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Національна освітня парадигма у період приєднання України до 

Європейських цінностей вимагає змін в аспекті удосконалення навчального 

процесу молодших школярів. Прискорене збільшення об’єму інформації 

потребує розробки інноваційних технологій як запам’ятовування матеріалу, 

так і його відтворення. Саме тому вагомої актуальності набуває проблема 

формування артистичних умінь у молодших школярів як засобу підсилення 

сприймання та передачі інформації в сучасних умовах цивілізаційного 

простору. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування артистичних умінь 

у молодших школярів» завдяки застосуванню теоретичних методів 

дослідження, серед яких аналіз, синтез, індукція та дедукція, дисертантом 

удосконалено понятійно-категорійний апарат дослідження. Зокрема, 

уточнено дефініцію поняття «артистичні уміння молодших школярів», під 

якими розуміється не вроджена, а набута універсальна система дій, 

спрямованих на переконливе підсилення передачі інформації слухачам 

перевтіленням в уявний емоційно-змістовий образ музичного твору й 

застосуванням невимушених, емоційно-насичених, природно-пластичних, 

граційно-вишуканих комунікативних та регулятивних сценічних рухів під 

час його реалізації на уроках музичного мистецтва (дис. стор. 25, 53, 208; 

автореф. стор. 6, 14). 

Аналіз дисертаційного дослідження засвідчує, що дисертант 

використав оригінальний принцип структуризації матеріалу, який дозволив 

послідовно і всебічно висвітлити хід роботи і отримані результати. Зокрема, 



слушною видається побудова першого розділу дисертації, де перший 

підрозділ присвячений аналізу стану досліджуваної проблеми в теорії та 

методиці музичного навчання і з’ясуванню змісту та структури артистичних 

умінь молодших школярів, а другий – класифікації цих умінь з висвітленням 

рис, властивих кожному їх виду. Екстраполяція інформації щодо змісту 

артистичних умінь молодших школярів на їх структуру надала змогу автору 

виокремити у ній три компоненти: 

1) мотиваційно-організаційний (формує зацікавленість палітрою 

звучання музичного твору, полісуб’єктну діалогічну взаємодію з нею, а 

також створює умови для прояву прагнення перевтілюватись у 

новостворений емоційно-змістовий образ цього твору); 

2) когнітивно-діяльнісний (спрямовує мисленнєві операції на миттєве 

перевтілення в новостворений образ, адекватний емоційно-змістовому образу 

музичного твору); 

3) творчо-результативний (забезпечує максимальний зовнішній прояв 

перевтілення з застосуванням невимушених, емоційно-насичених, природно-

пластичних, граційно-вишуканих комунікативних та регулятивних сценічних 

рухів на уроках музичного мистецтва). 

Не викликає сумніву висунута теза Л. М. Московчук про те, що 

формування і прояв артистичних умінь у молодших школярів можливі лише 

за умови їх здатності створювати в уяві емоційно-змістовий образ музичного 

твору завдяки проникненню у психологізм авторського задуму та 

реалізовувати його в інформаційному потоці виконавської діяльності на 

уроках музичного мистецтва. Так, дійсно, одним з провідних видів 

артистичних умінь молодших школярів має бути сценічне перевтілення. 

Саме тому автор зазначає, що найдієвішим засобом досягнення бажаного 

сценічного перевтілення є орієнтація молодших школярів на уявний 

емоційно-змістовий образ музичного твору (дис. стор. 56; автореф. стор 7). 



 У другому розділі «Діагностувально-пошукова робота з удосконалення 

процесу формування артистичних умінь у молодших школярів» визначено 

критерії та показники сформованості артистичних умінь у молодших 

школярів, а також висвітлено розроблену автором, досить оригінальну, 

п’ятнадцятибальну систему оцінювання означеного феномену. Саме 

застосування цієї системи надало змогу дисертантці досконало не тільки 

заміряти кожен показник артистичних умінь молодших школярів, а й 

застосувати математичні методи обробки отриманих результатів у процесі 

проведення констатувального, пошукового і формувального експериментів – 

для відстеження динаміки та доказу вірогідності кількісного і якісного 

аналізу даних. 

На особливу увагу заслуговують результати пошукового експерименту, 

адже саме вони надали змогу Л. М. Московчук виявити перспективні 

напрями вдосконалення процесу формування артистичних умінь у молодших 

школярів на уроках музичного мистецтва відповідно до кожного з трьох 

компонентів, зокрема: 

1) вдосконалення роботи мотиваційно-організаційного компонента 

артистичних умінь молодших школярів виявилась у мобілізації 

психофізіологічних ресурсів учнів для створення проникливого стилю 

поведінки зі збереженням необхідної уважності і спостережливості перед 

прослуховуванням музичного твору; 

2) перспектива покращення роботи когнітивно-діяльнісного 

компонента артистичних умінь молодших школярів виявилась у досягненні 

домінування процесуальної мотивації, яка підвищує ефективність здійснення 

мисленнєвих операцій, спрямованих на чітке уявлення емоційно-змістового 

образу музичного твору і на миттєве «входження» в нього сценічним 

перевтіленням; 

3) можливість підвищення ефективності роботи третього компонента 

артистичних умінь молодших школярів (творчо-результативного) 



простежилась у розробці продуктивних методів управління процесом 

втілення уявного емоційно-змістового образу музичного твору у виконавську 

діяльність учнів з додатковим щирим і переконливим підсиленням його 

передачі слухачам засобами сценічного перевтілення, комунікативними і 

регулятивними сценічними рухами (автореф. стор. 9, 15; дис. стор. 75-115 

тощо). 

У третьому розділі «Експериментальне формування артистичних умінь 

у молодших школярів на уроках музичного мистецтва» ретельно описано 

формувальний експеримент, який характеризувався трьома послідовними 

етапами (методичним, структурно-організаційним та результативним). 

Перший етап спрямовувався на обґрунтування змістового наповнення 

алгоритмів розробленої методики цілеспрямованого формування 

артистичних умінь у молодших школярів на уроках музичного мистецтва, 

другий – на відбір та розподіл учасників експерименту до КГ і ЕГ, а також на 

розробку педагогічних настанов, необхідних для реалізації розробленої 

методики у навчальній діяльності учнів, третій – на виявлення результатів 

експериментального формування артистичних умінь у молодших школярів 

на уроках музичного мистецтва. Автором дисертаційного дослідження вірно 

вказується на те, що успішність реалізації кожного блоку алгоритмічних 

положень методики цілеспрямованого формування артистичних умінь у 

молодших школярів зумовлюється створенням певних педагогічних умов на 

уроках музичного мистецтва, до яких вона відносить:  

1) активізацію мотивів учнів перед прослуховуванням музичного 

твору, спрямованих на виникнення зацікавленості його емоційно-змістовим 

образом та поступове її трансформування в бажання, потребу і прагнення 

перевтілюватись у нього;  

2) підсилення емоційної чутливості молодших школярів до сприймання 

звукової палітри музичного твору у процесі його розучування і «побудови» в 

уяві відповідного емоційно-змістового образу; 



3) заохочення молодших школярів до артистичного підсилення 

передачі інформації слухачам засобами зовнішнього прояву сценічного 

перевтілення в емоційно-змістовий образ музичного твору і надійного 

відтворення комунікативних та регулятивних сценічних рухів у процесі його 

виконання на уроках музичного мистецтва (дис. стор. 148-164, автореф. 

стор.10). 

Системна цінність дослідження підтверджується проведенням не 

тільки констатувального і формувального, але і трьох серій пошукового 

експериментів. Загалом в експериментальній апробації авторської методики 

цілеспрямованого формування артистичних умінь у молодших школярів на 

уроках музичного мистецтва та відповідних настанов щодо її реалізації брали 

участь 603 учні із чотирьох шкіл Хмельницької обл.  

Схвалення заслуговують всі таблиці у додатках, які детально 

відображають хід педагогічного експерименту. В основному тексті дисертації 

проілюстровано лише таблиці та рисунки, котрі містять виключно 

узагальнені результати дослідно-експериментальної роботи. Таким чином, 

було досягнуто чіткості і лаконічності викладу матеріалу. 

Результати дисертаційного дослідження дійсно містять наукову 

новизну. Вона полягає в тому, що вперше:    

- представлено новий концептуальний підхід до розв’язання проблеми 

формування артистичних умінь у молодших школярів на уроках музичного 

мистецтва засобами перевтілення в уявний емоційно-змістовий образ 

музичного твору з застосуванням комунікативних та регулятивних сценічних 

рухів; 

- уточнено класифікацію артистичних умінь молодших школярів і 

висвітлено специфічні риси, властиві кожному їх виду; 

- конкретизовано зміст і структуру артистичних умінь молодших 

школярів як психолого-педагогічного феномену; 

- розроблено організаційно-методичну модель цілеспрямованого 



формування артистичних умінь у молодших школярів на уроках музичного 

мистецтва. 

Удосконалено засоби мобілізації психофізіологічних ресурсів учнів для 

досягнення проникливого стилю поведінки і необхідної уважності перед 

прослуховуванням музичного твору. 

Подальшого розвитку дістали методи і прийоми педагогічного 

управління процесом артистичного підсилення передачі слухачам необхідної 

інформації молодшими школярами. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію Московчук Людмили 

Миколаївни, необхідно вказати на деякі міркування, які виникли в процесі 

рецензування роботи і вимагають окремих пояснень. 

1. У дисертації досить досконало викладено результати всіх етапів 

педагогічного експерименту. Доведено, що артистичні уміння молодших 

школярів розвиваються не тільки цілеспрямовано за авторською методикою, 

а й «стихійно», хоча темпи цього розвитку є недостатніми. Разом з тим, поза 

увагою дисертантки залишився вплив розробленої методики на підвищення 

загальної комунікативності учнів у процесі вивчення інших навчальних 

дисциплін, зокрема: при декламуванні віршів, виразному читанні 

літературних творів, під час участі у позакласних заходах тощо. 

2. Проведенню формувального експерименту передували 3 серії 

пошукового експерименту, спрямованих для віднайдення перспективних 

напрямів удосконалення процесу формування артистичних умінь у 

молодших школярів на уроках музичного мистецтва. Так, зміст трьох анкет 

викладено у дисертації на сторінках 228-233 (дод. Б.1-Б.3), а сам хід 

анкетування з відсотковими величинами схвальних відповідей респондентів 

на запропоновані запитання – у підрозділі 2.2 «Перспективні напрями 

вдосконалення процесу формування артистичних умінь у молодших 

школярів на уроках музичного мистецтва» (дис. стор. 74-116). Разом з тим, 

специфіка проведення анкетування і його результати залишились 



невисвітленими у тексті автореферату, хоча це значно підвищило б 

доказовість результатів пошукового експерименту. 

3. Діагностування сформованості артистичних умінь у молодших 

школярів на уроках музичного мистецтва здійснювалось за 

чотирьохступеневою системою класифікації їх рівнів (високим, середнім, 

низьким та дуже низьким). Незважаючи на те, що по завершенні дослідження 

кількість учасників ЕГ високого рівня збільшилась на 3,74%, а середнього – 

на 24,61%, середньоарифметична величина балів на одну особу склала 13,12 

бала, що відповідає низькому рівню сформованості означеного феномена 

(дис. стор. 202; автореф. стор. 12). Звичайно, ефективність реалізації 

авторської методики не викликає сумніву, однак, з огляду на невисоку 

усереднену результативність діяльності учасників експерименту видається 

доцільним переглянути шкалу розмежування рівнів, оскільки загальний 

рівень сформованості артистичних умінь у молодших школярів виглядає 

песимістичним.  

4. У дисертаційній роботі зустрічаються поодинокі термінологічні 

огріхи. Незважаючи на їх зрозумілість в контексті загального викладу думки, 

деякі запропоновані автором поняття все ж потребують віднайдення більш 

досконалих альтернативних варіантів, наприклад: «беззвучний спів», «німий 

спів» (дис. стор. 140); «емоційна насиченість мережива творення нового» 

(дис. стор 55) тощо. 

Втім, всі висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і є 

додатковим доказом самостійності індивідуального науково-пошукового 

стилю дисертанта. 

Робота Московчук Людмили Миколаївни є завершеною, самостійно 

виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і практичне 

значення. Автореферат повністю відображає зміст відповідних розділів 

дисертаційної роботи. Основні положення дослідження достатньо апробовані 

на науково-практичних конференціях різного рівня і висвітлені в 16  
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