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за спецiальнiстю О 14 - Середня освiта (Музичне мистецтво) 

Акгуалы1iсп> теми дисертацiйно'i роботи. Проблеми формування 

музич1-ю-ест~ ·1 нч1ю·,· куш,тур1,1, .носвiду, компетентностi молодi с на сьоrоднi 

надзвичайно актуальними, ос1<iльки сучаснi пiдлiтки - так зване поколiння Z, 

сформоване соцiальними мережами та смартфонами - культивус естрадну 

музику не завжли високо·, якостi. Це спричиняс низький рiвень цiннiсних 

орiснтацiй, естетичноrо смаку молодi, що може спричинити в майбутньому 

поверхове ставлення до твор1в класичного та народного мистецтва, 

неспроможн1сть визначати цiнностi музичного мистецтва I в юнцевому 

рахунку унеможливлюЕ: здатнiсть молодо·, людини презентувати себе як 

цiлiсну, культурно-розвинену особистiсть. Така ситуацiя с заrальною для 

всьоrо спiту, тож пiдлiтки в Укра·1нi та Кита·, також «переживають» досить 

свосрiш1с випрооування нови ми медiа. У цьому контекстi дисертацiйна робота 

Ляо Бiнь с над~шичайно актуальною, авторкою дослiдження враховано 

свосчасн 1сть окреслення теоретико-методологi чних засад музично-

естетичноrо розвитку молодi, виявлення тенденцiй формування музично

естетично'~' ком11сте11тностi пiдлiткiв 511< найбiльш чутливо'~' до культурних 

процесiв части ни молодi. Ляо Бiнь справедливо вказано на мало реалiзованi в 

даному аспектi потенцiй11i можливостi закладiв позашкiльно'i мистецькоУ 

ОСВIТИ. 

Той факт, що дисертацiя входить до плану наукових дослiджень кафедри 

фортепiанного 13v1кона1Зства та художньо·~' культури факультету мистецтв 

Нанiонплr:>ноrt) 11сдагогiчного унinерситету iменi М. П. Драгоманова «Змiст, 
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форми, методи i засоби вдосконалення пiдrотовки вчител~в музики» також 

свiдчитr") на користь актуальностi дано·i теми. 

Cтyniнh обrру,пованостi наукових nоложень, висновкiв 

рекомендацiii за реJультатями дослiджешн,. Аналiз рукопису дисертацi'i та 

змiсту публiк~щiй аспiра~-1т1<и, зокрема, текстiв фахових статей, дають змоrу 

дiйти висно!3ку щодо науково'i обrрунтованостi i вiроriдностi представлених 

результатiв. Грунтовне вивчення Ляо Бiнь достатньо'~' джерельно'i бази, що 

охоплюс бiльше 260 найменувань, iз них бiля 30 iноземними мовами, 

уможливило здiйснення досл1дницею системного анатзу проблеми 
. . . 

формування муJично-естетично'r' компетентност1 шдлпюв в закладах 

позаш кiл ьно ·1· м ис1тцько·r' освiти. 

Мета дослiдження, Jдiйсненого Ляо Бiнь у 2017-2020 роках, полягала в 

теоретичному 061-рунтуваннi та експериментальнiй перевiрцi ефективностi 

методики форму13ання музично-естетично·,· компетентност1 
. . . 

ПIДЛIТЮВ в 

закладах позашкiльноi' мистецькоi· освiти. Свiй науковий пошук дисертантка 

вибудувала таким чином, щоб охопити найважливiшi складовi дослiджувано·i 

проблеми. Науковий апарат дослiдження та його ключовi поняття визначено з 

урахуванням результатiв дослiджень зарубiжних i вiтчизняних науковцiв. На 

рiзних етапах наукового пошуку дослiдницею використано комплекс методiв 

науково-педагогiчноrо пiзнання: теоретичнi, емпiричнi, методи математичноi' 

СЛННСП1 l(И . 

Найбiлын сутп::вими результатами наукового пошуку, здiйсненого 

Ляо Бi нь, с впериtе теоретично обфунтована методика формування музично

естетич ноi· компетентностi пiдл iткi 13 у закладах позашкiльно·i мистецькоi' 

освiти та педагогiчнi умови 'i"r' реалiзацi'r' (створення у закладах позашкiльноi' 

мистецько'r' освiти художньо-естетичноrо середовища, розвиток у пiдлiткiв 

здатностi до повноцiнного сприйняття музичних творiв, оновлення музично

iнто1-1ацiй1-ю1 ·0 сJrов11и1ш, вивчення у процесi навчання фортепiанно'i музики 

для дiтей та юнацтва, овшюдiння навичками художньо·i iнтерпретацii' 

музичн11х творiп, формування музично-естетичноrо свiтогляду). Вiдзначимо 
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п11<ож проеюпувття струrстурr-10-фунrщiо1~алы-ю·1 моделi процесу формува~1ня 

музично-естетич,ю·,· компетентностi пiдлiткiв у закладах позашкiльно·1 

мистецько·1 освiти, актуалiзацiю принципiв формування дослiджуваноrо 

педаrопчного феномену, :юкрема принципш мiжкультурноrо д~алоrу, 

творчо1 ·0 ун шерсал 1зму, кул ьтурно·1 самоiдентифi кацi'~', щеал ьного та 

еталонноrо u музичному мистецтвi; уточнення сутностi поняття «музично

естстична компетс11тнiсть 11iдл iткiв». ЗасJ1уrовус на уваrу конкретизацiя змiсту 

структу рн и х ко r-- ,11 юнснт, в I r азва ноrо поняття (мотивацiйно-цiльовоrо, 

комун i кати пно-емоцiйноrо, цi ннiсно-i нтелектуальноrо ), критерi'iв йоrо 

вим1рют11--1ш1 (мотивацiйноrо, комун i кативноrо, iнтелектуальноrо ), 

показ1-1икiв та рiвнiв сформованостi (творчого (високого), продуктивного 

(середнього), стщло1юго (низького)). 

Практич11с значення дисертацiйно'i роботи мае представлений 

авторський пiдхiд щодо формування музично-естетично'i компетентност1 

пiдл iткiв шляхом упровадження iн1-ювацiйно·1· авторсько'i експериментальноУ 

методики, дiагностичного iнструментарiю, тестових завдань для монiторингу 

з нань учнiв пiдлiткового вiку. Матерiали та висновки цього педагогiчноrо 

досл1дження можут1, використш-11 для удосконалення процесу 

фортепiанного навчання в закладах позашкiльноУ мистецько·1 освiти УкраУни i 

Китаю. 

Оцi111,а змiсту дисертацП, 'ii завершенiсл-. у цiлому. Дисертацiйному 

досл iдженню JI5ю ьi,-11> , поданому на здобуття науковоrо ступеня доктора 

фiлософi'~', притаманнi цiлiснiсть, методолоriчна обrрунтованiсть, практичне 

слрямуван1- 151 одержаних результатiв з м етою 'ix використання в реальному 

О(.;Вiл1ы)му 1rроцссi за 1<mщiв 1ю3ш11кiлыю·,· мистецькоУ осniти Украi'ни i Китаю. 

Дослiдницькi матерiали щ:11-101'0 дослiдження чiтко структуровано в основному 

змiстi дисертацi ·1· , що сю,адаються з1 вступу, трьох роздiлiв, списку 

ви кор11ста~-1 их юкерел i II из1с11 додаткi rз . 

Цiлком J 1огi 1 1но, що в першому роздiлi проаналiзовано теоретичнi основи 

формування музично-естетично·i компетенпюст1 пiдлiткiв, зокрема 
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розгш1нуто сутнiсть дослiджуваного поняття та специфiка йоrо формувш1ш1 У 

закJ шцах поза~L1кiлыю·1· мисте1tько·1· освiти. Другий роздiл дисертацiйно·~' роботи 

окресюо( провiднi фiлософськi пiдходи i принципи формування музично

естетич но'i ко м 11сте11тностi r1 iдлiткi n, а та кож пeдarori чнi умови реалiзацi'i 

спроЕ:ктова1101 1\1 с- то, ' tики. У треп,ому роздiлi описано хiд педагопчного 

експерименту т:1 :щi~iснено експериментальну перев1рку ефективностi 

методи1,11 формування музич1-ю-естетично·1· компетентностi пiдлiткiв. Логiка 

експериментат,,юго дослiдження не викликае сумнiвiв, с цiлком доречною та 

продумш юю. 

На наше переконання, неабиякий науковий iнтерес викликае об'емне та 

дос,п,, розгалужене термiнологiчне поле дослiдження, яке вмiщуе ключовi 

1101 -1ятт51 (ко l\- 1 11l'т~1rтнi сп, та музично-естетична компетентнiсть), базовi 

(муз и чно-естети ч на дiял ы I iсть, музич но-естетичне виховання, муз и чно

естетич ний розвиток, музично-естетична культура) та похiднi поняття 

(музично-естетичнi цiнностi, потреби, музично-естетичний смак, досв~д, 

музично-естетич11а оцiнка). Це дозволяе надати тлумачення сутностi музично-

естетичноi" компетентност1 

здатн1сть до розумiння 

. . . 
mдлпюв як зумовлену впливом мистецтва 

творчого самовираження у сферi музики, 

сформовс11-1iст1, естетичних уподобань та музичних здiбностей, музично

естетичного досвiду та естетичного ставлення до оточуючоrо свiту. 

Тривuлий перiод досmдження (2017-2020 роки), творче поеднання 

дослiд 1-1и1t1,1(И Х \ t<:тод iв уможли в или ~щобувачку вийти на високий рiвень 

вис,-ювкiв та 061рунтува1-1ш1 перспектив щодо розвитку музично-естетично'i 

компетс11тностi в умопах позашкiльно·, мистецько'i освiти. Результати 

наукоrзоrо дослiдження Ляо Бiнь сприятимуть удосконаленню змiстового, 

навчалы-ю-мепщичноrо, i11формацiйного, дiагностичноrо та орrанiзацiйного 

забезпечення роз витку вiтчизняно'~' мистецькоi· освiти з урахуванням 

загал ьносвропсйс1,1сих при нци пi в та цiнностей. 

З ... 1 пu11"1 -ri 1 : 11с1 ювки дocJJ iдже, 1ня Ляо Бiн ь ви кладено методологiчно 

обrру,повано й 1сонкрст110, LЗiд поrзiдно до визначених завдань. Завершена 
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дисерпщiй11z~ рооол.1 свiдчи1ъ про широку науко13у й професiйну ерудицiю, а 

та кож доскон~лс володi н ня сучасними методами наукового пошуку. Науковi 

працi автора (20 публi1<ацiй, серед яких 4 статтi в мiжнародних наукових 

виданнях, публiкацi·1· в 1-1ауко13их фахо13их виданнях) з достатньою повнотою 

1Зi ; юбражають ос11овнi п0Jюжен1-1}1 й висновки дисертацiУ. 

Д11о;уеiй11i I1оложс11шI та зауваженю1 до дисертацП. У ц1лому 

позитиnно оцiнюючи цисертацiйне дослiдження, необхiдно зробити певнi 

зауважсн ня та 131<азати на деяк1 положення роботи, що вважаються 

Д И С ку С j Й НИ \11 И : 

1. У процесi склада111-1я тезауруса понять визначень досшдження 

авторка хара1<теризуЕ: ключове поняття «музично-естетичноi' компетентностi». 

На нашу думку, доцiльно було б поглибити змiст означено'i дефiнiцi"i в 

контекстi nре; lмстних м истещ>ких компетентностей Ново·i украi'нсько'i школи, 
. . 

а також 1нтегративноrо п1дходу до мистецькоrо навчання. 

2. У пщрозд1ЛI 1.1. авторка надаЕ: порiвняльний анашз понять 

«ком11етенцiя » та «компетентнiсть». Слiд зазначити, що на сьоrоднi поняття 

«компетенцiя» € вже маловживаним, у вiтчизняному науковому обiгу в останнi 

роки базо13им стало поняття компетентностi, що щлком 
. . 

ВlДПОВIДаЕ: 

Е:вропейськiй педагогiчнiй тeopi'i i практицi. Тож вважаЕ:мо наданий аналiз 

зайвим. 

3. Однiсю 1з педагопчних умо13, запропонованих для реалiзацi'i 

структурно-фу н 1с цi 01 ШJI ы- ю·~' модел1 формування музично-естетич но'i 

компстL:нтностi r11 Jt:-1 iткi в Е ' слюрс11ня у закладах позашкiльноi' мистецько·i 

освiти художш,о-сстетич1101 ·0 середовища. ВважаЕ:мо, що основою для 

створення цього ссредо13ища мали б стати iнформацiйно-комунiкацiйнi 

(11ифропi) тех1юлогi'~' , oc1<iJН> 1<1-1 спе[(нфiка сучасного освiтнього середовища, як 

у закладах освiти, так i в системi позакласно'i освiти, маЕ: враховувати 

iнформшliйнi потреби молодi та ·1х залежнiсть вiд нових медiа та цифрових 

гаджетiв. 
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4. В скспсриментальному роздiлi дослiдження вiдсутня iнформацiя 

IJJOJIO з с11<лс1д 1в позашкiлыю'~' освiти, в . яких вiдбувався педагогiчний 

експериментi. Слiд було 6 уточнити цю iнформацiю. Крiм того, iз тексту 

диссртаui·1 1н.: зрозуl\1 iло , за 511<И ми олшкам и формувалися експериментальна i 

контрольна груп и 11i дл iткirз , хоча для отримання достовiрних даних слiд було 

б перс 1,011птисн у 
. . 

в1дсутност1 вiдмiнностей м1ж контрольною та 

c1,: -..: 1 1 e p1 1 1\ I CI I Лl . ll, l l,1 IO гру11а м 11 . 

Запнн,11111,i 1н1сноnо1с Висловленi заувюкення i побажання не знижують 

зап1л1~1-ю·~' rmcoкo·i' оцiнки проведеного дослiдження. Аналiз дисертацй та 

опублiковани:\ прсщь дас пiдстави для вис11овку про те, що дисертацiя Ляо Бiнь 

«Методика формування музич1-10-естетич1-ю·1 компетентност1 
. . . 

ПIДЛ IТl<I В у 

закладах позашкiльноУ мистецько·, освпи» с завершеною, самостiйно 

викона11ою 1-1ауковою працсю, що мае вагоме теоретичне i прикладне значення, 

з а~ J 1 уговус по ~ ит ив,-10·1· оцi111ш , в iдгювiдас вимогам наказу Мiнiстерства освiти 

i науки Укра ·,·ни № 40 нiд 12.0l.2017 р. «Про затвердження Вимог щодо 

оформлення дисертацi·1·» (заресстрованого в Мiнiстерствi юстицi·i УкраУни 03 

лютого 2017 року Ja № 1 55/30023 ), а також вiдповiдас вимогам пунктiв 9-18 

«Порядку пропедення експерименту з присудження ступеня доктора 

фiлософi .~'» (затпердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 06 

березня 2019 року № 167), а 'i"t' авторка-Ляо Бiнь заслуговуЕ: на присудження 

нпу коного стуиеня доктора фiлософii' за спецiальнiстю О l 4 Середня освiта 

(музичне мистсцтво). 
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