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1.Актуальнiсть теми виконаноi роботи та зв'язок iз планами 

вiдповiдних галузей науки. 

У сучаснiй Укра1нi i Кита1 мистецько-педагогiчний простiр переживае 

складний процес системно1 трансформацiУ. Адаптивнiсть свiтоглядно1 

культури в умовах соцiальних змiн сприятиме ефективному функцiонуванню 

системи вищо1 мистецько1 освiти обох кра1н. Проте, все ще бракуе науково 

обгрунтованих методик фортепiанного навчання майбутнiх учителiв музики, 

що враховують чинник культури. 

Свiтоглядна культура е як засобом комплексного художнього пiзнання 

музичного мистецтва, так i iнструментом формування поглядiв, цiнностей, 

iдеалiв i переконань, котрi визначають вiдношення особистостi до мистецько1 

дiйсностi та художнього розумiння свiту. 

Визначаючи характер мистецьких взаемодiй, свпоглядна культура 

виступае необхiдною передумовою забезпечення конкурентно1 спроможностi 

вчителiв музики на сучасному вiтчизняному i мiжнародному ринку працi. у 

зв 'язку з цим потребують теоретичного осмислення можливостi використання 

фортепiанного навчання в якосп чинника ефективного формування 

свiтоглядноi· культури майбутнiх учителiв музики. 

Таким чином, актуальнiсть теми дисертацiУ визначаеться пошуком 

науково обгрунтованих методик фортепiанного навчання майбутнiх учителiв 

музики шляхом використання чинника культури в умовах соцiально

економiчних змiн та перетворень. 

Вiдповiднiсть теми дисертацi'i плану науково-дослiдноi' роботи кафедри 

педагогiки мистецтва та фортепiанноrо виконавства факультету мистецтв 



iменi А. Т. Авдiевського Нацiонального педагопчного уншерситету iменi 

М. П. Драгоманова i складае частину комплексного дослiдження з теми 

«Вдосконалення музично-естетичного навчання учнiвськоi· молодi в рiзних 

ланках мистецькоI освiти». 

2. Найбiльш iстотнi науковi результати, що мiстяться в 

дисертацii. 

У дослiдженнi Чжан Цзянань цiлiсно висвiтлено теоретико

методологiчнi засади формування свiтоглядно"i культури майбутнiх учителiв 

музики; реконструйовано уявлення давньо-китайсько"i фiлософi"i 

(конфуцiанство, даосизм, буддизм) щодо свiтоглядноI культури як засобу 

заглиблення у людську духовнiсть, збудження iнтересу до фiлософських 

роздумiв, досягнення гармонiйноi" досконалостi; представлено трактування 

категорi"i «свiтоглядна культура» з таких функцiональних позицiй як 

тлумачення, оцшювання, праксеологi чнiсть, iнформацiйнiсть, 

. . . 
орiентацiйнiсть та регулятивнiсть; визначено психолопчю мехаюзми 

формування свiтоглядноi" культури майбутнiх учитешв музики, що 

фокусуються навколо рефлексii", самоаналiзу внутрiшнього свпу, 

самооцiнювання, особистiсного зростання та самореалiзацii"; доведено, що 

розвиненiсть свiтогляду студентiв мистецьких факультетiв педагогiчних 

унiверситетiв забезпечуеться: ЯЮСНИМ ЗМlСТОМ мистецтвознавчих, 

культурологiчних, психолого-педагопчних знань; високим ршнем 

виконавсько-педагогiчних умiнь та навичок, якi стають операцiйною 

основою й свiдомо опановуються та реалiзуються у процесi фортепiанного 

навчання у закладах вищоi" педагогiчноi" освiти; сукупнiстю професiйно-

1начущих якостей, що забезпечують результативний рiвень музично

педагогiчноi" дiяльностi та iндивiдуальний стиль викладання вчителя музики; 

розроблено методику формування дослiджуваноi' якостi, в основi якоi" 

поетапне впровадження аuторсыюго методичного комплексу. 



З.Оцiнка змiсту дисертацii та Ii завершенiсть. 

Дисертацiйне дослiдження складаеться з трьох роздiлiв, висновкiв на 

сторiнках яких i розгортаеться науковий наратив, i аналiз рiзного роду джерел. 

Пiдхiд Чжан Цзянань до фiлософо-педагогiчного вивчення специфiки 

формування свiтоглядноi" культури вчителiв музики в процесi фортепiанного 

навчання вiдзначаеться фундаментальнiстю та грунтовнiстю. Наукова новизна 

дослiдження визначаеться тим, що до теперiшнього часу у вiтчизнянiй 

мистецькiй педагогiцi дана проблема комплексно не дослiджувалася . 

Зосередженiсть Чжан Цзянань на свiтогляднiй культур~ видаеться 

продуктивною, оскiльки дозволяе сконцентрувати увагу на найбiльш 

суперечливих моментах пiдготовки вчитешв музики в сучасному 

украi"нському та китайському освiтньому просторi. 

Щодо першого роздiлу, який визначае усе подальше спрямування 

дослiдження. Завдання, якi поставленi дисертанткою у цьому роздiлi, в цiлому 

виконанi: проведено дискурс стосовно фiлософо-естетичних та психолого

педагогiчних аспектiв свiтоглядноi" куль тури ( с.38-40), розглянуто дуалiзм 

тлумачення категорii" «свiтогляд» як iТ основи ( с.23-29), представлено 

мiждiсциплiнарнiсть та багатозначнiсть дефiнiцii" «культура» ( с.31-34); 

розглянуто сучаснi концепцii" (Л. Абрасiмово1, Т. Гороховсько1, В. Смiкал, О. 

Шаповал) формування свiтоглядно1 культури, в яких акцентуеться Гi духовно

практична основа, внутрiшньо-особистiсний механiзм регуляцi1 та вироблення 

власних переконань ( с.42-44); наголошуеться на конструктивнiй та 

регулятивнiй ролi цiнностей, норм та iдеалiв у формування свiтоглядноi" 

куль тури особистостi ( с.24-25). Тут вiдзначаемо позитивно те, що авторка не 

пiшла по шляху перелiчення i пояснения ycix вiдомих сьогоднi теоретичних 

тлумачень категорiй «свiтогляд» i «культура», а обмежилася кiлькома, якi 

дiйсно стосуються свiтоглядно'i культури вчителя музики та розумiння ними 

мистецтва як основного чинника i"i формування. 

Узагальнивши теоретичнi засади вивчення свiтоглядно'i культури в 

рiзних галузях знань, здобувач подае авторське_тлумачення свiтоглядно'i 



культури майбутнього вчителя музики як динамiчно розвиваючо'i системи 

поглядiв, переконань, цiнностей та iдеалiв, заснованих на естетико

фiлософських, мистецтвознавчих i психолого-педагогiчних знаниях, котрi 

виражаються у його особистiсних переконаннях i визначають спрямованiсть 

фахово'i дiяльностi (с . 73). Процес формування свiтоглядно1 культури вчителя 

музики передбачае комплексне художне пiзнання музичного мистецтва на 

основi потреби його опанування через сприймання, виконавську та вербальну 

iнтерпретацiю, цiннiсне ставлення з метою розширення власно1 професiйно'i 

пiдготовки у свiтогляднiй площинi ( с.46). Згiдно цих позицiй фортепiанна 

пiдготовка покликана прищепити студентам вищих педагогiчних навчальних 

закладiв: здатнiсть до проблематизацi1, тобто умiння ставити питания, 

розглядати iснуючi у мистецтвi парадокси, . альтернативи i протирiччя; 

здатнiсть давати визначення - переходити вiд схематичного до загального 

аналiзу понять, якi iснують в музичних явищах; здатнiсть формулювати · i 

упорядковувати власнi думки. 

У другому роздiлi автором визначено методологiчнi основи формування 

свiтоглядно1 культури вчителя музики в процесi фортепiанного навчання 

(положения та iде1 - полiхудожнього, дискурсивно-iнтерпретацiйного, 

гуманно-естетичного пiдходiв ); окреслено структуру свiтоглядно1 куль тури 

майбутнього вчителя музики що складаеться з когнiтивного, емоцiйно

аксiологiчного, операцiйного та самоорганiзацiйного компонентiв, 

розроблено модель формування свiтоглядно'i культури вчителя музики в 

процес1 фортепiанного навчання, яка м1стить концептуальний, 

дiагностувальний та контрольно-результативний блоки; виокремлено 

принципи, якi слугують орiснтирами формування свiтоглядно'i культури 

майбутнього вчителя в процесi фортепiанного навчання, а саме: принцип 

активно-iнформативного впливу (передбачае накопичення мистецько1 та 

педаrогiчно1 науково-практично1 iнформацi1 в едностi з оволодiнням 

майбутнiми очителями музичного мистецтва знаниями та умiннями 

iнформацiйного характеру); принцип спiввiдношення усвiдомленого та 



iнтуi'тивного способiв пiзнання мистецтва ( спрямо
вуе на досягнення гармонii' 

мiж цими двома сторонами художньо-аналiтичноi' дiяльностi); принцип 

наступностi у набуттi музичних знань (заб
езпечуе усвiдомлення теоретичних 

закономiрностей музичного мистецтва); принцип розвитку iнтересу до 

художньо-аналiтичноi" дiяльностi ( орiентуе на збагачення знань щодо 

жанрово-стильових закономiрностей творiв
 мистецтва); принцип опори на вже 

здобутi знания та умiння (передбачае таку по
будову навчального процесу. яка 

rрунтувалась б на актуалiзацii" та узгодженостi попереднього навчання 

студентiв у напряму набуття досвiду виконавськоi' дiяльностi); принцип 

стереоскопiчностi у визначеннi стилю художнього твору (виявляе його 

вiдношення до етнiчного, жанрового, iсторичного
 i персонального стилю); · 

принцип кроскулыурностi ( перед ба чае осмислення ху дожньо-стильових 

явищ з позицiй рiзних культур); об грунтовано 
педагогiчнi умови ефективного 

формування свiтоглядноi' культури вчителiв 
музики в процесi фортепiанного 

навчання (педагогiчно доцiльного забезпечення досвiду художньо

свiтоглядних знань майбутнього вчителя 
музичного мистецтва; впровадження 

у систему фортепiанного навчання творчих завдань iнтерпретацiйно

аналiтичного спрямування; iнтенцii" процесу формування свiтоглядних 

уявлень студентiв у режимi саморозвитку).
 

Логiчним завершенням роботи е третiй роздiл,
 у якому, вiдштовхуючись 

вiд аналiзованих джерел як практичного, так
 i теоретичного спрямування, вiд 

досягнутого рiвня фортепiанноi" пiдготовки ст
удентiв вищих педагогiчних 

навчальних закладах, репрезентовано етапну методику формування 

свiтоглядноi' кулыури вчителiв музики в процесi
 фортепiанного навчання. 

Заслуговуе на увагу якiсно зроблена дiагностика сформованостi 

свiтоглядноi· культури вчителiв музики на основ
i когнiтивно-мотивацiйного, 

естетично-оцiнювального, операцiйно-дiяльнiсного 1 праксеолопчно

самоорганiзуючого критерii'в та вiдповiдних i'м 
показникiв, якi деталiзують i'x 

зм1ст дозволяють вим1ряти досшджувану яюсть. Дiагностування 

проводилось методами експрес-опитування 
(додаток А ), бесiди, загального 



анкетування (додаток Б i В), анкетування на тему «Твоi' улюбленi твори 

мистецтва» (додаток Д) та «Оцiни своi' улюбленi твори мистецтва» (додаток 

Е), тестування, спостереження за студентами, бесiди - iнтерв'ювання, 

практичних i творчих завдань (додаток Ж). За результатами дiагностування, 

представленого у виглядi таблиць i рiзноманiтних дiаграм, схарактеризовано 

в и со кий ( творчо-дiяльнiсний ), середнiй (репродуктивно-розвивальний) та 

низький (виконавсько-проблемний) рiвнi свiтоглядно1 культури майбутнiх 

учителiв музики. 

Виправданим вважаемо запропоновану авторкою етапнiсть методики 

(мотивацiйно-стимулювальний, виконавсько-розвивальний, iнтерпретацiйно

дiяльнiсний) формування свiтоглядноi' культури вчителiв музики в процесi 

фортепiанного навчання протягом яких використовувались цiкавi форми i 

методи роботи, зокрема: методи моделювання рiзноманiтних емоцiйних 

ситуацiй (моделювання та створення цiлiсного художнього образу, 

моделювання рiзноманiтних ситуацiй творчого процесу), портфолiо, 

художньоi' драматургii', самостiйного пiдбору репертуару, проектiв (зi 

створенням вiдеоряду), бесiд-концертiв (iз залученням р1зних вид1в 

мистецтва), поршняння iнтерпретацiй, створення музичних колекцiй, 

вiднайдення репродукцiй, вiдповiдних настрою музичних творiв, конкурси на 

краще виконання однiеi' п'еси. Показово, що в методицi використовувались 

музичнi твори рiзних стилiв i жанрiв: К. Дебюссi «Мiсячне сяйво», «Затонулий 

собор», «Пагоди», «Вечiр в Гренадi», «Сади пiд дощем»; I. Шамо «Лiтнiй 

вечiр», Е. Грiг «У печерi горського короля», «Ранок»; Р. Шуман «Метелики»», 

М. Степаненко «Образи», Д. Шостакович «Танцi ляльою> i «Прелюдi1», 

фортепiаннi твори В. Косенка, Л. Ревуцького, М. Скорика. Також 

використовувались репродукцi1 творiв Е. Дега, Е. Ренуара, Ф. Гой1, Й. Босха, 

С. Глущенко, I. Марчука та М.Примаченко. 

Загальнi висновки цiлiсно вiдображають результати досшдження. 

Змiстовними i цiкавими е додатки, якi вдало доповнюють його змiст. 



4. Оцiнка новизни наукових положень, висновкiв та рекомендацiй. 

Наукова новизна дисертацi1 грунтуеться на використаннi новiтнiх 

теоретико-методологiчних пiдходiв до розкриття теми досшдження. 

Здобувачкою розв' язано важливу наукову проблему - проведено апробацiю 

теоретико-методичних засад фортепiанного навчання майбутнiх вчитешв 

музики як чинника формування 1х свiтоглядно1 культури. 

У дисертацi1 вперше здiйснено цiлiсний науковий анашз проблеми 

формування свiтоглядно1 культури майбутнiх учителiв музики У процесi 

фортепiанного навчання; удосконалено та розширено уявлення про феномен 

свiтоглядно1 культури в мистецько-освiтньому просторi Укра1ни i Китаю; 

сформульовано низку положень, щодо механiзмiв формування та 

трансформацil свiтоглядноi" культури майбутнiх вчителiв музики в процес1 

фортепiанного навчання у закладах вищоi" педагогiчноi" освiти; представлено 

авторську модель формування свiтоглядноi" культури майбутнього вчителя 

музики у процесi фортепiанного навчання; обrрунтовано педагогiчнi умови та 

принципи формування свiтоглядноi" культури майбутнього вчителя музики у 

процесi фортепiанного навчання; розроблено критерii", показники та рiвнi 

сформованостi свiтоглядноi" культури студентiв вищих педагогiчних 

навчальних закладiв; розроблено методику формування свiтоглядноУ культури 

майбутнього вчителя музики з урахуванням потенцiалу фахових дисциплiн, 

зокрема фортепiанного навчання. 

Представленi теоретичнi напрацювання можуть бути використанi про 

розробцi технологiй фортепiанного навчання в контекстi його вiдповiдностi 

сучасним вимогам. 

5. Практичне значения одержаних дисертацiй. 

Положения та висновки, наведенi в дисертацiУ можуть бути використанi, 

по-перше, при реалiзацii" адаптивного потенцiалу свiтоглядноУ культури в 

умовах соцiальних трансформацiй в Украi"нi та Китаi"; по-друге, при розробцi 

та корегуваннi змiсту таких фортепiанних дисциплiн як «Основний музичний 



шструмент», «Концертмейстерський клас», «Основи виконавсько'i 

майстерностi», «Методика викладання гри на музичному iнструментi»; по

трете, шд час проходження студентами педагогiчноi' практики в 

загальноосвiтнiх навчальних закладах та школах мистецтв; по-четверте, в 

системi пiслядипломноi' педагогiчноi' освiти для пiдвищення рiвня науково

теоретичноi' та методичноi' пiдготовки вчителiв музичного мистецтва. 

6. Повнота викладання результатiв в опублiкованих працях. 

Основнi положения та висновки дисертацiйноi' роботи викладено У 6 

наукових працях, iз них: 5 статей у наукових фахових виданнях, 1 -

опублiкована в iноземному науковому виданнi. Кiлькiсть публiкацiй, обсяг, 

якiсть, повнота висвiтлення результатiв та розкриття змiсту дисертацii. 

вiдповiдае дiючим вимогам. Матерiали дисертацii' пройшли необхiдну 

апробацiю, обговорювалися на мiжнародних i всеукраi'нських конференцiях. 

Зазначенi публiкацiУ повною мiрою висвiтлюють основнi науковi положения 

дисертацП. 

7. Дискусiйнi положения та зауваження. 

Загалом позитивно оцiнюючи дисертацiйне досшдження, наукове 

практичне значения здобутих результатiв, вважаемо за доцiльне висловити 

певнi зауваження та побажання: 

1. 3 огляду на предмет дослiдження, його мiжпредметну сутнiсть, у 

роботi з 'ясовано низку дефiнiцiй ( свiтогляд, мистецький свiтогляд, культура, 

духовна культура, свiтоглядна культура тощо ), якi досить повно розкривають 

понятiйне поле наукових пошукiв (пар.1.1 ). Однак вважаемо, що для i'x 

систематизацii' необхiдно було бiльш чiтко означити поняття «фортепiанне 

навчання», яке 6 могло надати категорiйному полю дисертацii' конкретностi та 

. . . 
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2. Хотiлося б побачити у першому роздiлi бiльше критично-аналiтичного 

матерiалу, який би розкрив i показав, чому Чжан Цзянань взявся за цю тему, 
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яку суттеву прогалину в дослiдженнi фортепiанного навчання майбутнiх 

вчителiв музики вона мала на метi заповнити. Тим бiльше, що звернення до 

свiтоглядноi" культури i е заповненням певного вакууму в дослiдженнi 

фортепiанного навчання вчителiв музики у вищих педагогiчних навчальних 

закладах. 

3. Новизною дисертацi'i е створена авторкою модель формування 

свiтоглядно'i культури майбутнiх вчителiв музики в процесi фортепiанного 

навчання (рис.2.4.). Цiкаво було б знати позицiю дисертантки щодо того, як ця 

модель може бути використана в умовах вищих педагогiчних навчальних 

закладiв Китаю, зокрема якi форми i методи роботи е найактуальнiшими, 

фортепiаннi твори яких композиторiв, стилiв i жанрiв найбiльше сприятимуть 

формуванню свiтогля;цноi" культури студентiв у цiй краi"нi. 

4. Проведена дисертантом дослiдно-експериментальна робота з 

формування свiтоглядноi" культури майбутнiх учителiв музики значно виграла 

б, якби в нiй знайшли вiдображення iнформацiйно-комунiкативнi технологi'i, 

зважаючи на пандемiю COVID-19 та процес цифровiзацii" рiзних сфер 

суспiльного життя. Це сприяло б, по перше, поглибленню теоретичних 

пiдходiв щодо використання штернет ресурiв, музичних комп'ютерних 

програм, веб-квестiв у розв'язаннi конкретних завдань фортепiанного 

навчання студентiв, а по друге - встановленню та розвитку вiдносин 

мiжнародого спiвробiтництва та обмiну досвiдом щодо формування 

свiтоглядноi" культури майбутнiх вчителiв музики мiж педагогами-пiанiстами 

рiзних краi"н. 

5. Робота грамотно оформлена, тому в цьому сенсi особливих зауважень 

не виникае. Хочеться тiльки побажати звернути увагу на деякi стилiстичнi 

неточностi, що зустрiчаються в текстi дисертацi'i, наприклад: «у об' еднуючоi" 

та перетворювально'i якостi мистецтва лежить його здатнiсть викликати 

почуття естетично'i насолоди» ( с.51 ), «когнiтивний компонент наповнюеться 

вмiнню всебiчно сприймати видатнi художнi явища» (с.88), «евристичне 

поеднання музичних творiв» ( с.118). 



Зазначенi побажання та зауваження не знижують загального 

позитивного враження вiд представлено дисертацiйного дослiдження. 

8. Загальний висновок про вiдповiднiсть роботи встановленим 

вимогам. 

Проведений аналiз тексту дисертацii', наукових публiкацiй, що 

пiдготував Чжан Цзянань за темою дисертацii', дозволяе стверджувати, що 

" 
вона е самостiйним, оригiнальним i завершеним дослiдженням, що вiдповiдае \ 

вимогам 9, 11-14 «Порядку присудження наукових ступенiв» затвердженого 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни вiд 24.07.2013 № 567 (зi змiнами , 

внесеними згiдно з Постановами Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни № 656 вiд 

19.08.2015, № 1159 вiд 30.12.2015, № 567 вiд 30.12.2015, № 943 вiд 20.11.2019) 

та Порядку проведения експерименту з присудженням доктора фiлософii', який 

затверджено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 6 березня 2019 р. № 

167. li' автор, Чжан Цзянань, заслуговус на присудження наукового ступеня 

доктора фiлософii' з галузi знань О 1 - Освiта/Педагогiка за спецiальностi О 14 

Середня освiта (Музичне мистецтво ). 
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