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В умовах сучасних євроінтеграційних політичних і соціально-

економічних реформ висуваються нові вимоги до підготовки фахівців. 

Суспільству потрібні особистості, які зможуть самостійно визначати і 

реалізовувати професійні цілі, долаючи межі запропонованих стандартних 

вимог, бути готовими до нестандартного мислення й творчих дій в умовах 

постійних змін у соціумі та своїй професійній галузі, здатними до прийняття 

цих змін як можливості задоволення потреби у творчому вирішенні завдань, 

зокрема в процесі особистісно-фахового самовираження. 

Сучасна мистецька освіта сьогодні також декларує посилення творчої 

складової та акцентує увагу на необхідності виховання своєрідної, 

нестандартної, всесторонньо розвиненої особистості з багатим художнім 

потенціалом. Але слід констатувати, що в майбутніх учителів музики, в 

більшості випадків, недостатньо сформованими залишаються такі якості, як-

от: самостійність, ініціативність, потреба в реалізації творчого потенціалу, 

що ускладнює успішність перебігу їх творчого самовираження, трансляції 

особистісно-фахового «Я», зокрема в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. 

Дисертантка справедливо вказує на актуальність обраної теми, її 

практичну значущість. Хоча в цілому вже виконані дослідження процесу 

розвитку особистості майбутнього вчителя музики охоплюють широке коло 

актуальних питань, проблема розвитку творчого самовираження студентів 

вищих мистецько-педагогічних вишів у процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, є недостатньо дослідженою, що, безперечно, 



позначається на якості музично-педагогічної підготовки майбутніх фахівців 

загалом. 

Визначені у дисертації з урахуванням наукового пошуку суперечності, 

а саме: між об'єктивними вимогами сучасної мистецької освіти до підготовки 

фахівців, здатних до професійної самореалізації художньо-творчого 

потенціалу та несформованістю суб'єктної фахової позиції студентів щодо 

творчого самовираження як пріоритетної у виконавсько-педагогічній 

діяльності; між актуальністю розкриття і трансляції майбутніми вчителями 

музики свого творчого «фахового Я» через унікальне, особистісно забарвлене 

переконливе інтерпретування музичних творів та недостатнім теоретико-

методологічним обґрунтуванням підходів і принципів персоналізації процесу 

виконавсько-педагогічної підготовки; між значущістю і практичною 

необхідністю оптимізації розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки та 

недостатньою розробленістю системи методичного забезпечення означеного 

процесу посилюють значущість теми дисертаційної роботи. Тому 

актуальність дослідження Хуан Яцянь «Розвиток творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки» не викликає сумнівів. 

Ретельний аналіз великої кількості літературних джерел українських та 

зарубіжних учених з питань розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки 

дозволило авторці ґрунтовно висвітлити теоретико-методологічні засади 

роботи, сформулювати її вихідні положення. 

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 

вказати на такі результати, що мають вагому наукову новизну. 

Хуан Яцянь уперше розроблено поетапну методику розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки на основі використання інноваційних методів і 

прийомів; визначено сутність і структурні компоненти поняття «творче 



самовираження майбутніх учителів музики», розкрито сутність феномена 

«індивідуальна художньо-виконавська концепція» як предмета і 

узагальненого результату творчого самовираження студентів на основі 

структурно-функціонального аналізу виконавсько-інструментальної 

діяльності майбутніх фахівців; розроблено й обґрунтовано педагогічні умови 

ефективного розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики; 

розроблено критерії, показники та встановлено рівні розвиненості творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки відповідно до компонентної структури 

досліджуваного феномена. Суттєвим інноваційним аспектом виконаного 

дисертанткою дослідження є розробка й теоретичне обґрунтування 

організаційно-методичної моделі та практичне опробування ефективності 

запропонованої авторської методики розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. Результатом пропонованої моделі вважається розвиненість 

творчого самовираження майбутніх учителів музики. 

Наукові положення, висновки і пропозиції дисертаційного дослідження Хуан 

Яцянь сформульовано чітко й послідовно, вони є аргументованими та 

змістовними. 

Достовірність одержаних результатів підтверджується теоретико-

методологічною обґрунтованістю вихідних положень дослідження, 

опрацюванням значної кількості джерел, застосуванням сучасних методів 

досліджень, апробацією та впровадженням результатів роботи у практичну 

діяльність різних вищих навчальних закладів. 

Вірогідність результатів, одержаних дисертанткою забезпечена теоретичним 

обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням комплексу теоретичних 

та емпіричних методів дослідження, адекватних меті й завданням 

дослідження. Достовірність отриманих результатів дисертаційного 

дослідження підтверджується також їх успішною апробацією на 

міжнародних конференціях. 



Обґрунтування обраної теми дисертації є методологічно, теоретично й 

технологічно переконливими, а сутність завдань для їх вирішення сприяє 

розкриттю теми та досягненню мети дослідження. 

Аналіз основних положень свідчить про досягнення мети і розв'язання 

завдань дослідження. Зміст роботи відповідає поставленій меті і завданням 

дослідження. Висновки, представлені в дисертації, є повними та логічними, з 

достатнім рівнем обґрунтованості й достовірності. 

Дисертаційна робота складається з трьох розділів, які поступово і 

обгунтовано вирішують поставлені завдання і є певним внеском у вирішенні 

проблеми розвитку творчого самовираження мабутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки. 

Хуан Яцянь ретельно дослідила поняття «самовираження» особистості як 

похідне від категорій «самоактуалізація» і «самореалізація», а також 

проаналізувала особливості творчого самовираження майбутніх учителів 

музики, розглядаючи його в контексті виконавсько-інструментальної 

підготовки як процес реалізації студентами власного художньо-творчого 

потенціалу і виконавсько-педагогічного досвіду через усвідомлене 

експресивно-інтонаційне звукове втілення індивідуальних художньо-

виконавських концепцій відповідно до мистецьких виконавських традицій 

через самоздійснення в умовах діалогової художньої взаємодії «композитор-

виконавець-слухач» у виконавсько-педагогічному контексті, що забезпечує 

особистісно-фахове самоствердження, самореалізацію та самотворення. 

Провідною ідеєю, на думку дисертантки, є положення про те, що розвиток 

творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки забезпечує взаємозв'язок антропологічного, 

семіотичного, герменевтично-рефлексивного, синергетичного й 

акмеологічного методологічних підходів. 

Схвальної оцінки, на наш погляд, заслуговує те, що Хуан Яцянь 

розглядає можливість реалізації цілей організації розвитку досліджуваного 

феномена на підґрунті художньо-педагогічних принципів, таких, як-от: 



діалогічності виконавсько-педагогічної творчості, художньої наративності, 

художньо-виконавської ампліфікації, розширення мистецько-виконавського 

тезаурусу, фасилітативної художньо-педагогічної взаємодії. 

У аспекті дослідження, проведеного дисертанткою, цілком слушно 

відкриваються перспективи вивченого нею науково-методичного досвіду і 

шляхи вирішення проблеми розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки, зокрема 

через залучення студентів до створення індивідуальних художньо-

виконавських концепцій. 

Дисертація свідчить про глибокий теоретичний аналіз поставлених проблем, 

що дозволило на основі практичних узагальнень провідних педагогів щодо 

особливостей творчої самореалізації та самовираження студентів у процесі 

фахового, зокрема музично-інструментального, у вищому педагогічному 

навчальному закладі, дисертантка визначила сутність і компонентну 

структуру досліджуваного феномена. Компонентами творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки авторка вважає: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-пошуковий, комунікативно-інтерпретаційний, рефлексивно-

проектувальний. Означена структура загалом охоплює змістові параметри 

досліджуваного феномена, а визначені критерії та показники уможливлюють 

з'ясування рівнів його розвиненості. 

Своєрідним лейтмотивом дисертації є думка про те, що предметом і 

узагальненим результатом творчого самовираження майбутніх учителів 

музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки є створення 

студентами унікальних індивідуальних художньо-виконавських концепцій. 

На основі структурно-функціонального аналізу виконавсько-

інструментальної діяльності студентів і специфіки фахової діяльності 

майбутніх учителів музики, дисертант аргументовано доводить, що означені 

концепції є художньо-цілісними результатами інтерпретаційно-творчої 

діяльності учителів-виконавців, інтонаційними версіями-моделями 



суб'єктивного осягнення смислових просторів композиторських концепцій 

(авторських задумів), «прихованих» у семантичних кодах музичних творів, 

особистісно забарвлених інтенційністю, емпатійністю, артистичною 

енергією, виконавсько-педагогічним тезаурусом майбутніх фахівців з метою 

наповнення особистісними смислами своїми «Я-концепціями». Такі 

художньо-виконавські концепції моделюються та інтонаційно відтворюються 

в процесі сольно-виконавської, ансамблево-виконавської та художньо-

вербальної діяльності майбутніх учителів музики. 

Схвалення заслуговує потужня методологічна основа дослідження, на якій 

базується процес розвитку досліджуваного феномену. Грунтовно визначено, 

що концептуальну основу педагогічних умов, методів і прийомів їх реалізації 

забезпечують антропологічний, семіотичний, герменевтично-рефлексивний, 

синергетичний і акмеологічний наукові підходи. 

Достатньо обґрунтовано Хуан Яцянь наголошує на тому, що педагогічні 

умови розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки спонукають студентів до: 

усвідомлення художньо-інтерпретаційної творчості як мистецько-

педагогічної та особистісної цінності; створення опосередкованої творчої 

взаємодії з оточуючим художньо-освітнім середовищем, музичною 

інформацією, слухачами-учнями, «фаховим Я» через опанування різними 

формами інструментально-виконавської діяльності; активних фахово-

особистісних комунікативних дій через художнє генерування художньо-

виконавських концепцій як усвідомленого індивідуального вибору в 

результаті творчо-евристичного пошуку власних трактовок; усвідомленого 

оволодіння художньо-інтерпретаційною діяльністю і співвіднесення її 

результатів з процесом творчого самовираження для визначення шляхів 

самореалізації. 

У дослідно-експериментальній частині дослідження, на 

констатувальному етапі, авторкою було проведене діагностування рівнів 

розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі 



виконавсько-інструментальної підготовки з подальшою їх якісною 

характеристикою. Результати проведеної діагностувальної роботи дали змогу 

засвідчити переважання низького і середнього рівнів. 

На формувальному етапі експериментальної роботи Хуан Яцянь була 

розроблена і запроваджена поетапна методика розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки, яка передбачала: визначення мети й змісту 

кожного з етапів розвитку досліджуваного феномена; впровадження 

методичного комплексу, розробленого для кожного з етапів дослідження на 

основі варіативного використання спеціально підібраних методів і прийомів 

музично-інструментального навчання; перевірку ефективності розробленої 

методики розвитку творчого самовираження майбутніх учителів музики в 

процесі виконавсько-інструментальної підготовки. Реалізації поставлених 

завдань сприяв комплекс методів і прийомів, що спонукав студентів до 

створення індивідуальних художньо-виконавських концепцій. До того ж, 

автором надано якісний і кількісний аналіз динаміки позитивних змін щодо 

розвиненості досліджуваного феномена під час формувальної роботи. 

У висновках дисертанткою повно і логічно відображені основні 

результати проведеного дисертаційного дослідження. 

Достовірність зроблених висновків не викликає сумнівів, оскільки 

дослідження має ґрунтовну теоретико-методологічну базу, проводилося з 

використанням сукупності методів теоретичного, експериментального і 

практичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного. 

Додатки містять: діагностичні анкети, опитування, тести тощо. 

Доцільно відзначити, що представлена дисертаційна робота має чітку 

структуру, аналіз різних підходів до дослідження заявленої проблеми з боку 

її авторки. Результати дисертації висвітлено у 9 одноосібних науково-

методичних публікаціях автора, з них 5 - у фахових наукових виданнях 

України, 1 - в міжнародному виданні. 



Результати дослідно-експериментальної роботи переконливо 

засвідчують ефективність методики розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. Висновки і рекомендації, зроблені автором у результаті 

проведеного дослідження, сприятимуть удосконаленню сучасної мистецької 

освіти. 

Результати дисертаційної роботи мають практичне значення і можуть 

використовуватися під час подальшій розробці методики розвитку музично-

педагогічних здібностей майбутніх учителів музики, їх духовно-

особистісного потенціалу, ціннісних орієнтацій; інноваційних технологій 

навчання студентів; написанні навчально-методичних посібників, розробці 

спецкурсів, проведенні подальших досліджень з актуальних питань музично-

педагогічної освіти. 

Проаналізувавши дисертаційну роботу, автореферат, наукові та 

навчально-методичні праці, дійшли висновку, що дисертація за актуальністю 

та змістом, обсягом і якістю оформлення, повнотою викладу її теоретичних 

положень та практичних результатів у публікаціях відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України. У тексті автореферату дисертації відображено 

основні положення, зміст, результати і висновки здійсненого Хуан Яцянь 

дисертаційного дослідження. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними. 

Нарівні з позитивними сторонами дисертаційного дослідження 

Хуан Яцянь необхідно наголосити на деяких моментах, у зв'язку з якими 

виникли зауваження і побажання авторці, які носять рекомендаційний 

характер. 

1. На нашу думку, у представленій роботі ґрунтовно і докладно 

представлений теоретичний аналіз джерельної бази. Разом з тим, є певне 

перевантаження теоретичного аналізу психологічних наукових джерел, 

зокрема підрозділу 1.1. у визначенні категорій «самоактуалізація» і 

«самореалізація». 



2. Вагомим внеском дослідниці вважаємо пропоновані нею комплексу 

інноваційних методів і прийомів розвитку творчого самовираження 

майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної 

підготовки. Вважаємо, що авторська методика збагатилася, якщо у роботі 

було б докладно розкрито використання методів і прийомів в процесі 

створення студентами імпровізацій як форми творчого самовираження. 

3. Дисертанткою проведений ґрунтовний термінологічний аналіз. У той же 

час у роботі неодноразово використовується таке поняття, як «артистична 

енергія», яка ще не набула категоріального статусу, тому було б бажано 

розкрити її сутність. 

4. У тексті дисертації зустрічаються деякі стилістичні похибки і поодинокі 

орфографічні огріхи. 

Висловлені зауваження є дискусійними і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

У цілому представлена дисертація є завершеним самостійним 

дослідженням у галузі теорії та методики музичного навчання, яке значно 

розширює уявлення про педагогічні умови і методику розвитку творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки. Робота написана з актуальної і складної теми, 

містить нові теоретичні й експериментально отримані результати, які у своїй 

сукупності є істотними для педагогіки вищої школи. Вона виконана на 

достатньому науково-теоретичному й методичному рівні, містить 

різноплановий і ретельно опрацьований науково-теоретичний та 

експериментальний матеріал. 

Висновок: дисертаційне дослідження Хуан Яцянь «Методика творчого 

самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-

інструментальної підготовки» є завершеною науковою працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що певною мірою 

вирішують актуальні питання, поставлені перед музично-педагогічною 

освітою України. Виявлені зауваження і пропозиції не знижують загального 



рівня наукового та практичного значення результатів дисертаційного 

дослідження, а його авторка, Хуан Яцянь, заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -

теорія та методика музичного навчання. 
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