ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Ільчук Ліни Петрівни на тему
«Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання
підлітків засобами дзвонарства», подану на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

С ьогодні

проблем а

виховання

гарм онійно

розвиненої,

ініціативної,

творчої особистості з сам остійним и духовним и орієнтаціям и є універсальною
для гум анітарних галузей вітчизняної науки. Важ ливі завдання, щ о постаю ть
перед педагогічною ш колою в ум овах розбудови вітчизняної систем и навчання
й виховання, - реф орм ування і вдосконалення

освітньої галузі, ф ормування

ціннісних орієнтацій учнів, їхн ьої здатності до естетичних судж ень, оцінок,
узагальнень - стали о б ’єктивною потребою українського суспільства. Саме
том у в центрі уваги дослідників є розробка
щ одо

активізації

значення

м истецтва,

нових педагогічних
зокрем а

м узичного,

технологій
з

метою

ц ілеспрям ованого естетичного виховання зростаю чого покоління, знаходж ення
оптим альних ш ляхів і засобів, щ о сприяю ть розвитку естети чн ої свідомості
особистості.
М узичне м истецтво -

один

із центральних

складників естетичного

виховання, воно м ає особливе значення у всебічном у розвитку особистості
підлітка, яке визначається специф ікою м узики як виду м истецтва, з одного
боку, і специф ікою підліткового віку - з другого. М узичне м истецтво синтезує
світорозум іння і світовідчуття, пізнання й переж ивання. А ктуалізую чи явищ а,
щ о існую ть лиш е потенційно, воно виступає як особливий вид діяльності, що
розш ирю є межі лю дського світу й оптим ізує лю дський чин ник у світі, слугує
засобом

духовного

ровитку.

С пециф іка

м узично-естетичного

виховання

полягає в том у, що воно ф ормує в учнів розум іння краси, витонченості й
загостреності

світосприйм ання,

духовні

потреби

та

інтереси,

емоційно-

естетичне ставлення до дійсності й мистецтва, розвиває творчі здібності.
П роблем а інтеграції педагогічної та естетичної складових, удосконалення
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рівеня підготовки м айбутніх учителів м узичного м истецтва в такий спосіб, щоб
залучити

учня

до

м узичних

надбань

національного

м истецтва,

зокрем а

дзвонарства, та суттєво вплинути на рівень естетичної вихованості підлітків є
справді

ф ундам ентальною

проблемою , яка, не втрачаю чи

актуальності, і

сьогодні потребує р о зв ’язання.
З огляду на це тем а ди сертації Ільчук Л іни П етрівни «П ідготовка
м айбутніх учителів м узичного м истецтва до виховання підлітків засобами
дзвонарства» є актуальною й перспективною .
Ц ілком

погодж уєм ося

з

автором

дослідж ення,

що

сьогодні

конче

необхідним є подальш е вивчення й цілісне систем не узагальнення уявлень
щ одо

м узичного

виховання дітей

та молоді.

У зв'язку

з цим,

обраний

дисертанткою аспект дослідж ення, його результати, висновки й реком ендації,
сприятим уть, р о зв ’язанню нагальних проблем.
А наліз тексту ди сертації дає всі підстави вваж ати, щ о визначені автором
завдання

роботи

реалізовані,

а

наукова

новизна

здобутих

результатів

аргум ентовано доведена послідовним розкриттям важ ливих питань. Н ауковою
новизною
сутності

рецензованої роботи

є визначення та обґрунтування авторкою

основних деф ініцій дослідж ення, а саме: «підготовка майбутніх

учителів м узичного м истецтва до виховання підлітків засобам и дзвонарства»,
«засоби дзвонарства» і «педагогіка дзвонарства». Зокрем а, позитивно оціню єм о
розроблену структурно-ф ункціональну м одель процесу підготовки майбутніх
педагогів-м узикантів

до

виховання

організаційно-педагогічні
підготовки

м айбутніх

ум ови,
учителів

які

підлітків

засобам и

сприяю ть

м узичного

дзвон арства

еф ективності

м истецтва

до

та

процесу

використання

педагогічного потенціалу дзвонарства в проф есійній діяльності.
С хвальн ої оцінки заслуговує структура дисертації, щ о відображ ає всі
етапи підготовки й здійснення теоретико-експерим ентального дослідж ення
зап ропон ован ої проблем и, його належ ну дж ерельну базу та концептуальні
засади.

С лід

відзначити,

що

дисертанткою

продем онстровано

власну

дослідницьку позицію й досить ґрунтовну обізнаність у предм еті дослідж ення.

з
А втор опон ованої роботи виявила наукову ерудицію і психолого-педагогічну
ком петентність,
П редставлені

високу
описові

культуру
матеріали,

наукової

праці,

аргументи,

захопленість

висновки

є

нею.

узгодж еними

провідною авторською ідеєю та логічно вмотивованими.
Д остовірн ість
сф орм ульованих

наукових

у

дисертації,

полож ень,

висновків

підтвердж ено

і

ґрунтовним

реком ендацій,
аналізом

праць

вітчизняних і зарубіж них учених, використанням загальнонаукових методів
дослідж ення, статистичних та емпіричних даних. Н аукові полож ення, висновки
та

результати,

які

містяться

в

дослідж енні,

базую ться

на

глибокому

теоретичном у аналізі та систем атизації ш ирокого кола наукових праць із
проблеми

м узичного

виховання

дітей

та

підготовки

м айбутніх

учителів

м узичного мистецтва. Зокрем а, Л. П. Ільчук вивчено та проаналізовано відомі
досягнення й теоретичні полож ення таких науковців, як І. Бех, С. Д ем'янчук,
В. Д ряпіка, О. Д убасеню к, ї. Зязю н, П. Коваль, Л. М а с о л ,, Г. П адалка,
О. Рудницька, Ю. Ш евченко та інших.
О бґрунтування обраної тем и дисертації є зм істовним і переконливим , а
коло завдань для виріш ення таке, щ о сприяє розкриттю тем и та досягненню
мети дослідж ення. Я кість дисертації Ільчук Л.П. найкращ е розкри ваю ть такі
інтегральні характеристики роботи, як теоретична і практична значущ ість.
Д исертантка всебічно реалізує принципи організації наукового пош уку й
способи

визначення його стратегії, оптим ально добирає м етоди науково-

педагогічного

пош уку,

правильно

визначає

його

поняттєво-категоріальну

основу, коректно з ’ясовує сутність, основні парам етри та значення музичноестетичного виховання, потенційні мож ливості виховання підлітків засобами
дзвонарства,

що

здійсню ється

під

впливом

о б ’єктивних

і

с у б ’єктивних

чинників, м ає ціннісну спрям ованість, зміст, характер, способи та методи
р еалізації на практиці.
У

перш ом у

розділі

«Т еоретико-м етодологічні

засади

підготовки

м айбутніх учителів м узичного м истецтва до виховання підлітків засобами
дзвонарства»

розглянуто

проблему

підготовки

студентів-м узикантів

до
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виховання

учнів

підліткового

віку

засобами

дзвон арства

та

вперше

схарактеризовано поняття готовності й виокрем лено її структурні компоненти.
Не викликаю ть заперечень подані дисертанткою визначення поняття
«підготовка м айбутніх учителів м узичного м истецтва до виховання підлітків
засобам и дзвонарства» - це складне інтегроване особистісне утворення, для
якого притам анні сф орм ованість стійких м отивів та інтересу до вивчення
дзвонарства; усвідом лення його педагогічного

потенціалу

й здатності до

успіш ного використання в роботі з підлітками; систем а ф ахових, психологопедагогічних, м етодичних та спеціальних знань, сформовані вміння і навички
застосування

засобів

дзвонарства

в

різних

виховних

ситуаціях.

Під

«педагогікою дзвонарства» здобувачка розум іє освітньо-виховні мож ливості
складових дзвон арської культури, її структурної м оделі (відливання дзвонів,
виготовлення

бил,

клепал,

будівництво

споруд

для

них,

збереж ення

та

розповсю дж ення дзвонів, ф ункціонування дзвонарства в суспільно-побутовій,
церковно-сакральній

і

народно-обрядовій

сферах,

підготовка

дзвонарів

і

м истецтво творення ними дзвонарських композицій, відображ ення дзвонарства
в народній культурі, красном у письменстві, візуальних видах м истецтва та
м узиці), щ о сприятим е ф ормуванню ціннісних орієнтацій особистості. Зокрема,
Ільчук Л. П. виокрем ила в роботі педагогічні засоби дзвонарства.
У другом у розділі

«М етодичні основи підготовки м айбутніх учителів

м узичного м истецтва до використання педагогічного потенціалу дзвон арства у
вихованні

підлітків»

ф ункціональної

заслуговує

моделі

на

підготовки

увагу
м айбутніх

розроблен ня

структурно-

педагогів-м узикантів

та

обґрунтування організаційно-педагогічних умов забезпечення еф ективної її
реалізації

реалізації.

На

переконання

авторки

перш а

педагогічна

ум ова

спрямовує освітній процес на формування дзвонознавчих компетенцій студентів
через упровадж ення спецкурсу «П едагогічний потенціал дзвонарства у вихованні
ш колярів»,

змістових

доповнень

до

навчальних

предметів

загального

й

професійного циклів); системи дидактичних завдань для набуття дзвонознавчих
компетенцій на заняттях методико-практичного циклу. Д руга умова сприяє

розвитку науково-методичної компетентності викладачів щодо навчання студентів
використовувати

засоби

дзвонарства

у

вихованні

підлітків

за

допомогою

методичних рекомендацій, інструктивно-методичних матеріалів до семінарських і
практичних занять та організації їх самостійної роботи, а також самоосвіти й
самопідготовки професорсько-викладацького складу. Третя умова стосується
стимулю вання внутріш ньої позитивної мотивації майбутніх учителів музичного
мистецтва до вивчення дзвонарства та використання його засобів у професійній
діяльності

в

процесі

залучення

до

пізнавально-пош укової

діяльності;

стимулю вання пізнавального інтересу до дзвонарства за допомогою екскурсійної
роботи, експедиційно-польового збору матеріалів про дзвонарсгво свого регіону;
виготовлення

фотомонтажів,

слайдокомпозицій,

відеоматеріалів;

презентації

розроблених проектів.
Л огічним

заверш енням

дисертаційної

роботи

є

третій

розділ

-

«Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі
процесу

підготовки

майбутніх

педагогів-музикантів до

виховання

підлітків

засобами дзвонарства», у якому схарактеризовано особливості організації й
методику

проведення

педагогічного

експерименту

та

здійснено

вивчення

результатів дослідження.
С лід

відзначити

дослідження.

Не

логічний

викликає

і

чіткий

ж одних

опис

сумнівів

експериментального

процедура

збору

етапу

емпіричних

показників і перевірка їх достовірності.
Отримані дисертанткою
показники
переконує

дані засвідчили

позитивні кількісні

й якісні

всіх рівнях готовності студентів експериментальних груп, що
в

доцільності впровадження структурно-функціональної моделі в

процес зазначеної підготовки.
Отже,
внутріш ньою

мож на

стверджувати,

логікою , послідовністю ,

що

структура

чіткістю

роботи

й цілком

відзначається
обґрунтованими

висновками, які свідчать про досягнення мети дослідження.
Заслуговує на схвалення чим ала кількість опублікованих дисертанткою
праць

(20

одноосібних

публікацій,

2

статті

в

співавторстві,

методичні
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реком ен дац ії і навчально-м етодичний посібник). Ц е свідчить про різнобічне
вивчення проблем и проф есійної підготовки м айбутніх учителів м узичного
м истецтва. Загальний обсяг основного тексту ди сертації відповідає вимогам до
написання та оф ормлення кандидатських дисертацій даної наукової галузі і
відповідає паспорту спеціальності 13.00.04. — теорія і м етодика проф есійної
освіти.
В ідзначим о,

що

загальні

висновки

відповідаю ть

поставленим

дисертантом завданням, обґрунтованість яких засвідчую ть належ ну наукову
підготовку дисертанта.
П ози ти вн о

оціню ю чи

наукове

і

практичне

значення

результатів

дослідж ення, вваж аємо за необхідне звернути увагу на окремі дискусійні
м ом енти, що вим агаю ть уточнення:
1. В исвітлення

в

дисертації

орієнтацій

учнів

засобам и

питання

щ одо

м узичного

ф орм ування

м истецтва

цінностних

набуло

б

більш

глибокого змісту, якби авторка приділила достатньо уваги взаєм озв'язку
дзвон арства з інш им и видам и мистецтва.
2. У тексті дисертації не завж ди чітко простеж ується власна позиція автора
щ одо

певних

теоретичних

полож ень,

визначень

окрем их

понять

відповідно до проблем и дисертації. П ри аналізі наукових дослідж ень,
навчальних програм також простеж ується певна описовість.
3. У важ аєм о,
поетапність
моделі

що

більш

повного

упровадж ення

підготовки

та

м айбутніх

та

докладного

апробації

опису

потребує

структурно-ф ункціональної

педагогів-м узикантів

до

виховання

підлітків засобам и дзвонарства.
4. Н а наш у дум ку, дисертанткою недостатньо обґрунтовано особливості
впровадж ення

в

освітній

процес

підготовки

м айбутніх

учителів

м узичного м истецтва авторського спецкурсу «П едагогічни й потенціал
дзвон арства у вихованні ш колярів» (розділ 3, п. 3.1.).
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5. У додатках до дисертації баж ано було б подати більш е різном анітних
музично-творчих

завдань

для

дітей

старш ого

ш кільного

віку

з

урахуванням їхніх вікових особливостей.
У тім, висловлені зауваж ення засвідчую ть і подальш у перспективність та
відкритість дослідж уваної проблем и й не зм енш ую ть високої позитивної оцінки
ви кон ан ої ди сертацій ної роботи Ліни П етрівни Ільчук.
А ктуальність тем и дослідж ення, науковий рівень і практична значущ ість
роботи Ільчук Л. П. відповідаю ть вимогам, що висуваю ться до дисертацій на
здобуття

наукового

ступеня

кандидата

педагогічних

наук.

Завдання

дослідж ення охоплю ю ть ш ироке коло питань, що дозволило автору всебічно
вивчити

о б ’єкт

характеризується

дослідж ення

й

досягти

структурованістю ,

проблем и дослідж ення,

поставленої

чіткістю

обґрунтованістю

мети.

й логічністю

Робота

р о зв ’язання

та аргум ентованістю

м етодів і

підходів щ одо визначається поставлених завдань. М ова ди сертації чітка,
грамотна. С тиль викладу ди сертації має науково переконливий характер.
Загалом представлена наукова праця справляє враж ення своєчасного й
глибокого дослідж ення важ ливої проф есійно-освітянської проблем и, щ о має
безперечну значущ ість для сучасної педагогічної освіти.
У важ аєм о, щ о сукупність результатів, поданих у ди сертації, дозволяє
зробити висновок про те, що робота Ільчук Л. П. є сам остійним , заверш еним
дослідж енням , що характеризується зм істовністю теоретичного й емпіричного
м атеріалу. О трим ані науково обґрунтовані результати є актуальним и

для

педагогічної науки й практики та в сукупності забезпечую ть р о зв ’язання
важ ливої наукової проблеми теорії і м етодики виховання.
О тж е, таким чином, зазначене вищ е дає всі підстави для висновку, що
ди сертація «П ідготовка м айбутніх учителів м узичного м истец тва до виховання
підлітків

засобам и

дослідж енням ,

яке

дзвонарства»
м істить

нові

є

сам остійним ,

результати

в

заверш еним

галузі

теорії

науковим
і

методики

проф есійн ої м узично-п едагогічної освіти та за своїм зм істом і оформленням
відповідає вим огам «П орядку присудж ення наукових ступенів», затвердж еного
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Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами), а
її автор - Ільчук Ліна Петрівна - заслуговує на присудження наукового ступеня
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика
професійної освіти.
Офіційний опонент,
доктор педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри
естетичного виховання і
т е х н о л о г ій п п т т т т г і тткипї п г т т іл

