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Подане до захисту дисертаційне дослідження Чжуан Гуань має важливе 

значення для розвитку як мистецької освіти загалом, так і музичної освіти 

зокрема. Як здійснити інтеграцію педагогічної та музичної складових у 

навчально-виховному процесі учнів початкової школи в такий спосіб, щоб 

суттєво вплинути на рівень розвитку креативності особистості як єдності 

соціально значущих якостей і педагогічної спрямованості особистості, творчого 

потенціалу, інтелекту, різноманітних знань, умінь – це є справді фундаментальна 

проблема, яка, не втрачаючи актуальності, у багатьох аспектах уже представлена 

численними педагогічними дослідженнями, але потребує подальшого 

розв’язання. Адже недостатньо досліджуваною залишається методика 

формування творчої активності учнів початкової школи в процесі навчально-

музичної діяльності у контексті поєднання традиційних та інноваційних підходів, 

що заважає якості та результативності навчання. Саме тому у запропонованому 

дисертаційному дослідженні впровадження нових педагогічних умов мають 

сприяти оптимізації  даного процесу засобами різних форм навчальної діяльності 

на уроках музичного мистецтва.   

На підставі ретельного вивчення дисертаційного дослідження Чжуан Гуань, 

його автореферату, науково-методичних праць тощо, доцільно констатувати 

наступне. Актуальність дослідження Чжуан Гуань визначається сучасними 

вимогами українського суспільства і Держави до побудови навчально-виховного 

процесу по формуванню творчої активності учнів початкової школи у навчально-

музичній діяльності. Означені вимоги, звернені  безпосередньо до музичного 

навчання, обумовлюють необхідність застосування принципово нових стратегій і 

підходів до методичного забезпечення в цій галузі, пошуку нових педагогічних 



умов, що сприяли б розв’язанню суперечностей, що склались у теорії і практиці 

музичного навчання молодших школярів. 

Створення методичної основи формування творчої активності учнів 

молодшого шкільного віку, запропонованої дисертантом, є практичним кроком 

реалізації Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття), 

Державного стандарту початкової загальної освіти в освітній галузі “Мистецтво”, 

проектів документів: Закону “Про освіту”, Концепції розвитку освіти України на 

період 2015 – 2025 роки, “Нової української школи.  

Ось чому тема дисертаційного дослідження Чжуан Гуань “Методика 

формування творчої активності учнів початкової школи в процесі навчально-

музичної діяльності” є актуальною і перспективною. 

Самостійна, завершена та своєчасна дисертаційна робота має логічно 

побудовані необхідні складові, послідовно відображає вихідні положення та 

висновки, ідеї та погляди дослідника.  

Обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, чітке, теоретично 

виважене, грамотне визначення мети, об’єкта і предмета дозволили дисертанту 

окреслити концептуальні основи, які полягають у цілісному аналізі теоретичного 

та практичного дослідження проблеми формування творчої активності учнів 

початкової школи на основі оптимального поєднання форм навчальної діяльності 

на уроках музичного мистецтва.  

Високої оцінки заслуговує добросовісний аналіз наукових та літературних 

першоджерел, у яких декларуються шляхи поліпшення чинного педагогічного 

процесу, сутність усебічної музичної підготовки дітей початкової школи та 

значущість окремих напрямів музично-педагогічної освіти.  

Звертає на себе увагу широта погляду на визначення особливостей прояву 

та розвитку творчої активності молодших школярів на уроках музичного 

мистецтва; розкриття педагогічних можливостей поєднання навчальних форм 

діяльності як ефективного засобу формування творчої активності молодших 

школярів на уроках музичного мистецтва, що буде сприяти формуванню музично-

образного мислення, оригінальності уявлення, емоційної чутливості і 

захопленості продуктивним процесом, розвитку самостійності та ініціативності, 



допоможе глибше сприйняти музичний світ, свідомо засвоїти особливості 

музичної мови, позитивно проявити і утвердити особистість у колективі. 

Обраний автором теоретичний напрям дослідження сутності творчої 

активності молодших школярів в її суттєвому взаємозв’язку з різними формами 

навчально-музичної діяльності забезпечив можливість практичного спрямування 

наукового пошуку, яке чітко виявилося у розробці методики означеного феномену 

на основі оптимального поєднання форм навчальної діяльності на уроках 

музичного мистецтва. Варто підкреслити, що в такому узагальненому викладі цей 

матеріал раніше не розглядався, а тому можна з впевненістю стверджувати 

наукову новизну виконаного дослідження. 

Запропоновано вирішення цієї проблеми завдяки вдосконаленню роботи 

мотиваційного компонента зміст якого складають потреби зростаючої особистості 

в знаннях, оволодінні новими способами творчої діяльності, прагненні до 

вдосконалення вмінь і навичок, бажанні реалізувати себе, досягнути успіху, 

визнання та поваги.  Досить вагомого значення надається вдосконаленню роботи 

змістовно-діяльнісного компонента  означеного феномена, тобто забезпеченню 

реалізації спонукань особистості до творчої діяльності з наявністю досвіду 

проявів індивідуальної та колективної творчості. Дисертант зазначає, що оцінно-

рефлексивний компонент об’єднує умови і методи залучення до самоаналізу в 

світлі загальнолюдських моральних цінностей, методи саморегуляції.  

Педагогічне керівництво розвитком творчої активності учнів початкової 

школи здійснюється з урахуванням методологічних підходів у пізнанні 

педагогічних фактів, явищ і процесів, які впливають на вибір педагогічних 

стратегій і методів навчання. Такими провідними підходами для нашого 

дослідження стали: гуманно-естетичний та компетентнісний. Проведений 

ретельний аналіз сучасного стану розвитку музичної освіти дозволив авторові 

обґрунтувати основні педагогічні принципи, що забезпечують зміст ефективного 

формування творчої активності молодших школярів на уроках музичного 

мистецтва, а саме: 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. Обґрунтовано 

педагогічні умови при яких розвиток творчої активності молодших школярів буде 

мати позитивний ефект, а саме: поєднання форм навчальної діяльності, 

спрямованість змісту музичної діяльності на творчий розвиток особистості 

молодшого школяра, використання комплексу ігрових форм. 

Методика формування творчої активності молодших школярів на основі 

оптимального поєднання форм навчально-музичної діяльності базується на 

системі трьох блоків творчих завдань, побудованих в динаміці їх ускладнення: від 

активізації творчих проявів (перший блок творчих завдань фронтального 

розв’язання), створення проблемних ситуацій (другий блок творчих завдань 

групового та індивідуального розв’язання) до моделювання музичних засобів 

втілення запропонованого способу (третій блок творчих завдань індивідуального 

розв’язання). Під оптимальним поєднанням форм навчально-музичної діяльності 

розуміємо таку їх організацію, при якій забезпечується системність активізації 

творчих проявів дітей у музичній діяльності, сприяючи реалізації вимог 

гармонійного розвитку в учнів здатності до оригінального художньо-образного 

мислення та ініціативного самовираження у елементарній музичній творчості. 

Заслуговує схвальної оцінки розроблена Чжуан Гуань організаційно-

методична модель формування творчої активності молодших школярів на уроках 

музичного мистецтва. У дисертації вона схематично унаочнюється на стор. 88, а в 

авторефераті – на стор. 10. У цій моделі досконало відображені підходи, 

принципи, педагогічні умови, структурні компоненти, критерії оцінювання 

означеного феномену, змістове наповнення розробленої методики, а також 

проміжні цілі, успішне досягнення яких забезпечує послідовний рух до 

поставленої мети, що віддзеркалюється результатами діяльності (рівнями 

сформованості творчої активності молодших школярів  - високим, середнім, 

низьким). 

За перший критерій оцінювання сформованості творчої активності 

молодших школярів на уроках музичного мистецтва взято міру прояву інтересу 

до музичної творчості, за другий – міру виразності емоційної чутливості учнів на 



твори музичного мистецтва, а за третій – ступінь розвитку самостійності у 

музично-пошуковій діяльності. Про глибину і аргументованість проведеного 

дослідження свідчить досконало розроблена система показників кожного 

критерію. 

Не викликає сумніву висунута теза, що формування творчої активності 

молодших школярів у навчально-музичній діяльності визначається як інтегроване 

особистісне утворення, що виражає здатність дитини до ініціативного 

самовираження у пізнанні, оцінюванні та елементарному творенні музики. Таку 

здатність за дослідженням Чжуан Гуань забезпечують: 

- підвищений інтерес до музичної діяльності; 

- яскраві прояви художньо-образної уяви; 

- спрямованість до оригінальності суджень і дій у процесах слухання 

музики, її виконання та власній творчій діяльності. 

Переконливим практичним підтвердженням обґрунтованих автором 

теоретико-методичних положень формування творчої активності молодших 

школярів на основі оптимального поєднання форм навчально-музичної діяльності 

постає проведена експериментально-дослідна робота. Методика охоплює 

взаємоузгоджені з метою і цілями навчання учнів засоби та методи педагогічного 

впливу на всі сфери творчої активності молодших школярів: мотиваційну, 

когнітивно-діяльнісну та оцінно-рефлексивну. Її ідея акумулюється у твердженні, 

що особистісні якості молодшого школяра проявляються і, за позитивних умов, 

починають цілеспрямовано розвиватися на заохочувально-підготовчому етапі, 

набувають максимально можливого в умовах уроку музичного мистецтва 

розвитку та впливають на ефективність формування творчої активності на 

діяльнісно-продуктивному етапі, а рівні сформованості ТАМШ визначаються на 

продуктивно-перетворюючому етапі. 

Вірогідність результатів експериментально-дослідної роботи 

аргументується: методологічним і теоретичним обґрунтуванням її вихідних 

положень; належною репрезентативністю отриманої інформації; тривалими 

масовими експериментами; математичною обробкою кількісного та якісного 

аналізу експериментальних даних; можливістю відтворення експериментів у 



нових умовах та здійсненням їх результатів з даними, окресленими в 

дисертаційній роботі. 

Квінтесенцією дисертації є ґрунтовне висвітлення розроблених та 

обґрунтованих алгоритмічних положень методики формування творчої активності 

молодших школярів на основі оптимального поєднання форм на уроках 

музичного мистецтва, що базується на включенні молодших школярів у 

продуктивний творчий процес і передбачає етапи, що послідовно змінюють один 

одного. Перший – заохочувально-підготовчий – забезпечує розвиток позитивного 

ставлення молодших школярів до музично-творчої діяльності, збагаченні досвіду 

в області музично-пізнавальної діяльності, оволодінні творчою ситуацією через 

організацію колективної форми діяльності. Другий – діяльнісно-практичний – 

забезпечує формування умінь і навичок, необхідних для творчого вирішення 

проблемних ситуацій, що створюються в процесі навчально-музичної діяльності; 

спрямованість на придбання досвіду самостійної творчості через організацію 

групових та індивідуальних форм залучення молодших школярів до музики. На 

третьому – продуктивно-перетворюючому – створюються умови для формування 

умінь і навичок індивідуальної продуктивної творчої діяльності молодших 

школярів. 

Позитивно вражає масштаб формувального експерименту, в якому брали 

участь 950 молодших школярів двох країн – України та Китаю. Не викликають 

сумніву детально висвітлені результати контрольних замірів творчої активності 

молодших школярів у всіх учасників формувального експерименту в ході його 

проведення. Їх вірогідність підтверджено загальноприйнятими методами 

математичної статистики. Для перевірки різниці між кількістю балів в учасників 

КГ та ЕГ застосовувалися критерії Кохнера та Фішера. Отримані результати 

експериментальної роботи надали підстави Чжуан Гуань наголошувати на 

доцільності використання у навчальному процесі розробленої методики 

цілеспрямованого формування творчої активності молодших школярів на основі 

оптимального поєднання форм на уроках музичного мистецтва.  

Слід зазначити, що наукова новизна проведеного дослідження безперечна, 

його автором вперше: представлено новий концептуальний підхід до розв’язання 



проблеми формування творчої активності молодших школярів на основі 

оптимального поєднання форм на уроках музичного мистецтва із застосуванням 

системи розвиваючих творчих завдань. 

Аналіз теоретичних та експериментальних результатів дослідження 

дозволяє стверджувати, що дійсно робота містить цінну наукову інформацію, яка 

має неабияке практичне значення. Воно полягає у розробці педагогічних 

настанов, спрямованих на реалізацію авторської методики цілеспрямованого 

формування творчої активності молодших школярів на основі оптимального 

поєднання форм на уроках музичного мистецтва. Результати роботи також 

можуть бути використані викладачами ВНЗ Інститутів мистецтв в процесі 

методичної підготовки студентів музично-педагогічних спеціальностей; при 

розробці програм, спецкурсів, посібників з теорії та методики навчання музичного 

мистецтва. 

Основні наукові положення та результати дисертаційної роботи були 

обговорені й ухвалені на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, що також доводить їх достовірність та практичну цінність не лише 

для педагогічної науки, а й для психології, мистецтвознавства. 

Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 6 одноосібних 

наукових працях, з яких: 5 статей у фахових наукових виданнях з педагогіки, 

1 стаття у міжнародному виданні. 

Позитивно оцінюючи досягнуті Чжуан Гуань теоретичні та практичні 

результати дослідження, вважаю за потрібне звернути увагу на окремі дискусійні 

моменти представленої роботи.  

         1. Новизна авторського тлумачення “творча активність молодших школярів” 

була б більш рельєфно представлена за умови наведення в дисертації 

порівняльної таблиці визначень понять творчої активності взагалі або понять 

близьких по суті. 

        2. Вважаємо, що недостатньо глибоко розкрито педагогічні умови, що 

забезпечують ефективне формування досліджуваної особистісної якості. 

         3. У другому розділі дисертації “Концептуальні основи формування творчої 

активності   молодших   школярів   на   основі   оптимального поєднання форм  



 


