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Головним стрижнем «Новацій у початковій школі» в 2017 році є 

перехід від знаннєвої парадигми до компетентністної, розвиток зацікавлення 

і підвищення  мотивації учнів у навчанні, створення умов для саморозвитку і 

самовираження, що передбачає виховання особистості з високим рівнем 

національної свідомості, здатної до самоосвіти й самореалізації. І в цьому 

ракурсі проблема, яка піднімається в дослідженні Чжуан Гуань є актуальною 

на сучасному етапі розвитку освіти і культури нашої держави. 

Обґрунтовуючи важливість та актуальність обраної проблеми для 

теорії та практики музичного навчання, автор аргументовано і коректно 

визначає об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, його наукову 

новизну та практичне значення, а також його методологічні та теоретичні 

основи. 

На основі глибокого аналізу літературних джерел, Чжуан Гуань 

розкриває широку палітру термінологічного поля у визначенні поняття 

«активність», а саме: ґрунтовно підходить до конкретизації категорії «творча 

активність», «творча музична активність», і зокрема «творча активність 

молодших школярів», яку представлено у навчально - музичній діяльності як 

інтегративне особистісне утворення, що виражає здатність дитини до 

ініціативного самовираження у пізнанні, оцінюванні та елементарному 

творенні музики. 

В межах даного дослідження вартим уваги є аналіз науково-

педагогічної спадщини знаних українських та радянських вчених, таких як: 



Б. Асаф’єва, Л. Баренбойма, Н. Ветлугіної, Л. Виготського, Д. Кабалевського, 

О. Лобової, Б. Теплова, Н. Терентьєвої та інших, і зокрема з позиції їхньої 

ціннісної значущості щодо формування і розвитку творчої активності 

молодшого школяра. Аналіз робіт дослідників дозволив автору чітко 

виокремити компоненти, які визначені з урахуванням особливостей дітей 

молодшого шкільного віку (мотиваційний, змістовно-діяльнісний і оцінно-

пошуковий). 

Дуже доречно автор окреслив  форми навчально-музичної 

діяльності, такі як: фронтальну колективного характеру, фронтальну 

індивідуального характеру, групову, диференційовано-групову, 

індивідуальну, індивідуалізовано-групову,  що сприяють ефективному 

 формуванню  творчої  активності  молодших  школярів, 

визначив їх оптимальне поєднання  на уроках музики. 

Другий розділ дисертації присвячено методичним засадам процесу 

формування творчої активності молодших школярів, де висвітлюється логіка 

моделювання організаційно-методичної системи, провідні аспекти побудови 

поетапної методики формування творчої активності молодших школярів. І 

тут хотілося б висловити респект Чжуан Гуань  за її гуманістичну 

спрямованість дисертації. Так, в описовій структурі процесу формування 

творчої активності учнів початкової школи 

на основі поєднання форм навчально-музичної діяльності, автор виділяє такі 

провідні методологічні підходи як: гуманно-естетичний та  компетентнісний, 

які є ключовими у всебічному розвитку особистості. Так, відчувається 

неабиякий досвід автора у роботі із школярами, небайдужість до обраної 

проблеми, що дозволяє з довірою занурюватися у запропонований механізм 

формування творчої активності молодших школярів.  

В межах висвітлення гуманно-естетичного та компетентнісного 

підходів автором було визначено принципи формування творчої активності 

молодших школярів, а саме: принцип загальності  і доступності творчої 

діяльності, педагогічної підтримки і партнерської взаємодії  вчителя і учнів, 



спонукання до рефлексії результатів творчої діяльності, актуалізації інтересу 

до процесу творчості, збалансованості розвитку емоційної, інтелектуальної і 

фізичної сфер особистості молодшого 

школяра;  варіативності змісту творчої діяльності, які  можна розглядати з 

позиції розв’язання певних педагогічних проблем у сфері музичної 

педагогіки, а саме: 

 включення всіх дітей в сферу музики; 

 ціннісне ставлення педагога до дитини;  

 формування аналітичного мислення, самоорганізації і 

самостійності в учня; 

 організація уроку музики на основі гри; 

 гармонійний розвиток особистості молодшого школяра,  

 особистісно-орієнтований   підхід  педагога   до  організації  

уроку  музики відповідно до бажань, інтересів і потреб молодших

 школярів. 

Дуже важливим в цій роботі є те, що автором акцентується увага, саме 

на продуктивній колективній та індивідуальній творчій діяльності молодших 

 школярів на уроках музики, в процесі якої і відбувається і аналіз, і 

оцінювання, і ставлення, і прийняття, і розуміння музичного твору, що і 

виплескується у бажанні розкрити себе у відтворенні музичних образів. 

Привертає увагу методика формування творчої активності молодших 

школярів, зокрема її так би мовити «методична насиченість», де 

застосовуються такі методи, творчі завдання і вправи, які за своїм впливовим 

змістом охоплюють особистість учнів цілісно, мовби прислухаючись до їх 

культурно-соціальної, розумово-когнітивної, духовно-творчої, потребово-

мотиваційної та емоційно-чуттєвої сфер, що є вельми актуальним, саме з 

позиції методики музичного навчання. Запропонована методична модель 

наповнена цінними обґрунтуваннями, вказівками, поясненнями, що 

забезпечує її практичну значущість для застосування не тільки на уроках 

музики, а й у позаурочний час. Це стосується зокрема таких методів, як – 

проблемно-моделюючих ігор, ігрового проектування, моделювання ігрових 



ситуацій, музичного малювання емоційного стану персонажа, імітаційного 

індивідуального тренажу, імпровізування (мовленнєвого, 

вокального, ритмічно - пластичного, інструментального), колективне 

музикування тощо. В цілому методика формування творчої активності 

молодших школярів ґрунтується на «концентрованій» активності суб’єктів 

навчання, що з одного боку відповідає особистісно-орієнтованому принципу 

навчання, а з іншого забезпечує взаємодовіру, свободу і комфортність у 

спілкуванні вчителя і учнів і це, в свою чергу, підтримує у молодших 

школярів інтерес до уроків і спрямовує їхню мотивацію на досягнення 

високих результатів. 

Заслуговує схвалення живе викладення організаційно-методичного 

етапу формування творчої активності учнів початкової школи на основі 

оптимального поєднання форм навчальної діяльності на уроці музики. 

Базуючись на теоретичних засадах дослідження Чжуан Гуань не лише 

розкриває результати експериментальних пошуків, але й вдало вписує 

отримані результати в практику музичного розвитку сучасних школярів. 

Вірогідність наукових висновків та результатів дисертації забезпечується 

методологічною обґрунтованість вихідних положень, використанням 

сукупності методів науково-педагогічного пошуку, які відповідають 

проблемі дослідження. 

Цікаво подано матеріал, що увійшов до площини «Додатків», де 

узагальнено інформативно-когнітивну, візуально-ілюстративну, творчо-

асоціативну, пізнавально-ігрову сторони процесу формування творчої 

активності учнів початкової школи в процесі навчально-музичної діяльності. 

Загалом результати експериментальної роботи мають важливе 

практичне значення, а розроблена автором методика має прямий вихід у 

практику роботи не тільки загальноосвітніх навчальних закладів, а й вдало 

вміщується у систему професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Чжуан Гуань, висловимо 

деякі побажання щодо змісту й оформлення роботи. 



1. У третьому  розділі дисертації «Експериментально-дослідна 

робота з формування творчої активності молодших школярів на основі 

оптимального поєднання форм навчально-музичної діяльності» 

визначено критерії, показники та рівні сформованості означеного 

феномену. На нашу думку, бажано було б запропонувати більше 

показників до кожного із запропонованих критеріїв.  

2. Серед окреслених автором методів формування творчої активності 

учнів початкової школи автору доцільно було б звернути увагу на 

розкриття оригінальних форм використання Інтернет технологій у 

навчальному процесі формування творчої активності учнів початкової 

школи. А також, запропонувати більше прикладів творчих завдань з 

використанням конкретного музичного репертуару. 

3. На нашу думку, бажано систематизувати Додатки В.Д.Ж.З з метою, 

щоб всивітлений в них матеріал був чітко підпорядкований 

запропонованим блокам творчих завдань з формування творчої 

активності молодших школярів в процесі навчально-музичної 

діяльності. 

Проте висловлені недоліки не є принциповими і в жодному разі не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

Чжуан Гуань. Загалом матеріал дисертації подано логічно і послідовно, що 

забезпечує зручність і легкість сприйняття даної роботи. 

Автореферат дисертації Чжуан Гуань написаний відповідно до 

нормативних вимог, відповідає змісту та структурі роботи, дає чітке уявлення 

про особливості проведеного дослідження та його результати, які пройшли 

широку апробацію на науково-практичних конференціях різного рангу. За 

результатами дисертаційної роботи автором опубліковано 6 наукових праць 

(з них 5 – у фахових виданнях, затверджених ДАК України з педагогіки, 1– у 

іноземному виданні). 

Аналіз дисертаційної роботи та автореферату дає підставу зробити 

загальний висновок: дисертаційне дослідження Чжуан Гуань «Методика 

формування творчої активності учнів початкової школи в процесі навчально-

музичної діяльності» є завершеним, самостійно виконаним дослідженням. 



  

 


