i спецiальнiй
ocBiTi Харкiвського нацiоншrьного педагогiчного унiверситету iMeHi
Г. С. Сковороди, д. пед. ноук, проф. IoHoBa О.М.;

2) Рецен3енmа: професор кафедри педагогiки Харкiвського нацiонального
педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди, д. пед. наук, проф. Лупареrко
С.€.; пРОфесор кафедри музично-iнструмента-пьноi пiдготовки вчителя
харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди,
д. пед.наук, проф.Матвеева О.О.

Взяли участь в обговореннi роботи: завiдувач кафедри, д.пед.н., проф.
Золотухiна С. Т., д.пед. н., проф. Щруганова о.М., д.пед.н., проф. Рогова Т.В.,
д. пед. н., проф. Штефан Л.А., д. lтед. н., доц. Башкiр О. I., к. пед. н., доц.
Боярська-Хоменко А. В._

УХВАЛИЛИ: На пiдставi експертизи дисертацiйноI роботи, доповiдi
здобувача, поставлених зашитань присутнiх i вiдповiдей здобувача, обговорення
учасниками засiдання основних положень дисертацii, виступiв наукового
керiвника та рецензентiв прийтrяти такий висновок щодо дисертацiйноi роботи
ван Юечжи <<музичне вихованнrt молодших школярiв у валъдорфських школах
КНР та Украiнп>:

1. АкryальнiстЬ дослiдження зумОвлена такими основними чинниками, як:
прiоритет ryманiзацii освiтньоГо процесу, йогО орiентацi я на загаJIьнолюдськi
цiнностi, розвиток i саморозвиток особистостi, що посилюе значущiсть музичного
виховання пiдростаючого поколiння; важливiсть для музичного виховання
особистОстi саме початковоi школи, покликаноТ сформувати навчЕUIьнi вмiння,
зацlкавленlсть заняттями музикою, закласти фундамент для подЕlпьшого
вмотивованого засвоення музичнот культури; безперечнi надбання вальдорфсъкоi'



МУЗиЧноi освiти школярiв, у процесi якоТ кожниЙ )чень засвою€ музичну культуру
ЯК ОсобливУ сферу, де природнiм чином вiдбуваеться становленЕя та цiлiсний
РОЗВиТок особистостi; потреба iнтеграцii у традицiйну музично-педагогiчну
ТеОРiЮ Та Практику iдей i пiдходiв ВальдорфськоТ школи для вдосконаленЕя
якостi масового музичного виховання; педагогiчна доцiльнiстъ порiвняльного
аналiзу музичного виховання молодших школярiв у в€tльдорфських школах КНР
та УкраiЪи, що дозволяе взаемно збагатити освiтнiй досвiд цих краiЪ, подолати
або уникнути багатьох помилок, вiднайти оптимальний шлях упровадження
вальдорфсъких пiдходiв в ocBiTy КНР та УкраiЪи з ypaxyBaHHrIM нацiона_гlьноi та
культурноТ специфiки.

Мета дослiдження: порiвняльний аналiз Teopii й досвiду музичного
ВИХОВаННЯ МОлоДШих школярiв у ва-lrьдорфських школах КНР та УкраТни для
ВИЗНаЧення напрямiв взаемного використання педагогiчно цiнних вЕtJIьдорфських
iдей у с)цасних умовах розвитку китайсъкоi та украiнськоi початковоI освiти.

Вiдповiдно до мети дослiдження визначено його завдання:
1. ВИСВiтлити сТан науковоi розробки проблеми музичного виховання

молодших школярiв вальдорфських шкiл КНР та li;n,. оiни.
2. Зiставити тенденцiТ розвитку в€tJIьдорфського руху у КНР та УкраiЪi.
3. Розкрити антропософський образ людини як фiлософсъко-психологiчне

пiдrрунтя музичного виховання школярiв Вальдорфськоi школи"
3. ПОРiВНЯти Змiст музичного виховання, форми та методи його засвосння

молодшими школярами у в€tльдорфських школах кнр та Украiъи.
4. Визначити напрями використання узагzrльненого досвiду музичного

ВИХОВаННЯ МОЛОДШИХ школярiв у вальдорфських школах КНР та УкраiЪи в
традицiйних китайських та украТнських початкових школах.

обоскт дослйження: освiтнiй процес у початкових вальдорфських школах
КНР та УкраiЪи.

Предмет дослiдження: музиIIне виховання молодшиХ школярiв у
вальдорфських школах КНР та УкраiЪи.

МетодИ науковогО дослiдження. Для досягнення мети й вирiшення
поставлених завДань викОристанО TaKi методи заaсlльнонаукосi (ана_пiз, синтез,
узагальнення, гrорiвнянця, класифiкацiя наукових джерел), що стало основою для
з'яс5rвання ступеня HayKoBoi розробки проблеми, розкриття образу людини як
фiлософсько-психологiчного пiдцрунтя музичного виховання школярiв
вальдорфськот школи; систематизацii думок китайських та украiъських r{ених
щодо порушеноi проблеми; iсmорuчнi (хронологiчний, iсторико-типологiчний,
логiко-iсторичний), якi дали змоry висвiтлити проблему дослiдження в динамiцi й
У хронолоГiчнiЙ послiдоВностi; елипiрuчНi (ретрОспективний, дiагностичний,
праксиметричний), ЩО сприялО узагальненнЮ змiсту, засобiв, форr, методiв
музичного виховання молодших школярiв у в€lльдорфських школах рiзних KpaiH;
порiвняltьно-зiсmавнi, якt дозволили порiвняти тенденцiт становленнrI та розвитку
вальдорфського руху у KIP та УкраiЪi, зiставити досвiд музичного вихованнrI
молодших школярiв у вальдорфських школах кнр та Укратни; визначити
напрями використання узагалъненого досвiду музичного виховання молодших
школярiв у китайських та украiъських вальдорфсъких школах в с)цасних умовах
розвитку початковоТ освiти КНР та УкраiЪи.



2. ФОРмУВання наукового завдання, нове вирiшення якого отримано в
дисертацii'.

.ЩИСеРтацiю Ван Юечжи присвячено вирiшенню акт).аJIьного наукового
ЗаВДаННЯ здiЙсненню порiвняльЕого аналiзу теоретичних положень та
практичного досвiду музичного виховання молодших школярiв у вальдорфських
ШКОЛаХ КНР та УкраiЪи для окреслення перспективних напрямiв використання
ВаЛЬдОрфсЬкого досвiду музичного виховання молодших школярiв у традицiйних
китайських та украТнських початкових школах.

3. HayKoBi положення, розробленi особисто дисертантом, та ix цовизна.
Наукова новuзна результатiв дослiдження, отриманих особисто здобувачем,

поля2аюmь у насmупноrиу ;

уперurе:
- здiйснено компЛексниЙ аналiЗ музиtIного виховання молодших школярiв у

вальдорфських Iцколах КНР та Украi'ни;
- схараКтеризовано загаlrЬнi тендеНцii розвИтку вапьдорфського руху у КFР

та Украiъi, а також специфiчнi тенденцii, xapakTepHi дJIя украiъського
вальдорфського руху;

узагальненО змiсТ музичного виховання молодших школярiв у
вальдорфських школах кнР та Украiни та виявлено як спiльнi змiстовi риси, що
узгоджуютьсЯ з провiднимИ принциrrамИ Й вимог€lми до органiзацii
вальдорфського освiтнього процесу, так i специфiчнi змiстовi ознаки, якi
вiдбиваЮть своеРiднiстЬ нацiона-rrьноТ куЛьтурИ й освiти дослiджуваних краiЪ;
особливостi пiдготовки вчителiв музики для вальдорфських школах кнр та
УкраiЪи;

визначенО напрями використання узаг€Lпьненого досвiду музичного
вихованнЯ молодшиХ школярiв У вальдорфських шIколах кнР й УкраiЪи у
традицiйних китайських та украiЪських початкових школах.

конкреmuзовано напрями вивчення проблеми дослiдження в китайськiй i
украiЪськiй iсторiографiТ. Уmочнено антропософський образ
фiлософсько-психологiчне пtдфунтя музичного виховання

термiнологiчно-поняттсвий апаратВальдорфськоi школи_ та
поdальulоzо розвumку набула перiодизацiя розвитку свiтового вальдорфського
РУХУ. ,ЩО НаУКОВОгО обiry ВВедено значну кiлькiсть (70) невiдомих та маловiдомих
джерел, пов'язаних iз розв'язаннrIм дослiджуваноi проблеми.

4. ОбrрУнтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй, якi захищаються, забезпечусться теоретико-методологiчним
обцрунryванням його вихiдних положень, вiдповiднiстю методiв MeTi, завданням,
об'екту i предмеry дослiдження, доказовiстю i логiчною несуперечливiстю
висновкiв. Робота обЦрунтОвана. HayKoBi положення, висновки € науково цiнними,
достовiрними, випливають iз фактичного MaTepiarry.

5. Наукове та практичне значення роботп. Наукове значення поJuIгае в

людини як
школярiв

дослiдження.

тому, що проаналiзовано стан науковот розробки проблеми музичного виховання
молодших школярiв вальдорфських шкiл кнр та Украiъи; порiвняно тенденцii



РОЗВиТкУ Вальдорфського руr(у у КFР та УкраiЪi; розкрumо антропософський
ОбРаЗ люДини як фiлософсько-психологiчне пiдЦрунтя музичного виховання
ШКОлярiв вальдорфських шкiл; порiвняно змiст музичного виховання, форми та
Методи Його засвоення молодшими школярами у в€rльдорфських шIколах КНР та
УкраiЪи; вuзначено напрями використаннrI узагальненого досвiду музичного
ВИХОВання МолоДших школярiв у вальдорфських школах КНР та УкраiЪи в
традицiйних китайських та украiЪських початкових школах.

Пракmuчне значення резульmаmiв dослidження визначаетъся тим, що робота
аКтУалiзУе педагогiчнi iдеi та досвiд Вальдорфськоi школи для пiдвищення
ефективностi музичного виховання молодших школярiв у традицiйних школах
КНР Та УкраiЪи. Теоретичнi положення й висновки дисертацii створюють
ПереДУмови для подaльших компаративних дослiдженъ теорii та практики
ОРГаНiЗацii освiтнього процесу закладiв загальноi середньоТ освiти, зокрема
вальдорфсъких шкiл, КНР та УкраiЪи.

Матерiалами дослiдження доцiльно послуговуватися у викладаннi
ПеДаГОГiЧНИХ KypciB У ЗВПО, на курсах пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних
працiвнИкiв, пiД час напИсаннЯ пiдруrнИкiв i навЧЕ}льних посiбникiв iз педагогiки,
РОЗРОбКИ КУРсУ за вибором <<Вrо<овання людини засобами музики>, проведення
педагогlчних практик, написання курсових та магiстерських робiт. HayKoBi
узагальнення, обцрунтованi В дисертацiт, можуть бути використанi в системi
НефОРМаrrьноi та iнформальноТ освiти педагогiв (органiзацiя ceMiHapiB, лекторiiв,
створенНя спецiаЛiзованиХ IHTepHeT-pecypciB - сайтiв, блогiв, форумiв, вебiнарiв
тощо).

б. ВИКОРистанНя результатiв роботи. Результати дослiдження
використано у викладаннi KypciB: <<Педагогiка>, <<Порiвняльна педагогiка>,
<Педагогiчна майстернiсть>> у XapKiBcbKoMy нацiоналъному педагогiчному
унiверситетi iMeHiунiверситетi iMeHi г. с. Сковороди. Отриманi в процесi наукового пошуку
результати i висновки впроваdжено в освiтнiй процес Харкiвського нацiона-гtьного
педагогiчного унiверситетУ iMeHi г. с. Сковороди (довiдка J\ъ 01/1 0-592 вiд
25.09.2020 р.), ХанчжоУського педагогiчного унiверситетУ (довiдка J\ъ 58 вiд
21.01.2020 р.) та Чжензянського педагогiчного унiверситету (довiдка Nч 20 вiд
2|. 01.2020 р.) (м. ХанчЙоу, провiнцiя Чжензян).

7. Повнота впкладення результатiв дисертацii в публiкацiях та
особистий внесок у них автора. Матерiали дисертацii опублiковано в 12
наукових працях (iз них 8 - одноосiбнi), сереД яких: 5 статей у спецiалiзованих
фаховиХ виданняХ Украiни, 4 з яких - у виданнjIх, що входять до наукометриЕIних
свiтових баз (Index Copernicus International, Google Scholar), 2 - в iноiемних
перiодичних виданнях, 5 - тези доповiдей у збiрниках матерiалiв мiжнародних
науково-практичних конференцiй.

1. Ван IОечжи, ЧжоУ Чженьюй. Музична ocBiTa молодших школярiв у
Китаi: iсторичний аспект. Пеdаzоziчнuй CtJ'tbJVIaHClx: зб. наук. пр. Херсон : КВНЗ



<Херсонська академiя неперервноТ освiти>>, 2017. Вип. З5. С. 259-264. (Особuсmuй
внесок зdобувача: вuсвimлення dумок кumаЙськllх науковцiв щоdо ролi музuчноt
освimu молоduшх u,tколярiв у iсmорuчнол4у аспекmi).

2. Ван Юечжи, Чжоу Чженьюй. Особливостi пiдготовки вчителiв музики в
КНР у перiод пiсля <<КультурноТ революцiii>. Пеdаеоеiка форwtування mворчоi
особuсmосmi у вuu4iЙ i заеалtьноосвimнiй utколахi зб. наук. пр. Запорiжжя:
Класичний приватний унiверситет, 2017. Вип. 55 (108). С. 10-17. (Особuсmuй
внесок зdобувача: аналiз зtиiсmу пidzоmовкu вчumелiв лиузuкu у КНР).

3. Ван Юечжи. Уроки музичного виховання у вальдорфськiй школi Китаю.
НауковuЙ часопuс нацiональноzо пеdаzоziчноzо унiверсumеmу iMeHi
М .П. !раzоtпанова. Пеdаzоziчнi наукu: реалit mа перспекmuвu; зб. наук. пр. Киiв :

HITY iMeHi М. П. ,.Щрагоманова, 2019. Серiя 5. Вип. 70. С. Зt-З4.
4. Ван Юечжи. Вальдорфська школа у КНР: iсторiя та cyracHicTb.

кIнновацiЙна пеdаzоziка>> : науковий журнал. Одеса: Причорноморський
науково-дослiдниЙ iнстиryт економiки та iнновацiй ,2О20. J\Ъ 22. Т. 1. С. g-]t2.

5. IoHoBa О.М., Ван Юечжи. Вальдорфськi пiдходи до музичноТ освiти
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРiВ. Пеdаеоеiка формування mворчоi особuсmосmi у вuщiЙ i
ЗаZсlльноосвimнiЙ u,tколсlх : зб. наук. пр. Запорiжжя: Класичний приватний
УНiВеРСИтет, 2020. Вип. 68. Т. 1. С. L67-I7I. (Особuсmuй внесок зdобувача:
РОЗкрummя вплuву вальdорфськоi л,tузuчноi освimu на цiлiснuй розвumок
особuсmосmi).

6. Ионова Елена, {ffiZ(ЁЖ#ЁfпаЁ+i,_ф,+Е#ЁiЕ)JLЁЁж,
Ё&йrй, ф EI, 2O1g, JE 1 1 , 10З- 105п. (олена IoHoBa, ван юечжи.
МУзичне виховання та навчання у початковiй Ва.пьдорфськiй школi. Пiвнiчна
]wузuка, пракmuчнuй форуwt, Чженцзян (КНР) : Китайсь*"t боруr,2019. N9 11. с.
103-105). (Особuсmuй внесок зdобувача: аналiз docBidy ,yriu"oro вllховання у
вальdорфськ1,0с uлколсtх КНР).

7. Wan YuеЙi. Music as а therapy of integrative lessons in the Wаldоrf School
of Ukraine. Polish sсiепсе jоurпаl. Warsaw: Sp.i о. о. <<iScience>>, 2020.Issue 6(27),
Раrt l. Рр. 81-86.

Н ау ко Bi пр а цi апр о б а цi йн о zо хар акmеру :
8. Ван Юечжи. Витоки становлення музичнот освiти у початковiй школi

Китаю. Сучасна пеdаеоеiка: mеорiя, меmоduка, праКmuка : матер. IV МiжнаРод.
наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 23-24 червня, 2017). Херсон : Видавничий дiм
<Гельветика)), 20t7. С. 9-11.

9. Ван Юечжи. Музыкальное воспитание и образование в началъной
ва-тrъдорфской школе. Сучаснuй рух наукu : матер. VI Мiжнарод. наук.-практ.
iнтернет-конф. (м. Щнiпро,4-5 квiтня,2019). Щнiпро : <WayScience>>, 2019. c.]os-
1 69.

10. ВаН Юечжи. Iсторiя виникнеНня вutльдорфських шкiл у KItr. Сучаснuй
рух наукu., матер. vII Мiжнарод. наук.-практ. iнтернет-конф. (м. Щнiпро, 6-7
червня,2019). Щнiпро : <WayScience>>, 2019. С.201-20З.

1 1. Ван Iоечжи. Форми i методи роботи iз школярами на уроках музичного
виховання у Вальдорфськiй школi кнр. Прiорumеmu розвumry пеdаzоziчнu)с mа
пс?,tхоло?iчнttх наук у ХЮ сmолimmi: зб. наук. пр. МiжнаРод. наук.-практ. конф.



(м. Одеса,20-2| березня, 2020). Одеса: ГО кПiвденна фундацiя педагогiки>>,2020.
с. б5_68.

12. ВаН Юечжи. Пiдготовка музично-педагогiчних кадрiв у KIf. <Сучаснuй
рух HayKuD : матер. XI Мiжнарод. наук.-практ. iнтернет-конф. (м. Щнiпро, 8-9
жовтня 2020). Щнiпро : KWayScience>>, 2020. Т.2. С. 405-406.

8. особистий внесок здобувача. дналiз стану науковоТ розробки проблеми
музичного виховання молодших шкоJIярiв ва-пьдорфських шкiл кнр та Украiни;
зiсmавленнЯ тенденцiЙ розвиткУ вальдорфського руху у кнР та УкраiЪi;
вuсвimлення антропософського образу людини як фiлософсько-психологiчного
пlдrрунтя музичного виховання школярiв ваrrьдорфських шкiл; порiвняння змiсту
музичного виховання, форм i методiв його засво€ння молодшими школярами увальдорфських школах кнр та Украiни; вuзначення напрямiв 

""*ор"ъrанняузагапьНеногО досвiдУ музичноГо виховання молОдшиХ школярiв у "аrr"дорфськихшколах кнр та Украiъи в традицiйних китайських та украiъських початкових
школах здобувачем виконано самостiйно.

9. Апробацiя результатiв дослiдження. OcHoBHi матерiали дослiдження
пройшли апробацiю на лliэtснароdнuх науково-пракmuчн1,1хпроишлИ апроОацtЮ на л,tiэtснарОdнtlХ науково-пракmuчнllх конференцiях:
<<Сучасна педагогiКа: теорiя, методика, практикu (Ужгород, 2017), <Сl^rасний рух
наукиD (Щнiпро, 2019), <ПрiориТети розвИтку педагогiчниХ та психологiчних наук
у XXI столiттi> (Одеса, 2020). Результати дисертацii обговорюваJIися на засiданнi
кафедрИ педагогiки Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHiкафедри педагогiки Харкiвськог(
Г. С. Сковороди (2016-2020 рр.).

10. Оцiнка мови та стилю дисертацii й автореферату. !исертацiю
написано чiткою мовою, структура дисертацiТ вiдповiдас аJIгоритму проведеного
автором дослiдження. Змiст науковоi роботи викладено украiъсъкою мовою в
логiчнiй послiдовностi та доступно для сприйняття, ад"*"ur"о використано
HayKoBi термiни. Змiст, оформленнЯ дисертацii та кiлъкiсть публiкацiй
вiдповiдаютъ вимогам <порядку проведення експерименту з присудження
ступенЯ доктора фiлософiЬ>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд б березня 2019 р. J\Ъ 167.

11. ВiдПовiднiстЬ змiсry дисертацi[. ,Щисертацiя Ван Юечжи <<Музичне
вихованнrI молодшиХ школярiВ У вальдорфськиХ школах кнР та Украiни>
повнiстю вiдповiдае паспорту спецiалъностi 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки.

12. Рекомендацiя дисертацii до захисту. .щисертацiйна робота Ван Юечжи
виконана на високому науковому piBHi та е цiлiсним науковим дослiдженням, що
вiдповiдае встановленим вимогам чиЕного законодавства УкраiЪи.

УраховУючи висОкий piBeHb дослiджень, aKTy€lJIbHicTb, новизну, практиtIну
цiннiсть отриманих результатiв та вiдповiднiсть роботи спецiальностi 01i ocBiTHi,



педагогiчнi на)rки, засiдання фахового ceMiHapy Харкiвського нацiонального
ПеДаГОГiчнОго унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди рекомендус дисертацiю Ван
юечжи <<музичне виховання молодших школярiв у в€tльдорфських школ€lх кнр
Та УКРаТни> до зulхисту на здобуття наукового ступенrI доктора фiлософii зi
спецiальностi за спецiа_гtънiстю 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки.

Результати вiдкритоfо голосування: одноголосно.
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