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АНОТАЦІЯ 

Се Фей. Формування педагогічної готовності вчителів танцю до 

громадянського виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР — 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 — Освітні, педагогічні науки. — Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021. 

У дисертації «Формування педагогічної готовності вчителів танцю до 

громадянського виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР» науково 

обґрунтовано теоретичні засади та досвід підготовки майбутніх вчителів 

хореографії до громадянського виховання молоді КНР, визначено шляхи 

творчого використання китайського досвіду в українському освітньому 

просторі. Зокрема уточнено сутність  поняття, функції та принципи 

громадянського виховання в науковій думці та понять, які є важливими для 

розкриття теми (патріотизм, патріотичне виховання), висвітлено основні 

етапи становлення системи громадянського виховання в Китаї, 

проаналізовано нормативні документи з питань громадянського виховання в 

КНР.  

На основі студіювання наукових джерел, узагальнення положень  

законодавчих та нормативно-правових актів, аналізу звітів у галузі освіти 

КНР визначено місце громадянського виховання в освітньому процесі КНР. 

Установлено, що громадянське виховання молоді відбувається на усіх етапах 

навчання та займає провідне місце, оскільки виховання відданих громадян є 

стратегічним завданням КНР.  

Проаналізовано особливості сучасної системи підготовки вчителів 

хореографії КНР, установлено, що формування майбутніх спеціалістів у цій 

галузі відбувається як у спеціалізованих провідних установах країни 

(Пекінська академія танцю), так і на базі окремих факультетів університетів 

КНР. Водночас у всіх закладах вищої освіти громадянське виховання є 

необхідною та важливою частиною підготовки майбутніх хореографів. 

Узагальнено зміст та методи громадянського виховання студентів КНР. 
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З’ясовано, що громадянське виховання відбувається як на інституційному, так 

і на практичному рівні. На інституційному рівні відбувається планування 

змісту освіти та пріоритети громадянського виховання. Зміст громадянського 

виховання включає такі теми, як важливість соціалістичного устрою держави, 

теорія бізнесу, теорія громадянських прав та підходів до організації освіти. 

Формування моральної свідомості та патріотизму вважається також одним із 

основних завдань, що постає перед громадянським вихованням. Практичний 

рівень формування громадянина спрямовано на те, щоб показати молоді, як 

саме необхідно вести себе у тій чи іншій ситуації. 

У громадянському вихованні студентів КНР існує дві тенденції: 

розуміння того, що Китай входить до світової культури, та збереження поваги 

до власної культури. Враховуючи той факт, що сьогодні Китай є частиною 

світового суспільства, у якому дуже важливою є індивідуалізація, то 

необхідно укріплювати інститут довіри та поваги до прав та обов’язків 

суб’єктів та включати ці елементи в культурну освіту для  розвитку 

духовного потенціалу студентів і для оздоровлення процесу розвитку 

індивідуальності.  

Найважливішими цілями громадянського виховання китайської молоді 

є повага до гуманітарних цінностей, духу прогресу і новаторства, вміння 

працювати в команді; формування наукового світогляду; сприяння розвитку 

активних громадян та практичних можливостей підняття країни на інший, 

якісно новий рівень; заохочення до відповідних дій, адже громадянське 

виховання має виходити далеко за рамки класу та реалізуватися у 

повсякденному житті. 

Розкрито методи, відповідно до яких здійснюється громадянське 

виховання у вищій освіті Китаю: методи, що формують гуманістичну 

свідомість; методи, що формують гуманне ставлення; методи, що 

стимулюють гуманне поводження стосовно інших людей; методи, які 

базуються на особистісно-рольовому підході до організації навчально-

виховного процесу.  
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У ході дослідження встановлено, що підготовка майбутніх хореографів 

до громадянського виховання відбувалася як під час аудиторної (лекції, 

практичні, семінарські заняття), так і позааудиторної роботи (різні види 

практики студентів, участь у роботі волонтерських загонів, проходження 

військової підготовки, виховні бесіди, участь у конференціях, круглих столах 

та семінарах, участь у різноманітних суспільних заходах). Протягом 

аудиторних занять відбувалося безпосередньо громадянське виховання 

майбутніх вчителів хореографії, а під час позааудиторної роботи студенти 

вчилися проводити заходи із зазначеної тематики.  

На основі аналізу офіційних сайтів та робочих програм провідних 

закладів вищої хореографічної освіти можна стверджувати, що переважно 

громадянське виховання інтегровано у вивчення таких дисциплін, як 

«Військова справа», «Політологія», «Теорія марксизму-ленінізму», «Ідеї Мао 

Цзедуна і Ден Сяопіна», «Курс ідеології і моралі», «Право», «Основи 

педагогіки та психології (вікова та загальна)», «Основи педагогічної 

майстерності». Викладання цих дисциплін будується таким чином, щоб не 

тільки озброювати студентів необхідними знаннями, уміннями та навичками, 

але й формувати справжніх громадян своєї країни, які у свою чергу будуть 

виховувати своїх учнів у тому ж дусі. 

Підготовка майбутніх хореографів до виховної діяльності відбувається і 

під  час практичних занять (під час вивчення дисципліни «Методика роботи з 

дитячим хореографічним колективом» студенти не тільки вчать танцювати 

дітей, але й проводять з ними виховну роботу, презентують власні доробки 

щодо проведення виховних заходів), конференції (секція, що присвячена 

виховній роботі з молоддю), фольклорної практики, метою якої є 

ознайомлення з народною культурною спадщиною країни та регіону, 

суспільної практики (практика вволікає студентів педагогічних 

спеціальностей різних напрямків, факультетів та курсів, формуються команди 

зі студентів, які навчаються на різних спеціальностях, та утворюються 

своєрідні педагогічні колективи. Під час роботи у командах студенти 

суспільно розробляють кроки та виховні заходи, роблять презентації, 
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використовують ігрові методи навчання), добровільної соціальної 

педагогічної практики (проводиться на базі дитячих садочків, молодшої 

школи або безпосередньо закладів вищої освіти, вчить працювати із різними 

верствами населення та проводити з ними виховну роботу), участі у 

волонтерських загонах та рухах (як на території Китаю, так і країн третього 

світу) тощо.  

У ході дослідження установлено, що хореографія є потужним засобом 

вирішення психолого-педагогічних проблем, які існують у сучасному 

суспільстві (малорухливий спосіб життя, розшарування суспільства на бідних 

і багатих, велике навантаження у школі, різке зменшення інтересу молоді до 

питань, пов’язаних із традиціями та історією власної країни, тощо), що 

доводить необхідність активного впровадження хореографічних дисциплін в 

освітній процес закладів освіти у КНР.  

Проаналізовано наступність виховного процесу в закладах середньої та 

вищої освіти КНР як підґрунтя системи підготовки майбутніх педагогів-

хореографів до проведення заходів з громадянського виховання з молоддю, 

висвітлено виховні заходи з громадянської освіти, що зорганізуються на 

кожному етапі навчання. 

Висвітлено систему підготовки вчителів хореографії в Україні та 

визначено шляхи творчого використання досвіду КНР із громадянського 

виховання на теренах України: введення соціальної практики в освітньо-

професійні програми підготовки хореографів, більш активне залучення 

студентів до проведення вихованих заходів з громадянського виховання, 

розвиток волонтерського руху серед студентів-хореографів, організація 

виробничої практики у віддалених місцях України, підвищення уваги до 

громадянської освіти студентів-хореографів, вдосконалення її змісту, 

інтегрування елементів громадянської освіти у блок дисциплін обов’язкового 

циклу тощо. 

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягають у 

тому, що вперше: досліджено теоретичні засади підготовки майбутніх 
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вчителів хореографії до громадянського виховання з молоддю у КНР. На 

основі зіставлення точок зору українських та китайських педагогів уточнено 

ключові для дослідження поняття, зокрема громадянське виховання, 

громадянськість, громадянська культура, громадянська компетентність 

вчителя, патріотичне виховання, патріотизм; розкрито форми роботи, що 

сприяють підготовці майбутніх вчителів танців до здійснення громадянського 

виховання молоді КНР, зміст та методи роботи з громадянського виховання; 

визначено етапи розвитку досліджуваної проблеми ((І) 1949–1965 рр. — 

зародження громадянського виховання студентів в умовах розбудови 

сучасного соціалістичного суспільства; (ІІ) 1966–1976 рр. — руйнування 

педагогічної освіти в період «культурної революції» та занепад уваги до 

громадянського виховання як педагогічної проблеми; (ІІІ) 1977 р.- 1990ті - 

відродження системи педагогічної освіти та підвищення уваги до 

громадянського виховання як педагогічної, а не ідеологічної проблеми; (IV) 

1990ті — до нашого часу — переосмислення поняття «громадянське 

виховання» у зв’язку з глобалізаційними процесами та соціально-

економічною ініціативою КНР «Один пояс – один шлях»); подальшого 

розвитку набула розробка системи педагогічної освіти Китаю, перебіг 

історично-педагогічного процесу в Китаї; надано рекомендації щодо творчого 

використання китайського досвіду з питань підготовки майбутніх 

хореографів до громадянського виховання молоді в освітньому просторі 

України. У науковий обіг введено нові факти, теоретичні ідеї та підходи до 

підготовки вчителів танців до здійснення громадянського виховання молоді, 

обґрунтовані теоретиками і практиками Китаю. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що систематизовані 

теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід підготовки педагогів до 

здійснення громадянського виховання молоді з метою творчого використання 

ідей  в освітньому просторі України. 

Одержані результати дослідження можуть використовуватися під час 

викладання навчальних курсів «Історія педагогіки», «Загальна педагогіка», 

«Педагогіка іноземних країн», «Педагогіка вищої школи», «Соціальна 
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педагогіка». У дослідженні проаналізовано сучасні педагогічні ідеї КНР, 

педагогічну спадщину минулого, які можуть мати певний вплив на 

розв’язання сучасних проблем щодо формування змісту освіти, розробки 

ефективних методів підготовки педагогів (зокрема вчителів хореографії) до 

громадянського виховання молоді в Україні. Зміст дисертації сприяє 

формуванню цілісного уявлення про становлення та розвиток системи 

поглядів на питання підготовки вчителів до громадянського виховання 

учнівської молоді в Китаї на сучасному етапі. 

Ключові слова: виховна робота, громадянське виховання, вчителі 

хореографії, зміст громадянського виховання, методи громадянського 

виховання, форми громадянського виховання.  
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SUMMARY 

Xie Fei. Formation of pedagogical readiness of dance teachers for civic 

education of student youth in Chinese universities —  Qualifying scientific 

paper on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree Philosophy Doctor on specialty 011 — Educational, 

Pedagogical Sciences. — H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Kharkiv, 2021. 

The dissertation " Formation of pedagogical readiness of dance teachers for 

civic education of student youth in Chinese universities" scientifically substantiates 

theoretical foundations and experience of choreography teachers-to-be training for 

civic education of Chinese youth, identifies ways how to creatively use Chinese 

experience in the Ukrainian educational space. In particular, the essence of the 

civic education, its functions and principles are revealed as well as thoughts and 

concepts that are important for the disclosure of the topic (patriotism, patriotic 

education), main stages of civic education in China are highlighted, regulations on 

civic education in China are analyzed. 
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Based on the study of scientific sources, generalization of the provisions of 

laws and regulations, analysis of reports in the field of education in China is 

accomplished, the place of civic education in the educational process of China is 

determined. It is established that civic education of young people takes place at all 

stages of education and occupies a leading place, as the education of loyal citizens 

is a strategic task of China. 

The features of the modern system of choreography teacher training in China 

are analyzed; it is established that the formation of future specialists in this field 

takes place both in specialized leading institutions of the country (Beijing 

Academy of Dance) and on the basis of departments of Chinese universities. At the 

same time, in all higher education institutions, civic education is a necessary and 

important part of the training of choreographers-to-be. The content and methods of 

civic education of Chinese students are generalized. It is found that civic education 

takes place at both the institutional and practical levels. At the institutional level, 

education content planning and civic education priorities are elaborated. The 

content of civic education includes such topics as the importance of the socialist 

system of the state, business theory, the theory of civil rights and approaches to the 

organization of education. The formation of moral consciousness and patriotism is 

also considered as one of the main tasks in civic education. The practical level of 

citizen formation is aimed at showing young people how to behave in a particular 

situation. 

There are two trends in the civic education of Chinese students: 

understanding that China is part of world culture and maintaining respect for other 

cultures. Given the fact that China is now part of a global society in which 

individualization is very important, it is necessary to strengthen the institution of 

trust and respect for the rights and responsibilities of participants and include these 

elements in cultural education to develop students' spiritual potential and health.  

The most important goals of civic education of Chinese youth are respect for 

humanity values, the spirit of progress and innovation, the ability to work in a 

team; formation of scientific worldview; promoting the development of active 

citizenship and practical opportunities to raise the country to another qualitatively 
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new level; encouragement to take appropriate action, as civic education must go 

far beyond the classroom and be implemented in everyday life. 

The methods according to which civic education in Chinese higher 

education is carried out are revealed: methods that form humanistic consciousness; 

methods that form a human attitude; methods that encourage human treatment of 

other people; methods based on a personal-role approach to the organization of the 

educational process. 

In the course of the research it is established that the training of 

choreographers-to-be for civic education take place both during classes (lectures, 

practical and seminar classes) and extracurricular activities (various types of 

student practice, participation in volunteer groups, military training, educational 

talks, participation in conferences, round tables and seminars, participation in 

various public events). During the classes civic education of choreography 

teachers-to-be themselves take place; during extracurricular activities students 

learn how to conduct activities on this topic. 

Based on the analysis of official websites and work programs of leading 

institutions of higher choreographic education, it can be stated that mostly civic 

education is integrated into the study of such disciplines as "Military Affairs", 

"Political Science", "Theory of Marxism-Leninism", "Ideas of Mao Zedong and 

Deng Xiaoping", "Course of ideology and morality", "Law", "Fundamentals of 

Pedagogy and Psychology (age-specific and general)", "Fundamentals of 

Pedagogical Skills". The teaching of these disciplines is aimed not only to equip 

students with the necessary knowledge, skills and abilities, but also to form real 

citizens of their country, who in their turn will educate their students in the same 

spirit. 

Training of choreographers-to-be for educational activities takes place as 

well during practical classes (during the study of the discipline "Methods of 

working with children's choreographic team" students not only teach children to 

dance, but also conduct educational work with them, present their own work on 

educational activities), conferences (sections devoted to educational work with 

youth), folklore practice, the purpose of which is to get acquainted with the folk 



13

cultural heritage of the country and the region, social practice (practice involves 

students of different pedagogical specialties, faculties and courses. While working 

in teams, students socially develop educational activities, make presentations, use 

game teaching methods on civic education), voluntary social pedagogical practice 

(conducted on the basis of nursery schools, primary schools or higher institutions). 

They are taught how to work with different segments of the population and 

conduct educational work with them), participation in volunteer groups and 

movements (both in China and in third world countries), etc. 

It is found that choreography is a powerful tool for solving psychological 

and pedagogical problems that exist in modern society (sedentary lifestyle, 

stratification of society into rich and poor, heavy school workload, a sharp 

decrease in youth interest in issues related to traditions and the history of their own 

country, etc.), which proves the need for active introduction of choreographic 

disciplines in the educational process of higher institutions in China. 

The continuity of the educational process in secondary and higher education 

institutions of China as a basis for the system of training of future teachers-

choreographers to conduct activities on civic education with young people is 

analysed, educational activities on civic education, which are organized at each 

stage, are highlighted.  

The system of choreography teachers training in Ukraine is presented and 

the ways of creative use of China's experience in civic education in Ukraine are 

identified: introduction of social practice in educational and professional training 

programs for choreographers, more active involvement of students in civic 

education, development of volunteer movement among students), increasing 

attention to civic education of students-choreographers, improving its content, 

integrating elements of civic education in the block of disciplines of the 

compulsory cycle, etc. 

The scientific novelty and theoretical significance of the study is that for the 

first time the theoretical bases of preparation of future teachers of choreography for 

civic education with youth in the People's Republic of China are investigated. 

Based on the comparison of the views of Ukrainian and Chinese teachers, the key 
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concepts for the study are specified, in particular, civic education, citizenship, civic 

culture, civic competence of teachers, patriotic education, patriotism; forms of 

work that contribute to the preparation of dance teachers-to-be for the 

implementation of civic education of the youth of China are revealed, the content 

and methods of work on civic education are highlighted;  stages of development of 

the problem are identified: (I) 1949–1965 — the emergence of civic education of 

students in the development of modern socialist society, (II) 1966–1976 — the 

destruction of pedagogical education during the "cultural revolution" and the 

decline of attention to civic education, (ІІІ) 1977 – 1990s - the revitalization of the 

teachers training system and civil education as a pedagogical, not ideological 

problem; (IV) 1990tі - until now - the reappraisal of the understanding "civil 

education" due to the globalization processes and the "One Belt - One Road" social 

and economic initiative of the PR China); further development of the system of 

pedagogical education in China is accomplished, the course of the historical and 

pedagogical process in China is outlined; recommendations on the creative use of 

Chinese experience in the training of choreographers-to-be for civic education of 

youth in the educational space of Ukraine are given; new facts, theoretical ideas 

and approaches to the preparation of dance teachers for civic education of young 

people, substantiated by theorists and practitioners of China, are introduced into 

scientific circulation. 

The practical significance of the study lies in the systematization of 

theoretical ideas and generalization of practical experience of teachers’ training 

how to carry out civic education of young people in order to creatively use ideas in 

the educational space of Ukraine.  

The obtained research results can be used when teaching the courses 

"History of Pedagogy", "General Pedagogy", "Pedagogy of Foreign Countries", 

"Pedagogy of Higher Education", and "Social Pedagogy". The study analyzes 

modern pedagogical ideas of China, the pedagogical heritage of the past, which 

may have some influence on solving modern problems in shaping the content of 

education, developing effective methods of training teachers (including 

choreography teachers) for civic education in Ukraine. The content of the 
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dissertation contributes to the formation of the holistic view of the formation and 

development of a system of views on the preparation of teachers for civic 

education of student youth in China at the present stage. 

Key words: educational work, civic education, choreography teachers, 

content of civic education, methods of civic education, forms of civic education. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

суспільства Китай відіграє визначну роль у глобальних та регіональних 

процесах, перетворившись за останні декілька десятиліть з бідної 

нерозвинутої країни на світового лідера економічного розвитку. У свою чергу 

це зумовило значні політичні та соціально-економічні зміни, які пов’язують 

як із проведенням грамотної політики уряду, так і з суб’єктивними 

факторами. 

Ідеологію в Китаї побудовано таким чином, щоб кожна особистість 

вважала обов’язком зробити особистий внесок у розвиток держави. 

Громадянському вихованню, що спрямоване на прищеплення любові та 

поваги до Батьківщини, розвитку почуття боргу перед державою та іншими 

громадянами країни, поваги до інших народів приділяється велика увага на 

будь-якому рівні освіти, починаючи із дошкільної та закінчуючи 

самоосвітою.  

Підвищення уваги до громадянського виховання зумовлено процесами 

демократизації та появи багатопартійності, відхід від традицій Китаю та 

розповсюдження західних ідей серед молоді призвела до послаблення 

традиційних цінностей, що є недопустимим для такої держави як Китай, адже 

виховний процес традиційно будується на соціокультурних традиціях 

китайського народу, які були започатковані ще у стародавні часи.  

Провідна роль у виховному процесі молодого покоління відводиться не 

родині, як це відбувається у більшості західних країн, а державі та закладам 

освіти. З дитячого садочка з дітьми проводять виховні заходи, що спрямовані 

на формування шанобливого ставлення до власної держави, поваги до інших 

людей та культур, бережливого ставлення до природи та інших необхідних 

якостей відповідального громадянина власної країни.  
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Необхідність посилення уваги до виховання молодого покоління 

України прописана у законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (редакція від 25.07.2018), а також Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року (2013). Відповідно до Національної 

доктрини розвитку освіти України розробка теоретичних та методологічних 

аспектів системи виховання в країні має відбуватися із урахуванням 

вітчизняного досвіду та досвіду інших розвинутих країн. Така тенденція 

пов’язана із необхідністю відповідати сучасним вимогам, які висувають до 

освіти, та пошуком нових ефективних підходів до вирішення проблем, які 

наразі існують в країні. 

До питань організації виховного процесу зі студентами педагогічних 

спеціальностей неодноразово зверталися як українські, так і китайські 

науковці. Зокрема, різні аспекти виховної діяльності висвітлено у працях 

А. Базарової, І. Беха, Н. Бібік, О. Васильєвої, Н. Джгун, Ду Яньянь, Т. Шевчук 

, Н. Лі, Х. Фенг, Д. Ао, Зао Ченджу, Х. Ванг, Ю. Ю, С. Фу та інших. 

Однією із нагальних проблем, яка потребує подальшого вдосконалення, 

є підготовка висококваліфікованих педагогів до здійснення виховної роботи у 

закладах освіти. Причому особливої уваги потребує підготовка педагогів, які 

працюють у позашкільних закладах освіти, наприклад вчителів музики та 

хореографії. Це пов’язано із тим, що наразі в Україні сектор позашкільної 

освіти не достатньо залучається до виховання молодого покоління, в тому 

числі з громадянського виховання. Необхідною умовою осмислення досвіду 

Китаю з питань виховної роботи молодого покоління є ґрунтовне 

дослідження усіх складників цього процесу. 

Наразі в Україні вивчення підходів до організації освітньої та виховної 

діяльності із молоддю є досить обмеженою. Окремі аспекти загальної 

системи освіти та системи підготовки педагогічних кадрів висвітлено у 

працях Н. Лавриченко, Н. Сейко, О. Безпалько, О. Байдарової, В. Лозової, 

С. Золотухіної, Л. Калашник та інших. 
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Цікавими та корисними з точки зору вивчення тенденцій розвитку 

китайської педагогіки на різних етапах розвитку держави представлено у 

розробках Л. Калашник (система підготовки педагогічних кадрів для роботи з 

дітьми-сиротами), іноземних китаєзнавців М. Баранова (особливості 

навчання та адаптації китайських студентів до навчання закордоном), Є. 

Моносзона (підходи до виховної роботи зі школярами в КНР), Д. Макгована, 

(питання виховання гуманної людини в роботах Конфуція), М. Левенсона 

(аналіз питань релігійного виховання в КНР), Х. Кріла (підходи до виховання 

етичного смаку в учнів китайських шкіл періоду Культурної революції), Ф. 

Іванхо (дослідження підходів до морального виховання учнів середньої 

школи в сучасних школах КНР), Г. Джойса (історичний аспект формування та 

становлення тьюторіальної системи в педагогіці Китаю) тощо. 

Водночас у процесі наукового пошуку були виявлені актуальні 

малодосліджені педагогічні проблеми, які комплексно науковцями не 

досліджувалися, проте вимагають невідкладного вивчення. Однією із таких 

проблем є підготовка майбутніх вчителів хореографії до здійснення виховної 

діяльності з громадянського виховання.  

З метою пошуку ефективних шляхів підвищення якості діяльності 

українських закладів вищої освіти в окресленому напрямі доцільно 

звернутися до позитивних напрацювань та розробок, що існують в інших 

країнах. У світлі цього особливий інтерес представляє досвід тих держав, у 

яких вже є стала та дієва система підготовки вчителів до здійснення виховної 

роботи з громадянського виховання. З огляду на це цікавим є досвід Китаю, 

адже саме у цій країні громадянська позиція є чітко визначена та більшість 

китайців ставлять інтереси держави вище, ніж особисті. В Китаї постійно 

відбувається перегляд та модернізація підходів до здійснення виховної роботи 

з громадянського виховання, вдосконалюються форми та методи для 

досягнення питомого результату з означеної проблеми.  

Узагальнення доробок китайських науковців щодо розв’язання 

зазначеної проблеми може стати в пригоді для збагачення теорії та практики 
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здійснення процесу підготовки майбутніх вчителів до здійснення виховної 

діяльності з громадянського виховання в Україні. Доцільність дослідження 

зазначеної проблеми підсилюється необхідністю подолання суперечностей 

між: 
• розпадом основних цілеутворюючих елементів виховної політики та 

необхідністю посилення уваги до громадянського виховання в країні; 
• несприятливими умовами, що впливають на формування кризової 

свідомості молоді, падіння громадянської свідомості, збільшення 

агресивних настроїв та жорстокості, та необхідністю побудови 

демократичного суспільства з європейськими цінностями; 
• декларуванням ідеалів свободи, рівності, справедливості та тяжкими 

матеріальними умовами життя, що призводять до неможливості проявити 

себе в суспільстві; 
• гуманістичними ідеями українського суспільства, що оновлюється, та 

ідеологією консерватизму, націоналізму та навіть фашизму. 

Отже, актуальність порушеної проблеми, відсутність її комплексної  

теоретичної та практичної розробленості, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження — 

«Формування педагогічної готовності вчителів танцю до громадянського 

виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР» 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано як складову частину комплексних 

програми науково-дослідної роботи кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди «Підвищення ефективності педагогічного процесу в середніх 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (№ 0115U005821 від 

23.12.2015 р.) та «Наукові основи і навчально-методичний супровід 

педагогічного процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, 

компаративний та прогностичний аспекти» (№ 0121U107474 від 22.01.2021 

р.) 
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Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (протокол № 

10 від 16 грудня 2017 р.) 

Мета дослідження полягає в систематизації теоретичних ідей та 

узагальненні досвіду з питань підготовки вчителів танців до громадянського 

виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР та визначення можливості творчого 

використання китайського досвіду в українському освітньому просторі. 

Відповідно до мети дослідження, були сформовані такі завдання:  

1. Розкрити сутність ключових для дослідження понять: виховання, 

громадянське виховання, патріотизм, патріотичне виховання, громадянин, 

громадянськість, громадянська культура, громадянська освіта, політична 

освіта, мета, принципи та функції громадянського виховання, громадянська 

компетентність вчителя. 

2. Проаналізувати становлення громадянського виховання молоді в Китаї, 

визначити основні етапи досліджуваної проблеми на сучасному етапі та 

проаналізувати нормативні документи з проблеми, що досліджується. 

3. Узагальнити досвід підготовки учителів хореографії до подальшої виховної 

роботи щодо громадянського виховання молоді в національній школі в 

закладах вищої освіти КНР, визначити форми, методи та зміст 

громадянського виховання. 

4. Визначити ступінь розробки проблеми підготовки майбутніх хореографів в 

Україні до здійснення громадянського виховання молоді й окреслити 

напрями творчого використання досвіду з цього питання в українському 

освітньому просторі. 

Об’єкт дослідження — професійна підготовка вчителів у Китайській 

Народній Республіці.  

Предмет дослідження — теорія та практика підготовки майбутніх 

вчителів танцю до громадянського виховання у ВНЗ КНР. 

Теоретичною та методологічною основою є загальні положення теорії 

наукового пізнання; концептуальні ідеї психології, філософії, педагогіки про 
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особистість як найвищу цінність суспільства й необхідність їх вивчення в 

конкретних умовах, педагогічні положення про важливість поєднання 

чуттєвого й раціонального в пізнавальному процесі, стимулювання 

активності людини у будь-якому віці щодо засвоєння знань; сучасні 

педагогічні положення з питань розвитку національної системи вищої освіти 

(А. Алексюк, О. Глузман, Л. Головко, Н. Іонова, Н. Нічкало, Л. Калашник); 

історико-педагогічні аспекти організації виховного процесу (В. Лозова, О. 

Сухомлинська, Л. Калашник, Н. Ткачова), здобутки в галузі сучасних 

педагогічних технологій, концепції лінгвокультурологічного навчання; 

концепції впровадження надбань світового досвіду до вітчизняної 

педагогічної практики (Ли Цзюньюй, О. Михайличенко, Л. Можаева Л.Г., 

Мэй Ханьчэн) тощо. 

Нормативно-правову базу дослідження становлять 中华⼈民共和国教

师法. — 中国⼈民共和国国家教委 (Закон КНР «Про вчительські кадри»), 中

华⼈民共和国宪法. -中国洲际出版， (Конституція Китайської Народної 

Республіки), 机关事务管理局党的群众路线教育实践活动征求意见调研报告!

(Доповідь Державної комісії з питань партійного адміністрування щодо стану 

справ у галузі освіти), 中国⼈民共和国教育法. -  北京: 中国⼈民共和国国家

教委 (Закон КНР «Про освіту»), закони України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національна доктрина розвитку освіти, низка профільних 

нормативних актів загальнодержавного та регіонального рівня тощо. 

У дослідженні застосовано історичний і структурно-функціональний 

підходи до формування та підвищення рівня готовності майбутніх учителів 

танцю до проведення заходів із громадянського виховання в навчальних 

закладах КНР. Зокрема: 
• історичний підхід сприяє висвітленню закономірностей та етапів 

становлення й розвитку системи виховання в Китайській Народній 

Республіці; 
• системний аналіз формування готовності майбутніх педагогів до виховної 
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роботи в школі уможливлює його дослідження як органічної цілісності, в 

єдності всіх його компонентів, з урахуванням ролі кожного учасника 

освітнього процесу, що дозволяє визначити й обґрунтувати основні 

форми, методи та засоби формування готовності майбутніх учителів 

хореографії до проведення заходів із громадянського виховання в школах  

та закладах позашкільної освіти Китаю; 

• культурологічний підхід дозволяє використовувати історичний, 

аксіологічний та особистісно-творчі методи дослідження. 

Для вирішення визначених завдань було використано комплекс методів 

дослідження:  

- теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення та узагальнення 

результатів вивчення наукової, науково-методичної, навчальної літератури 

вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативно-правових документів із 

метою встановлення ступеня наукової розробленості проблеми, що 

досліджується); 

- прогностичний — для виявлення можливостей впровадження 

конструктивних доробок китайських педагогів із досліджуваної проблеми в 

навчальний процес закладів освіти;  

- емпіричних (спостереження, бесіди, діалог, дискусія, обговорення на 

конференціях, семінарах, круглих столах) — для зіставлення досвіду 

підготовки вчителів танцю до здійснення громадянського виховання в 

Китаї та Україні; 

- аксіологічний — з метою виявлення ціннісної значимості хореографії як 

мистецтва, створює та сприяє розширенню духовних цінностей; 

- діалектичний — який дозволяє розглядати хореографічне мистецтво в русі, 

розвитку і суперечностях у контексті трансформації традицій ХХІ століття, 

розкривати його закономірності й рушійні сили розвитку;  

- ретроспективний та історико-педагогічний — з метою визначення 

особливостей розвитку та становлення педагогічної освіти в Китаї, 

виявлення етапів розвитку проблеми, що досліджується; 
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 - системно-структурний — для систематизації теоретичних ідей підготовки 

педагогічних працівників і узагальнення досвіду їх застосування в Китаї; 

- порівняльно-педагогічний — з метою зіставлення теоретичних положень і 

практики підготовки вчителів хореографії до організації та проведення 

заходів із громадянського виховання в закладах середньої та вищої освіти 

КНР.  

Джерельну базу дослідження складають фонди Центральної наукової 

бібліотеки НАН України імені В. Вернадського, Харківської державної 

наукової бібліотеки України імені В. Короленка, наукової бібліотеки 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Інституту 

Конфуція при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 

Російської державної бібліотеки (електронний ресурс); бібліотеки 

Хебейського педагогічного університету (м. Шицзячжуан, КНР), бібліотеки 

педагогічного університету м. Чінхуандао (м. Чінхуандао, КНР), бібліотеки 

Другого університету іноземних мов (м. Пекін, КНР), державні документи 

уряду Китаю з проблем родинного виховання й освіти, матеріали мережі 

Інтернет, роботи російських, українських, європейських і китайських авторів, 

які досліджували окремі проблеми становлення та розвитку вищої 

педагогічної освіти в Китаї в минулому та в сучасних умовах. 

У ході дослідження опрацьовано матеріали періодичної преси КНР, РФ, 

України та США (китайські видання: 中国教育和科研计算报(«Освіта та 

Наукова думка Китаю»), «教育科学研究» («Педагогічні дослідження»), «张璨 

// 音乐时空» («Музика в освітньому просторі»), «中国学术研究» («Наукові 

дослідження в КНР»), «艺术科技.» («Дослідження: педагогіка та 

мистецтво»), «大众文艺» (Популярні наукові дослідження.), «华中师范大学

学报 (人文社会科学版). – 湖北省武汉市: 华中师范大学» («Журнал 

педагогічного коледжу Хуачжун» («Гуманітарні та соціальні науки»), «教育科

学研究» («Дослідження в галузі освіти») тощо.  

Дослідження проводилося в три етапи. 
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• На першому етапі (2017 – 2019 pp.) здійснювався вибір об’єкта 

дослідження, визначався ступінь його наукової розробки, проводилося 

загальне ознайомлення з джерелами та науковою літературою, 

розроблялася концепція дослідження. 

• На другому етапі (2019 – 2020 pp.) конкретизувалися тема, мета й 

завдання дисертаційної роботи, опрацьовувалися джерела та науково-

методична література . Зібрані дані систематизувалися та 

узагальнювалися. 

• На третьому етапі (2020 – 2021 pp.) конкретизувалися й апробовувалися 

результати дослідження, узагальнювалися й уточнювалися отримані 

наукові дані, обґрунтовувалися висновки та практичні рекомендації. 

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягають у 

тому, що вперше: 

- досліджено теоретичні засади підготовки майбутніх вчителів танцю до 

громадянського виховання з молоддю у КНР. На основі зіставлення точок 

зору українських та китайських педагогів уточнено ключові для 

дослідження поняття, зокрема громадянське виховання, громадянськість, 

громадянська культура, громадянська компетентність вчителя, 

патріотичне виховання, патріотизм;  

- розкрито форми роботи, що сприяють підготовці майбутніх вчителів 

танців до здійснення громадянського виховання молоді КНР, зміст та 

методи роботи з громадянського виховання; 

- визначено етапи розвитку досліджуваної проблеми ((І) 1949–1965 рр. — 

зародження громадянського виховання студентів в умовах розбудови 

сучасного соціалістичного суспільства; (ІІ) 1966–1976 рр. — руйнування 

педагогічної освіти в період «культурної революції» та занепад уваги до 

громадянського виховання як педагогічної проблеми; (ІІІ) 1977 р.- 1990ті - 

відродження системи педагогічної освіти та підвищення уваги до 

громадянського виховання як педагогічної, а не ідеологічної проблеми; 
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(IV) 1990ті — до нашого часу — переосмислення поняття «громадянське 

виховання» у зв’язку з глобалізаційними процесами та соціально-

економічною ініціативою КНР «Один пояс – один шлях»);  

- подальшого розвитку набула розробка системи педагогічної освіти 

Китаю, перебіг історично-педагогічного процесу в Китаї; 

- надано рекомендації щодо творчого використання китайського досвіду з 

питань підготовки майбутніх хореографів до громадянського виховання 

молоді в освітньому просторі України. 

У науковий обіг введено нові факти, теоретичні ідеї та підходи до 

підготовки вчителів танців до здійснення громадянського виховання  молоді, 

обґрунтовані теоретиками і практиками Китаю. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що систематизовані 

теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід підготовки педагогів до 

здійснення громадянського виховання молоді з метою творчого використання 

ідей в освітньому просторі України. 

Одержані результати дослідження можуть використовуватися під час 

викладання навчальних курсів «Історія педагогіки», «Загальна педагогіка», 

«Педагогіка іноземних країн», «Педагогіка вищої школи», «Соціальна 

педагогіка». У дослідженні проаналізовано сучасні педагогічні ідеї КНР, 

педагогічну спадщину минулого, які можуть мати певний вплив на 

розв’язання сучасних проблем щодо формування змісту освіти, розробки 

ефективних методів підготовки педагогів (зокрема вчителів хореографії) до 

громадянського виховання молоді в Україні. Зміст дисертації сприяє 

формуванню цілісного уявлення про становлення та розвиток системи 

поглядів на питання підготовки вчителів до громадянського виховання 

учнівської молоді в Китаї на сучасному етапі. 

Результати дослідження можуть бути використані науковцями при 

вивченні питань розвитку історико-педагогічної думки Китаю, питань 

розвитку громадянських поглядів науковців КНР, системи педагогічної 

підготовки вчителів хореографії в КНР, під час написання навчально-
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методичних розробок, конспектів лекцій з історії педагогіки, загальної 

педагогіки, педагогіки вищої школи та особливих цілей; у процесі підготовки 

та написання курсових, дипломних та магістерських робіт у вищих 

навчальних закладах, в організації підготовки вчителів у педагогічних 

коледжах, інститутах, університетах, закладах післядипломної освіти; в 

педагогічній практиці для вдосконалення й оновлення теорії навчання. 

Вірогідність та аргументованість дослідження забезпечена 

методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних позицій; 

ґрунтовним аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу; використанням 

методів, які відповідають об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження; 

застосуванням усебічного аналізу досліджуваних даних. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати й висновки 

роботи оприлюднювались на засіданнях кафедри кафедру освітології та 

інноваційної педагогіки (до 2020 - кафедра загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи, до 08.02.2021 – кафедра педагогіки) Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2017–2021 

рр.); матеріали дослідження пройшли апробацію на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Geneza vuvoja profilu 

studenta pre potreby globalneho trhu prace» (Кошице, Словаччина, 2017), 

«Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (Чернігів, 2018), «Scientific 

development of New Eastern Europe» (Рига, Латвія, 2019) «Society. Integration. 

Education» (Резекне, Латвія, 2020), «Сходознавство. Актуальність та 

перспективи» (Харків, 2020), «Соціальні аспекти військово-професійної 

діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення» (Харків, 2021), 

«Science and practice, Actual problems, Innovations» (Амстердам, Нідерланди, 

2021).  

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 11 

працях (з них 7 - одноосібні): 2 статті – у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття – у виданні, що включене до наукометричної бази даних 
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Web of Science, 1 – частина колективної наукової праці, опублікованої 

англійською мовою в країні Європейського Союзу (Австрія), 7 тез доповідей  

у збірках доповідей на міжнародних конференціях. 

Особистий внесок здобувача в роботах, які написані в співавторстві, 

полягає в аналізі спортивних здобутків китайських спортсменів як суспільної 

та громадянської цінності китайської нації (на прикладі здобутків у галузі 

спортивного та акробатичного танцю) та джерело формування «національної 

гордості» власних громадян (Xie Fei.  Chinese cultural values as a part of "Вelt 

and Road Initiative" project / Xie Fei, N.Kalashnyk, Zh.Fan, O.Mkrtichan, 

V.Hryhorenko. Society. Integration. Education. Proceedings of the International 

Scientific Conference May 22nd, 2020. 376-387), мети, цілей та завдань 

формування громадянської компетентності майбутніх вчителів танцю у ВНЗ 

КНР (Се Фей, Калашник Л.С. Досвід формування громадянської 

компетентності майбутніх вчителів у ЗВО КНР. Вісник Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (157) / 

Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. 

Чернігів : НУЧК, 2019. 61–66), представлення громадянської компетентності 

як невід’ємної складової професійної компетентності вчителів спортивних 

дисциплін (до яких в відносяться і вчителі танцю, які викладають танці як 

частину курсу «фізична культура» в школі) в КНР (Xie Fei. Citizenship 

education as the way of forming professional competence of sports disciplines 

teachers / Xie Fei, A. Marakushin, Zh.Can / Theory and practice of introduction of 

competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. I. M. 

Trubavina, T.Zolotukhina. Vienna : Premier Publishing, 2019. 89-95) 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (231 

найменування, з них 117 — іноземними мовами), 2 додатки. Загальний обсяг 

дисертації становить 215 сторінок, основний зміст викладено на 150 

сторінках.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТН ІХ ВЧИТЕЛ ІВ 

ХОРЕОГРАФІ Ї ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КНР 

1.1. Сутність поняття, функції та принципи громадянського 

виховання в науковій думці 

Виховання свідомої, людяної, громадянсько-активної особистості  є 

необхідною умовою розвитку сучасного суспільства, адже тільки людина, яка 

вихована у руслі дотримання норм права, поваги до власної та інших країн, 

державної символіки, людина, яка поважає права та свободи інших людей, 

шанує мови, традиції та культури різних народів, може вважатися 

повноцінним громадянином, який може принести користь іншим людям та 

зробити посильний внесок у розвиток власної держави.  

Саме тому питанням виховання взагалі та окремим видам виховання 

зокрема приділяється велика увага у педагогіці. Дослідження засвідчило, що 

у науковій літературі існують декілька підходів до визначення виховання. 

Цікавим є те, що ця педагогічна проблема має різні визначення в українській 

та китайській літературі.  

Представимо спочатку погляди українських науковців на цю 

педагогічну проблему. Так, у психологічному тлумачному словнику 

виховання розглядається як процес передачі новим поколінням суспільно-

історичного досвіду, вплив на поведінку і свідомість особистості задля 

формування відповідних установок, принципів, понять, формування 

ціннісних орієнтацій, підготовка до громадянського життя та праці. 

Виховання має впроваджувати таку суспільну практику, яка спрямовує 

розвиток внутрішнього світу особистості, сприяє усвідомленню суспільних 

цінностей, самостійному вирішенню моральних дилем відповідно до зразків 

та ідеалів соціуму [108, c.53-54]  



34

Дещо інше визначення сутності поняття «виховання» знаходимо у 

педагогічному словнику С. У. Гончаренка, в якому цей педагогічний феномен 

розглядається як процес цілеспрямованого систематичного формування 

особистості відповідно до законів розвитку суспільства та дією багатьох 

суб’єктивних та об’єктивних факторів. Учений розглядає виховання як у 

широкому, так і в вузькому значенні. У широкому значенні виховання можна 

розглядати як сумарний вплив усіх оточуючих факторів, які впливають на 

психіку особистості та спрямовані на підготовку особистості до суспільної, 

виробничої, політичної, громадської та культурної діяльності, тоді як у 

вузькому значенні виховання розглядається як вплив батьків та 

навколишнього середовища на дитину. Основна мета виховного процесу 

полягає в розвитку або пригніченні особистих якостей вихованця з метою 

його максимального наближення до ідеалів виховання [12, c.53]. 

У ході наукового пошуку установлено, що поняття «виховання» у 

широкому та вузькому значенні розглядається і В. Галузяк, М. Сметанським 

та В. Шаховим. За науковцями, у широкому значенні виховання — це 

спеціально організований і керований вплив вихователя на особистість з 

метою її всебічного розвитку. Виховання у вузькому значенні — це 

цілеспрямований вплив вихователя на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери 

вихованця [10 , c.8]. 

М. Ярмаченко вважає, що виховання — це вплив суспільства на молоду 

особистість, метою якої є формування системи відповідного набору якостей, 

формування інтелекту, фізичних і духовних сил, відповідних поглядів та 

переконань, які формуються через освіту, культуру, навчання, а також під 

впливом середовища та спадковості. Ідеали виховання тісно пов’язані з 

історичним, політичним, соціально-економічним та культурним розвитком 

суспільства, а також з умовами життя [112, c.85].  

У науковій літературі виділяють декілька основних напрямів 

виховання, до яких можна віднести: моральне, громадянське, екологічне, 

розумове, статеве, трудове, правове, естетичне та фізичне виховання. У 

кожного із зазначених напрямів виховання є власні методи і мета.   
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З точки зору нашого дослідження інтерес представляють підходи до 

визначення громадянського виховання. Зокрема, українські науковці 

визначають громадянське виховання як формування громадянськості як 

інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе 

морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною. 

Основними елементами громадянського виховання є моральна і правова 

культура, що виражається в почутті власної гідності, дисциплінованості, 

прояві поваги та довіри до інших представників суспільства та держави як 

інституту влади, гармонійному поєднанні патріотичних, національних і 

інтернаціональних почуттів [78, c.11].  

Науковці акцентують увагу на тому, що громадянське виховання є 

дієвим і ефективним у дитячому та підлітковому віці, коли світогляд людини 

лише формується, але водночас громадянське виховання продовжується все 

життя. Основною метою громадянського виховання педагоги вбачають 

виховання моральних ідеалів, які прийняті відповідним суспільством, 

розвиток почуття любові до Батьківщини, розуміння необхідності мирного 

співіснування із представниками інших держав, віросповідання та культур. 

Важливим елементом громадянського виховання є також здатність людини до 

самовизначення та правильного вибору в умовах свободи та відповідальності 

[3; 7; 113]. 

Н. Пугачова та І. Фролов визначають «громадянське виховання» як 

цілеспрямований процес формування стійких громадянських якостей, що 

характеризує їх носіїв як суб'єктів правових, морально-політичних, 

соціально-економічних відносин у суспільно-державному середовищі. 

Результатом громадянського виховання є громадянська вихованість 

особистості, яка інтегрує індивідуальні й соціально значущі якості, що 

характеризують особистість як суб'єкта суспільних відносин [61, с.136]. 

Водночас науковці наголошують на тому, що із активним 

впровадженням у наше життя інформаційних технологій змінюються і 

підходи до розуміння сутності громадянського виховання. Зокрема, деякі 

науковці вважають, що на даному етапі відбувається поступовий перехід від 
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громадянина нації до громадянина світу, причому деякі представники 

молодого покоління вбачають сутність громадянської освіти не стільки в 

розумінні політичного та правового устрою держав, скільки в бережливому 

ставленні до природніх ресурсів планети та гуманному ставленні до інших 

людей [123; 146].  

Необхідно зазначити, що китайська специфіка полягає в тому, що в мові 

не існує різних ієрогліфів для визначення освіти та виховання, ці два різні 

педагогічні феномени в українській мові виражаються у китайській одним 

ієрогліфом 教养, а сутність виховання у китайській педагогічній літературі 

визначається як цілеспрямований вплив на особистість з метою прищеплення 

їй певних знань, умінь, почуттів, формування світогляду, який відповідає 

основним цілям розвитку держави.  

Мета виховання визначається відповідно до вимог розвитку 

політичного устрою, економіки, виробництва, культури, науки та технологій, 

а також розумовому та фізичному розвитку особистості. Китайські науковці 

зазначають, що процес виховання має віддзеркалювати вимоги певного 

суспільства до громадян країни та бути відправною точкою та кінцевою 

метою процесу навчання та виховання особистості. Мета виховання може 

бути універсальною або спеціальною, водночас вона має відображати вимоги 

та потреби, які висуває держава до суспільства. Особливість китайського 

виховання також полягає у вихованні будівників соціалістичного устрою, які 

гармонійно розвиваються з точки зору моралі, громадянськості, інтелекту, 

фізичної та духовної краси [203]. 

Основні орієнтири виховання китайської молоді чітко визначено 

урядом, а розвиток молоді є основою шкільної ідеології. Школи Китаю мають 

чітко дотримуватися настанов, які визначено урядом КНР, в іншому випадку 

вони не мають права займатися освітньо-виховною діяльністю. 

Крім того, педагоги Китаю наголошують на тому, що процес виховання 

має бути спрямованим передусім на розвиток особистості, адже особистісна 

ціль вище суспільної. Вони наголошують, що соціальна ціль має цінність 
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тільки тоді, коли вона сприяє особистісному розвитку. Акцентується увага на 

тому, що більшість людей народжується зі здоровими потенціальними 

інстинктами, а завданням виховання є їх розвиток. Водночас науковці 

зазначають, що розвиток та виховання особистості залежить від суспільства, 

його моральних настанов [213, c.89].  

У різні історичні періоди процес перетворення людської дитини на 

китайця, метою якого було служити державі, належав у країні (а також і 

науці) до сфери етики, державної служби, філософії, освіти тощо. Тому в 

китайській педагогічній літературі є кілька умов для існування термінів, що 

можна використовувати паралельно. Найбільш поширеними паралелями, що 

використовуються, є «громадянське виховання» та «патріотичне виховання». 

У «Xi han jiaoxue cidian» [218, c.709] терміни «патріотичне виховання» та 

«громадянське виховання» мають однакове визначення щодо загальної ідеї та 

цілей. Цей самий підхід зберігається і в «Zhongguo zhongxue jiaoxue baike 

quanshu» [219, c.492]. Це явище також пояснюється, з одного боку, 

специфікою китайської мови та ієрогліфів, що використовуються для передачі 

слів «патріотизм» (爱国любити державу/країну) та «громадянство» (国籍 — 

бути частиною держави/країни).  

З іншого боку, це можна пояснити традицією китайського суспільства, 

щоб всі сфери життя людини регулювалися державою через ідеологію, 

релігію, місцеву громаду, систему освіти, традиції тощо. За даними 

китайської державної ідеології в будь-який час розвитку китайського 

суспільства китайці мали суворі кола обов'язків та правил до виконання. 

Держава регулювала і цінувала лише соціальні вчинки людини, нівелюючи та 

знецінюючи особисті уподобання чи характеристики людини [138; 140]. 

Людина стала оцінюватися відповідно до соціального ідеалу, який 

опрацьовувався державою. Саме тому в певний період розвитку Китаю 

поняття «громадянськості» (патріотизму), яке в інших культурах стало 

розглядатися як властивість особистості, щось, що належить до чуттєвого та 
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емоційного світу людини, в Китаї перейшло до сфери соціальних вимог та 

обов’язків людини перед суспільством [142, c.193].  

У ході дослідження установлено, що вперше поняття «громадянин»  

з'явилося в офіційному документі Китаю в 1952 році і потім вже 

використовувалося і в інших офіційних документах. Згодом цей термін набув 

синонім «народ», протилежне до поняття «ворог» [120, c. 122].  

Сьогодні громадянське виховання (освіта) молоді розглядається в Китаї 

як введення нового покоління в систему цінностей китайського 

демократичного (цивільного) суспільства, що передбачає формування основ її 

громадянської культури.  

Під громадянською культурою розуміють глибоке усвідомлення 

громадянином освіти як основи освітньої роботи в сучасному Китаї, його 

приналежність до певної держави, почуття громадянської гідності, соціальної 

відповідальності та здатність захищати соціальні та державні інтереси КНР у 

важкій ситуації. Основними характеристиками громадянської культури є: 

• патріотизм;  

• правова свідомість;  

• політичне виховання;  

• моральність; 

• трудовий стан.  

Водночас термін «громадянська культура» в китайській професійній 

літературі широко не використовується, але його можна побачити в 

дослідженнях, які перекладені з інших мов або зроблені спільно з науковцями 

з-за кордону.  

Також у сучасній педагогічній літературі Китаю частіше 

використовується термін «громадянська освіта», ніж «виховання». Переважно 

використовується традиційний для китайської науки термін «патріотичне 
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виховання», якщо йдеться про історію, культуру, економіку, екологію та інші 

гуманітарні сфери життя, а термін «громадянська освіта» або «політична 

освіта», якщо йдеться про право або політику [159]. Також подекуди 

використовується термін «китайська ідея» та «китайський спосіб життя» для 

означення повного комплексу заходів та чинників, що формують 

громадянську свідомість сучасного китайця та сприяють його громадянській 

соціалізації. 

Основною метою громадянської освіти є виховання ідеальних 

громадян. Тому цей вид виховання має спрямовуватися на виховання 

громадянської свідомості, керування громадянської поведінки, формування 

громадянської культури. Молодь обов’язково необхідно ознайомлювати з 

такими поняттями, як «громадянин», «громадянська свідомість», 

«патріотизм», «закон», правами та обов’язками будь-якого громадянина 

суспільства, необхідністю брати участь у важливих для розвитку держави 

заходах. Свідомий громадянин не має залишатися осторонь суспільного 

життя, а має підтримувати національний дух країни. До того ж свідомий 

громадянин має розуміти течії, що відбуваються в політиці, дотримуватися 

відповідних концепцій та моделей громадянської освіти [210, с.135].  

Науковцями також було узагальнено основні функції громадянського 

виховання, а саме: 
• філософсько-культурологічна; 
• етико-гуманістична; 
• гуманітарно-гностична; 
• виховально-рефлексивна; 
• особистісно-розвивальна. 

Проаналізуємо кожну із функцій громадянського виховання більш 

детально. Так, філософсько-культурологічна функція спрямована на 

формування в індивіда етнічної свідомості, подолання вузько національного 

мислення, стереотипів та нешанобливого ставлення до представників інших 

націй, рас та їх культур. Основою полікультурного мислення вважають 
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культурологічне знання та гуманітарну грамотність. В основі цієї функції 

лежить формування ціннісних орієнтацій індивіда, які дозволяють розуміти 

загальні соціальні домінанти мотивації поведінки, витоки якої слід шукати в 

соціально-економічній природі суспільства, його моралі, ідеології, культурі, в 

особливостях класового і соціально-групової свідомості того середовища, в 

якому формувалася соціальна індивідуальність особистості.  

Як установлено відомим радянським педагогом Д. Узнадзе виникнення 

ціннісних установок окремої особистості тісно пов’язано із громадською 

діяльністю людини, адже процес соціалізації супроводжується шляхом 

формування системи ціннісних орієнтацій, що розвивається під час взаємодії 

певних зовнішніх і внутрішніх факторів. Зовнішні фактори пов’язані з  

ціннісною спрямованістю людей, які оточують окремого індивіда, та з їх 

поведінкою та ціннісними установками. До внутрішніх факторів можна 

віднести систему фіксованих установок, засвоєнню яких передує процес 

утворення системи ціннісних орієнтацій. Основу такого досвіду особистості 

складають моральні принципи та ідеали, традиції, уявлення про гуманність, 

взаємини між людьми, поняття про сенс життя, без яких неможливе 

нормальне функціонування будь-якого суспільства [61; 86]. 

Етико-гуманістична функція громадянського виховання спрямована на 

врахування ідей полікультурності суспільства й етики міжнаціонального 

спілкування з позицій гуманізму.  

Зазначимо, що громадянське виховання, яке здійснюється на засадах 

гуманізму, визнає людину найвищою соціальною цінністю, а загальнолюдські 

норми поведінки — основою людської діяльності, що передбачає створення 

умов для різнобічного і гармонійного розвитку людини — свідомого суб'єкта 

своїх дій. До основних компонентів гуманізму науковці відносять наявність 

моральності, єдність мети (досягнення щастя людини, різнобічний розвиток 

її здібностей) і засобів її реалізації (дотримання золотого правила 

моральності, не зважаючи на жодні обставини).  

Сутність гуманітарно-гностичної функції полягає у формуванні 

активного пізнавального інтересу особистості до національної культури та 
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відображенні в змісті освіти самобутності й унікальності рідної культури та 

знаходженні певних взаємозв’язків з іншими культурами для розв'язання 

етичних і соціальних проблем.  

Для досягнення цієї мети необхідно, з одного боку, формувати 

пізнавальний полікультурний інтерес, а  з іншого — сприяти національній 

самоідентифікації особистості. Науковці акцентують увагу на тому, що 

впровадження гуманітарно-гностичної функції в освітньо-виховний процес 

стимулює появу «чинників впізнавання» і «чинників конкретизації», формує 

якості дослідника, активізує дію механізмів пізнання навколишньої дійсності, 

що мають  прогностичне значення [Заббарова М. Г., с. 114].  

Виховально-рефлексивна функція спрямована на сприйняття й 

усвідомлення важливості культурного різноманіття для розвитку особистості 

і прогресу цивілізації; становлення моральних уявлень і оцінок, які базуються 

на культурному плюралізмі; створення умов для їх перетворення в стійкі 

переконання і навички конструктивного гуманного поводження. Дослідники 

підкреслюють, що у XX столітті антагонізм між матеріальними цінностями і 

загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами проявився найбільш 

гостро, тоді як реалізація функцій громадянського виховання в педагогічній 

практиці дозволяє сформувати полікультурне мислення і гуманітарну 

грамотність, які створюють умови для позитивної виховної рефлексії, 

формують особистість як громадянина світу, надають можливість проявити 

гуманістичні цінності та орієнтири. 

Особистісно-розвивальна функція стимулює інтерес особистості до 

самопізнання як особистості, суб'єкта етносу, громадянина своєї держави та 

громадянина світу. Процес навчання покликаний спиратися на сучасні 

концепції та методики особистісно-орієнтованого навчання і виховання, адже 

тільки глибоко індивідуальний підхід до студентів, реальне забезпечення 

конкретних умов для розвитку природних здібностей і задатків кожного з них 

дозволить успішно вирішити проблему формування активно мислячої та 

громадянсько-свідомої особистості [61, c.139]. 
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У ході наукового пошуку виділено основні принципи, яких необхідно 

дотримуватися під час виховання громадянсько-активної особистості: 
• гуманізації та демократизації; 
• самоактивності й саморегуляції; 
• системності; 
• комплексності та міждисциплінарної інтегрованості; 
• наступності та безперервності; 
• культуровідповідності; 
• інтеркультурності.  

Так, принцип гуманізації та демократизації полягає у рівноправності 

учасників виховного процесу, взаємоповазі, бажанні до проведення діалогу, 

відкритості у стосунках, прояву таких якостей, як щирість, милосердя, 

доброта, справедливість.  

Принцип самоактивності й саморегуляції сприяє розвитку суб’єктивних 

характеристик особистості, здатності критично аналізувати явища, що 

відбуваються, а також здатність до самокритики, прийняття самостійних 

рішень та формування громадянської позиції.  

Принцип системності передбачає гармонійне вживання нових якостей у 

структуру особистості, тоді як комплексність та міждисциплінарна 

інтегрованість мають на меті поєднати виховний і навчальний процес, а 

також об’єднати зусилля різних інституцій, що здійснюють процес 

виховання: родини, школи, громадянських та молодіжних спілок тощо.  

Принцип наступності та безперервності відображається у поступовості 

виховання, де кожний етап є більш складний та різноманітний, ніж 

попередній. Цей принцип діє протягом усього життя особистості. Принцип 

культуровідповідності полягає у повазі до культури, мови та традицій 

народів, які сприяють формуванню духовної спільності, наступності і 

спадкоємності поколінь, тоді як принцип інтеркультурності передбачає 

інтегрованість національної та загальнолюдської культури [113, с. 56] 
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Беручи до уваги тісний зв'язок між громадянським вихованням та 

такими поняттями, як «патріотизм», «громадянськість», «громадянська 

компетентність». 

Так, Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона визначає 

патріотизм як любов до Батьківщини, що ґрунтується на кровному зв’язку 

членів суспільства. В основі патріотизму поєднуються почуття громадянської 

солідарності, родинні почуття, любов до рідної землі та приналежність до 

відповідного культурного середовища, а першочерговим обов’язком будь-

якого патріота вважали вдячність батькам [11, с. 271]. 

До питань патріотизму у своїх творах та висловлюваннях неодноразово 

звертаються відомі діячі культури та мистецтва, письменники, поети та 

публіцисти. Зокрема, відомий письменник ХІХ століття М. Карамзін у своїй 

праці «Про любов до Вітчизни та народної гордості» зазначає, що патріотизм 

можна розглядати як любов до блага та слави Вітчизни та бажання сприяти 

цьому в усьому, та розрізняє три види любові до Вітчизни: 
• любов до малої Батьківщини, яку письменник розглядає як фізичну 

любов; 
• любов до співгромадян, що визначається ним як моральне почуття; 
• любов до слави Батьківщини та гордості за неї, що пов’язано із 

політичними уподобаннями [40, с.71]. 

Дещо інше трактування знаходимо у М. Добролюбова, який визначає 

патріотизм як бажання працювати на благо Батьківщини, бажання робити 

якомога більше добра [22]. 

В.Белінський визначає почуття патріотизму як моральну якість, що 

надає особистості соціальну значимість: «Любити свою батьківщину — 

означає полум'яно бажати бачити в ній реалізацію ідеалу людства та в міру 

своїх сил сприяти цьому» [24, с.158]. 

За О. Герценим, патріотизм — це найвище соціальне почуття людини, 

готовність пожертвувати власними інтересами та бажаннями заради 
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співгромадян. На думку видатного педагога та філософа, патріотизм 

невід’ємно пов’язаний із гуманізмом [45, с.7]. 

До питання патріотизму зверталися і такі відомі педагоги ХХ століття, 

як В. Сухомлинський та А. Макаренко. Так, В. Сухомлинський наголошує на 

тому, що справжній патріот завжди має почуття відповідальності та обов’язку 

перед суспільством, а А. Макаренко у книзі «Виховання громадянина» 

підкреслює, що «обов'язок перед країною, перед усім суспільством, перед 

людством може випливати в нас лише з глибокого, свідомого й одночасно 

кровного відчуття солідарності трудящих, міцного переконання в тому, що ця 

солідарність — благо для всіх людей і в тому числі й для мене самого» [46; 

77]. 

Отже, виходячи із підходів до визначення патріотизму, можна виділити 

його основні типи, а саме: 
• патріотизм окремої особистості, який проявляється у стриманості в 

поведінці та повазі до інших людей; 
• соціальний патріотизм, який пов’язаний із формуванням політичної 

свідомості та якісними змінами, що відбуваються в духовному житті 

особистості, свободою у переконаннях, формуванням ініціативи дії; 
• філософський патріотизм, який віддзеркалює філософські роздуми та 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків, що відбуваються в суспільстві.   

Виховання патріотизму відбувається під час отримання певних знань, 

які пов’язані з сучасними подіями, що відбуваються у власній країні та за її 

кордонами, уміння аналізувати різноманітну інформацію та робити відповідні 

висновки. За визначенням сучасної китайської педагогічної науки, свідомий 

патріотизм — це мета системи освіти та виховання в КНР, що визначається 

вмотивованими об’єктивними показниками (рівень економічного розвитку 

країни, досягнення в галузі культури та спорту, підвищення добробуту 

населення, зростаючий вплив КНР на міжнародну політику та економіку, 

тощо), почуттям любові та гордості за власну країну. Цілеспрямоване 

патріотичне\громадянське виховання — завдання системи фахової підготовки 
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педагогічних кадрів у КНР — обов’язок вчителя логічно довести переваги 

КНР як державного утворення та сучасного китайського способу життя в 

порівнянні з іншими країнами та історичним минулим [186, c.32]. �

Питанням формування громадянської компетентності учнів присвячені 

роботи І. Гончарової, О. Мітіної, О. Приблуди, О. Паранця, О. Пометун, які 

визначають громадянську компетентність, зокрема школярів старших класів, 

як «одну із соціальних компетентностей молодої людини, яка означає 

поінформовану й активну участь особи в житті суспільства, до якого вона 

належить як на рівні місцевої громади, так і в подальшому — на державному 

та міжнародному рівнях» [74, c.21-24] Дане визначення громадянської 

компетентності є повністю тотожним такому, що сьогодні використовується в 

науковій літературі країн-членів ЄС. 

Цікавий підхід до вирішення проблеми громадянського виховання 

школярів міститься в напрацюваннях авторського колективу «Школа–2100» 

під керівництвом Д.Д.Данилова (РФ). У числі завдань називається моральне, 

патріотичне, культурне та цивільне самовизначення: «Людина має право 

вирішувати, який народ, культуру, цінності він буде вважати своїми. В 

процесі пошуку відповіді на це питання формується цілий комплекс 

цивільних компетенцій. Можливість вільного вибору у визначенні своєї 

позиції визначає моральний характер патріотизму, громадянськості й 

ціннісних установок» [13, c. 17]. 

Що стосується поняття «громадянська компетентність вчителя», то 

загальноприйнятим у сучасній українській фаховій літературі є сприйняття 

громадянської компетентності будь-якого фахівця, зокрема і вчителя, «у 

вигляді соціокультурних, ціннісно-ментальних, власне професійних, 

морально-етичних та інших знань, навичок та вмінь, що мотивують 

індивідуальну і групову активність особистості» [109, c. 87]. Однак В. 

Ковальчук пропонує розрізняти «громадянську» та «соціальну» 

компетентність вчителя, підкреслюючи, що громадянська компетентність 

вчителя належить до сфери її власних почуттів, позицій тощо як громадянина 
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України, а соціальна — зокрема до професійних компетентностей як вчителя 

[31, c. 72]. 

У китайському науковому просторі поняття «громадянської» (⺠事能) 

та «суспільної» (соціальної) (社会能⼒) компетентності вчителя є тотожними 

та взаємозамінними внаслідок особливостей китайської мови та суспільної 

картини. Тобто спостерігається паралельність використання цих термінів, під 

якими, зокрема, визначається «сукупність моральних та професійних якостей 

вчителя, що формують його громадянську позицію як представника держави 

та дозволяють йому відтворювати виховний та освітній процес з учнями 

згідно з офіційною політикою держави КНР у галузі освіти та суспільного 

розвитку» [85, c. 12]. В українській фаховій літературі окремі положення 

щодо компетентнісного підходу в китайській системі освіти та виховання, 

зокрема і громадянської компетентності вчителів, містяться в дослідженнях 

Л. Калашник, О. Мкртичян, Хан Чянляня, У Янліня, Чжан Луна, Н. Джгун, К. 

Юр’євої та ін. 

Громадянська компетентність вчителя — це сукупність готовності та 

здатності активно і відповідально реалізувати в освітньому процесі принципи 

державної політики України в галузі освіти, керуватися нормативно-

правовими актами, дотримуватися прав і обов'язків члена демократичного 

суспільства, виховувати підростаюче покоління в дусі гуманізму, свободи і 

любові до Батьківщини [110, c. 14]. На сьогодні громадянську компетентність 

вчителів прийнято відносити до загальних, або базових компетентностей 

особистості [45, c. 5]. 

У структурі громадянської компетентності вчителів традиційно 

виокремлюють такі компоненти: 

- пізнавальний, або когнітивний (система засвоєних цивільних знань і 

понять); 

- мотиваційно-ціннісний, або аксіологічний (спрямованість ставлення до 

суспільства, самого себе; включає мотиви, цілі, потреби, ціннісні 

установки; передбачає наявність інтересу до суспільної діяльності); 
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- поведінковий, або операційно-діяльнісний (реальна поведінка, 

дотримання морально-правових норм, виконання професійних обов'язків  

відповідно до своєї громадянської позиції); 

- особистісний (самооцінка, креативність, рефлексія, толерантність, 

прагнення до співпраці, здатність орієнтуватися в потоці інформації, 

виражена особиста активність, позитивне ставлення до виконання 

громадянського обов'язку в учнях тощо) [109, c. 87]. 

До сфер прояву громадянської компетентності вчителів прийнято 

відносити: 

- компетентність у навчально-пізнавальній діяльності (самостійний пошук і 

отримання інформації з різних джерел, вміння її аналізувати і критично 

осмислювати); 

- компетентність у галузі суспільно-політичної і правової діяльності 

(реалізація прав і обов'язків громадянина, виконання функцій 

громадянина у взаємодії з іншими людьми і владою); 

- морально-етична компетентність — особистісна досконалість вчителя як 

сукупність морально-етичних знань і умінь визначати й оцінювати свою 

поведінку, ґрунтуючись на моральних нормах та етичних поняттях, що 

відповідають гуманістичним і демократичним цінностям сучасного 

українського суспільства; 

- компетентність у соціально-економічній сфері (сумісність, придатність 

особистих якостей до майбутньої професії, орієнтування на ринок праці, 

знання норм трудової та колективної етики) [49, c. 9]. 

Виховання гідного громадянина своєї Батьківщини протягом усієї 

історії існування педагогічної теорії та практики було і залишається 

основним завданням системи освіти та виховання в Китаї та КНР. 

Однак основні зусилля держави в цьому процесі спрямовані на 

підготовку корпусу вчителів, чиї освітні та особистісно-моральні якості, 

система цінностей, поведінкові алгоритми відповідали б соціальному 

портрету та вимогам держави. Використовуючи метод власного прикладу як 

основний у педагогічній системі, китайці висувають вимоги до вчителя як 
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кінцевого продукту системи освіти та виховання (а не до учня, як 

відбувається в багатьох країнах світу). Саме вчитель є взірцем людини, 

оскільки саме йому держава делегує повноваження з виховання 

підростаючого покоління та нації в цілому. 

Китайські педагоги справедливо вважають, що людину «нового типу» 

(її соціальний портрет змінюється залежно від зміни соціальних очікувань та 

державного замовлення) може виховати лише вчитель нового типу. 

Показовим у цьому аспекті є китайський досвід закриття всіх вишів у країні в 

часи Культурної революції на майже 4 роки задля підготовки корпусу 

вчителів за новими програмами та концепціями. Склад вчителів міських шкіл 

та педагогічних ЗВО був змінений на 100 %, а сільських — на 93 % [27, c. 

201]. 

Ґрунтуючись на позиціях, що патріотизм, громадянськість, соціальна 

компетентність не є вродженими властивостями людини, зокрема і вчителя, 

китайська система освіти приділяє велику увагу свідомому та 

цілеспрямованому формуванню цих якостей особистості у своїх громадян, 

починаючи з дитячого садочка. У системі фахової підготовки вчителів у ЗВО 

країни від 30 % до 48 % навчальних дисциплін (залежно від спеціалізації та 

напряму підготовки) тим чи іншим чином пов’язані з предметами 

громадянського циклу [105, c. 129]. 

Цікавим з означеного питання є підхід О. Овчарук, яка ототожнює 

поняття «громадянська компетентність» та «громадянськість», зазначаючи, 

що «громадянськість — це готовність людини реалізувати свої права та 

обов’язки, поважати права і свободи інших громадян, розуміти 

відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки. 

Громадянська компетентність є інтегративною характеристикою особистості, 

що включає й певний рівень психологічної готовності до активного 

здійснення суспільного життя — громадянськості» [54, c. 37]. 

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що громадянське виховання є 

багатогранним педагогічним феноменом із притаманними йому функціями та 

принципами.  
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1.2. Становлення системи громадянського виховання в Китаї  

Проблема громадянського виховання здавна привертала увагу видатних 

державних діячів, мислителів, філософів, письменників. До вирішення цього 

питання зверталися в будь-який історичний період, не зважаючи на 

політичний устрій держави та історичний період. Водночас у різні епохи 

поняття «громадянське виховання» мало власні особливості та специфіку.  

Перші роздуми щодо громадянського виховання знаходимо у працях 

таких видатних філософів, як Сократ, Платон, Аристотель та Демокріт. 

Відповідно до їхніх переконань головною метою будь-якого громадянина 

мало бути служіння інтересам держави, підтримка та захист інтересів 

держави.  

Платон, розмірковуючи про модель ідеальної держави, наголошував на 

тому, що кожна особистість має знати власне місце, бути на ньому і робити 

те, на що вона здатна. Саме в цьому полягає справедливість, яка є 

неодмінним компонентом громадянського виховання будь-якої особистості. 

Філософ зазначає, що найкраща держава — та, де громадяни підкоряються 

законам більше, ніж ораторам. 

У ході дослідження цікаво зазначити, що вперше термін «громадянське 

суспільство» було введено Аристотелем;  під цим терміном малося на увазі 

союз вільних та рівноправних громадян, які були об’єднані однією державою  

— полісом [24, c.156]. 

До питань устрою держави та питань виховання гідних громадян 

звертався і відомий римський державний діяч та мислитель Цицерон. Він 

вважав, що обов’язки ідеального громадянина обумовлені необхідністю бути 

доброчинним. Гідний громадянин не має права заподіяти шкоду іншим 

людям, зазіхати на майно інших або робити несправедливі вчинки, а однією із 

найголовніших обов’язків громадянина вважав обов’язок перед 
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Батьківщиною та її захист. Саме в цьому, на його думку, полягали елементи 

морального та громадянського виховання молоді [99, c.35]. 

У країнах Сходу поняття «громадянин» ототожнювалося з «членом 

держави». Засновником китайської педагогіки взагалі та громадянського 

виховання зокрема в Китаї можна вважати Конфуція. Філософ зазначав, що 

одним із головних обов’язків є слухняність та служіння особистості державі. 

У країнах Сходу поняття «громадянин» ототожнювалося з особистістю, яка 

має підкорятися рішенням держави, а не як особистісне вільне ставлення до 

держави.  

Зазначимо, що Конфуцій — це латинський варіант видатного 

китайського філософа та педагога, тоді як китайською мовою він звучить як 

Кун-цзи або Кун-фу-цзи, що означає «Вчитель Кун».  

У ході дослідження необхідно зазначити, що Конфуцій розглядається у 

китайському суспільстві не тільки як видатний мислитель, але перш за все як 

вчитель життя.  

Конфуція можна розглядати як засновника громадянського виховання в 

Китаї, адже його життя припадає на той історичний період, коли у країні 

постійно велися міжусобні війни та країна являла собою майже розрізнені 

царства. Боротьба за владу не сприяла підвищенню рівня життя простих 

людей та національної культури, водночас Конфуцій наголошував, що 

основною метою життя будь-якої людини має бути гармонія у стосунках між 

близькими людьми та незнайомими, знаттю та простими людьми, турбота 

про благополуччя народу [1; 94]. 

Науковці пов’язують успіх конфуціанських ідей у практиці державного 

управляння з тим, що Конфуцій зміг виразити традиційні особливості 

менталітету китайської нації та підкреслити ті моменти, які сприяли 

стабільному та гармонійному розвитку особистості та держави. З точки зору 

розвитку громадянського виховання можна виділити декілька напрямів його 

філософії: 
• будь-хто мав проявляти відданість як у ставленні до государя, так і до 

його народу. Ідеал відданості у Конфуція втілився у «благородному мужі», 
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який вірою служив государеві, але водночас піклувався про підлеглих 

йому чиновників державного апарату. Кожен «благородний муж» мав бути 

безстрашним і не використовувати своє положення. Він вважав, що якщо 

людина не навчилася слугувати  народові, то як вона буде служити духам;  
• моральна категорія синовньої шанобливості як безумовної покірності як у 

родинних стосунках, так і у відносинах із державою. Ці відношення 

будувалися на безумовному послуханні батьків та лідерів країни; 
• шанобливе ставлення до більш дорослих людей не тільки в суспільних та 

родинних стосунках, але й на службі [111; c.83-87]. 

Необхідно підкреслити, що ідеї конфуціанства мають значний 

соціальний характер і віддзеркалюють систему суспільної моралі, яка 

характеризується тим, що вона включає в себе не тільки особистісну мораль, 

але й масову свідомість у різних шарах суспільних відносин.   

В основу конфуціанства покладено щире служіння людям та любов до 

всіх; ці ціннісні категорії та норми покладено в основу державних та 

родинних відносин, а відданість є основою управління. Конфуцій зазначає: 

«Навіщо, керуючи державою убивати людей? Якщо ви будете прагнути до 

добра, то і народ буде добрим. Мораль «благородного мужа» можна 

порівняти із вітром, мораль низької людини — з травою.  Трава хилиться 

туди, куди дує вітер» [33]. 

За Конфуцієм закон засновано на покаранні й має глибокий виховний 

смисл. Якщо лідер нації керує народом через закон і підтримує порядок через 

покарання, то народ буде прагнути уникнути покарання і йому не буде 

соромно. Але, якщо керувати за допомогою чесноти і підтримувати порядок 

ритуалу, то народ буде відчувати сором і прагнути не порушувати закони [94, 

c. 72]. 

Водночас, як бачимо, на цьому етапі громадянське виховання тільки 

починає зародження та застосовувалося тільки до обраних та найзаможніших 

верств населення.  

Наступний етап повернення до питань громадянського виховання в 

країні спостерігається у Х ст. Китайська педагогічна наука того часу стояла 
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на положеннях, що людина спершу повинна бути патріотом, а потім — 

особистістю. Варіативним упродовж історії Китаю залишалося змістовне 

наповнення терміна «патріотичне виховання»: у різні часи воно розглядалося 

як дотримання традицій та ритуалів предків (конфуціанська школа), 

прагнення до пацифізму (наукові течії легіського та будиського напряму), 

відтворення на Землі Вищої Волі Неба (даосизм), нарочите підкреслювання 

китайського та активне заперечення всього іноземного (соціально-педагогічні 

течії першої половини ХХ ст.) тощо [34].  

У ході дослідження установлено, що сучасні підходи до визначення 

сутності та ролі громадянського виховання в житті суспільства починає 

формуватися у ХІХ столітті.  

У Китаї бурхливий розвиток громадянського виховання відбувається 

приблизно у цей же час та припадає на кінець правління династії Цин та 

заснування Китайської Народної Республіки. Це пов’язано з тим, що після 

створення сучасних національних кордонів утворюються нові правові 

відносини між державою та її громадянами, з’являються закони, що 

спрямовані на розвиток та збереження національної ідентичності та 

стандартів. 

Поразка Китаю в Опіумній війні у другій половині ХІХ ст. викликала 

хвилю незадоволення в країні. Суспільство розділилося на декілька частин: 

тих, хто виступав за збереження феодального устрою, і тих, хто виступав за 

прозахідний вектор розвитку країни. Водночас більшість виступала за 

збереження конфуціанських канонів традиційної духовної та моральної 

культури, що склалася в епоху феодалізму [90]. 

Зазначимо, що кінець ХІХ — початок ХХ століття характеризується 

підвищенням уваги до моделі західної освіти, особливо гостро це 

відчувається після Китайсько-японської війни 1894–1895 рр., коли у країні 

посилюється бідність та умови життя значно погіршуються [210, c.134].  

Видатною фігурою цього часу, яка вплинула на розвиток освіти та 

виховання в країні, є Янь Фу, який у праці «Щодо шляхів спасіння від гибелі» 
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(кит.: цзю ван цзюэ лунь, 救亡决论) наголошував на архаїчності китайської 

системи освіти та необхідності проведення відповідних реформ у цій сфері, 

зазначаючи, що без цього держава безперечно перестане існувати. До 

основних перепон, що існували в системі освіти країни, він відносив систему 

екзаменів, яка на той час була в країні, наголошуючи на тому, що освіта у 

тому вигляді, у якому вона існувала на той час, «сковує розум», «псує 

переконання» та «сприяє формуванню нікчемних особистостей» [16, c.587].  

Янь Фу провів досить багато часу в інших країнах, маючи змогу 

порівняти вітчизняну та західну системи освіти, тому він критикував 

традиційні етико-філософські вчення, на базі яких будувалася китайська 

наука. Він вважав, що занадто теоретизований підхід до науки та освіти не 

може сприяти її розвитку та розквіту країни. Натомість, на думку філософа, 

необхідно вивчати та впроваджувати у практику передові західні теорії і 

технології, створювати систему закладів освіти нового типу для молоді. У 

нових закладах освіти потрібно розвивати викладання не тільки військових 

або технічних дисциплін для укріплення держави, але й сільськогосподарські 

та педагогічні дисципліни, що було на той час новим віянням у системі освіти 

Китаю.  

Янь Фу виступав також за всезагальну доступність початкової освіти та 

наголошував на необхідності розвитку жіночої освіти в країні. Він вважав, 

що в китайській освіті є власні практичні елементи, а у західній — свої.  

Філософ пропонував увести централізовану систему освіти, яка складалася б 

із трьох рівнів: початкового, середнього та вищого. До вищого рівня мали 

належати вищі школи, в яких протягом трьох-чотирьох років викладалися б 

загальноосвітні дисципліни, а після ще двох років — спеціальність. Також 

наголошувалося на необхідності відкриття педагогічних училищ, у яких би 

велася підготовка нових педагогічних кадрів для забезпечення освітнього 

процесу нового формату.   

Крім того, у пізні роки життя Янь Фу почав повертатися до ідеї 

важливості конфуціанської традиції та пропонував увести у перелік 



54

обов’язкових дисциплін тлумачення класичних етико-філософських творів 

[38, c.4-6]. 

Янь Фу наголошує на необхідності створення конституційної держави, 

в якій громадяни знали б свої права та обов’язки. Для цього, на думку 

філософа, необхідно підняти рівень життя простого народу, «відкрити 

людську мудрість» і сформувати новий тип мислення та моралі простого 

народу [213, c.88]. В іншому разі країна просто не зможе розвиватися та 

рухатися вперед.  

На необхідності підняття національної свідомості та привернення уваги 

до громадянського виховання не окремих вузьких прошарків населення, а 

усієї молоді наголошував і Лян Цичао. Він зазначав, що із-за невисокого рівня 

національної свідомості люди не розуміють необхідності докладати зусилля 

для розвитку Батьківщини, та закликав формувати у молоді національні ідеї, 

правильне мислення, громадянське мислення, розвивати у китайців 

політичну грамотність, а також приділяти особливу увагу формуванню 

особистої та суспільної моралі, повагу людської гідності, наполегливість, 

старанність та інші якості, що сприяють розвитку справжнього громадянина 

своєї країни. Філософ вважав, що якщо люди в країні багаті, то і країна буде 

багатою, якщо люди щасливі, то і країна буде розвиватися, тому одним із 

основних напрямів державної політики він вважав необхідність розвитку 

правових відносин, коли не тільки громадянин має обов’язки перед 

державою, але й держава повинна виконувати власні зобов’язання перед 

народом.  

Лян Цичао наголошував що, якщо керівники хочуть, щоб країна була 

безпечною та квітучою, необхідно розмовляти з власним народом, розвивати 

його громадянську свідомість та культуру, закладати ідеологічний фундамент 

у країні, виховувати громадянсько свідому особистість.  

Саме через громадянську освіту та виховання можна реалізувати 

рівність громадян, їх високу громадянську культуру та свідомість. Лян Цичао 

був першим, хто використав термін міньцзучжуі («націоналізм») у китайській 

мові. Перебуваючи в Японії після краху «ста днів реформ», свої перші 
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загальні знання про націоналізм він отримав із японських видань. Це були 

роботи як японських, так і американський авторів, присвячені політичній 

ситуації в світі наприкінці XIX ст. Знайомлячи китайського читача зі 

сформованими на Заході уявленнями про націоналізм, Лян Цичао одночасно 

викладав свої міркування щодо цих питань та прагнув виявити те, що могло б 

бути з користю застосоване в Китаї. 

Визначаючи націоналізм, він розглядав його як засіб, який може 

послужити «порятунку» батьківщини, та називав націоналізм «великим 

принципом», який збуджував «уми людей усього світу», які не бажають жити 

«під гнітом інородців». Він акцентував увагу на тому, що ті, хто слідував 

цьому принципу, процвітали, а ті, хто їм нехтували, — пропадали. За словами 

мислителя, «націоналізм — це найсвітліший, чесний і справедливий принцип 

у світі. Коли він присутній у світі — держави незалежні; якщо майстерно 

керуватися цим принципом, кожна нація знатиме свої межі» [210; 213].  

Послідовники реформ очолили масовий політичний рух під назвою 

«Сто днів реформи». Вони вважали, що система освіти в Китаї є недостатньо 

розвинутою. У цей період було відкрито низку шкіл, у яких викладали як 

конфуціанську філософію, так і філософію провідних країн капіталізму в 

Західній Європі. Один із реформаторів, педагог і мислитель Кан Ювей, 

акцентував увагу на тому, що освіта має бути ефективною, сприяти розвитку і 

підвищенню інтелектуального потенціалу нації і всього народу в цілому. Він 

вважав, що країна стане сильнішою, якщо в ній буде якомога більше 

освічених і талановитих людей. 

 Лян Цичао, продовжуючи справу свого учителя Кан Ювея, зазначав, 

що освіта стане ефективною, якщо багато уваги буде приділятися 

моральному вихованню й підвищенню культурного рівня громадян. На його 

думку, метою освіти є формування духовності молодого покоління Китаю на 

основі нової буржуазної ідеології, що сприяла поширенню ідей національної 

самосвідомості, незалежності країни, її розвитку, необхідності неухильного 

дотримання свобод, прав і обов'язків людини і громадянина, який володіє 
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корисними для розвитку капіталізму знаннями, високими моральними 

принципами і якостями особистості, до яких можна віднести моральність, 

самоповагу, соціальну активність [66 , с. 109]. 

На початку ХХ ст. в умовах дедалі більших протиріч, що відбувалися в 

китайському суспільстві, монархія Цинь була змушена видати указ, у якому 

офіційно заявлялося щодо реформування системи освіти, зокрема підходів до 

проблем духовно-морального виховання.  

У 1902 р. уряд підписав указ про створення шкіл за західним зразком. 

Вимоги створення нової шкільної системи були закріплені у вигляді 

опублікованого урядом обов'язкового для виконання декрету, негайно 

введеного в дію по всій країні. Шкільна система складалася з трьох 

послідовних ступенів. Перший ступінь — початкова школа, в якій діти 

навчалися протягом 5 років. У початкову школи йшли діти, яким виповнилося 

7 років. На другому ступені діти отримували середню освіту, термін навчання 

також складав 5 років. Третій ступінь представляв вищу освіту з трирічним 

терміном навчання. Освіта третього ступеня відбувалася на базі підготовчих 

навчальних закладів, у число яких могли бути включені коледжі та інститути 

професійної освіти з терміном навчання 3–4 роки. У Пекіні було відкрито 

також університет з терміном навчання 5 років. 

У декреті вказувалося, що основною метою освіти у школі є виховання 

особистості, відтак школи та інші навчальні заклади мають виховувати в 

учнів духовність і моральність, невід'ємні від формування почуття відданості, 

вірності й лояльності стосовно існуючої влади на основі вивчення 

китайських класичних конфуціанських канонів та історичних книг. 

Таким чином, у перші роки ХХ ст., коли Китай вступив у період 

переходу від феодалізму до капіталізму, був закладений фундамент створення 

сучасної системи освіти Китаю, що поклало початок новому етапу в історії 

освіти Китаю.  

Громадянське виховання того часу умовно можна поділити на два типи: 

виховання, що відбувалося під час навчання у школі та виховання під час 

соціальної активності особистості. Незалежно від типу громадянське 
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виховання мало бути стрижнем виховної роботи. Дещо пізніше, у 1918 р., 

ідея громадянської освіти була впроваджена німецьким урядом. До її азів 

відносилося вивчення Конституції країни та ознайомлення з основними 

законами країни.  

Метою громадянського виховання того часу було зміцнення 

національного патріотизму та створення нового типу громадянина з новою 

мораллю, ідеями та національним настроєм.  

Після правління маньчжурської династії Цин, що тривало 267 років,  до 

влади прийшов тимчасовий уряд на чолі з Сунь Ятсена. Тимчасовий уряд 

вніс ряд важливих змін у систему освіти Китаю. Зокрема, було скасовано 

колишній монархічний департамент освіти, вивчення конфуціанських 

класичних книг. У свою чергу в навчальну програму початкових і середніх 

шкіл було введено вивчення практико-орієнтованих навчальних предметів і 

природничих наук. Наприкінці 1912 р. — початку 1913 р. пройшло перше 

засідання китайського національного конгресу з питань освіти, на якому було  

прийнято нову структуру шкільної освітньої системи. 

Відповідно до неї, діти приходили в початкову школу в 7 років і в 23 

роки могли закінчити вищий навчальний заклад. В основу республіканської 

системи освіти було покладено духовне, громадянське, моральне та художнє 

виховання учнів, що розглядалося як необхідна умова розвитку країни.  

Розвиток національно-визвольного руху та створення у 1921 р. 

компартії Китаю сприяло поширенню ідей марксизму-ленінізму і, відповідно, 

положень марксистської педагогіки і досвіду радянської педагогіки та школи. 

Теорія і практика соціалістичної освіти отримали практичне втілення в так 

званих революційних опорних районах, створених у 1927–1949 рр. під 

керівництвом компартії [30; 187; 188; 220]. 

В галузі освіти і виховання політика місцевої влади була спрямована на 

забезпечення права трудящих на освіту, розвиток освіти відповідно до цілей 

військово-політичного та економічного будівництва. Центральний 

демократичний уряд робітників і селян, створений у 1931 р. у м. Жуйцзінь, 

заявив, що освіта повинна відповідати завданням революційної боротьби. 
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Керівництво освітою здійснювали місцеві ради, які висловлювали інтереси 

трудящих і боролися з впливом гомінданівської шкільної системи. 

Націоналізм відіграв важливу роль у національній освіті 1930-х років. 

Зокрема 17 листопада 1931 року Генеральна Асамблея прийняла положення, 

у якому зазначалася необхідність підвищення уваги до громадянського 

виховання в країні. У документі зазначалося, що необхідно знайомити 

громадян із міжнародною ситуацією, яка відбувалася у світі на той час,  та 

підвищувати національну свідомість. Водночас виникає розуміння 

важливості проведення виховних бесід із молоддю керівниками країни та 

представниками влади.  

Так, у 1935 р. Чан Кайші, військовий і політичний діяч Китаю, 

президент Китайської Республіки провів декілька зустрічей із учнями 

початкових та середніх шкіл провінції Юньнань. Політик наголосив на тому, 

що найвищою метою освіти є формування освіченої людини, адже тільки 

освічена людина може буди гідним громадянином і вихованою особистістю 

[188, c.19]. Такі громадяни мають бути вірними стосовно близьких людей та 

своєї країни, доброзичливими та гармонійно розвиненими [210, c.136].  

Новий етап розвитку громадянського виховання в Китаї пов’язано із 

утворенням Китайської Народної Республіки та курсом на розвиток 

соціалізму. З цього часу в країні спостерігається наслідування системи 

виховання, що існувала в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. 

Причому громадянська освіта та виховання набувають ще більший відтінок 

політичної забарвленості, що робить її ще міцнішою.  

На основі аналізу наукової літератури, законодавчих актів КНР, 

врахування історичних події та підходів до виділення історико-педагогічних 

етапів розвитку досліджуваної проблеми з цього часу можна виділити 

наступні етапи розвитку педагогічної освіти вчителів, у тому числі й учителів 

хореографії:  

(І) 1949 - 1965 рр. — зародження громадянського виховання студентів в 

умовах розбудови сучасного соціалістичного суспільства; 
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 (ІІ) 1966 - 1976 рр. — руйнування педагогічної освіти в період 

«культурної революції» та занепад уваги до громадянського виховання як 

педагогічної проблеми; 

(ІІІ) 1977 р. - 1990ті - відродження системи педагогічної освіти та 

підвищення уваги до громадянського виховання як педагогічної, а не 

ідеологічної проблеми; 

(IV) 1990ті – дотепер — переосмислення поняття «громадянське 

виховання» у зв’язку з глобалізаційними процесами та соціально-

економічною ініціативою КНР «Один пояс – один шлях». 

Необхідно зазначити, що на першому етапі розвитку проблеми, що 

досліджується, формування педагогів підпорядковувалося офіційному курсу 

Китайської комуністичної партії та Уряду країни. Враховуючи той факт, що у 

планах партії було підвищення рівня грамотності усіх верств населення, 

виникла потреба у збільшенні педагогів у країні. Саме тому одним із 

основних завдань у галузі освіти на той час була підготовка вчителів у 

найкоротші терміни. Причому наголошувалося на тому, що необхідно 

підготувати педагогів, які не тільки б володіли знаннями за фахом, але й були 

здатні виховувати справжніх громадян соціалістичного суспільства із 

відповідними культурними цінностями [187; 188]. 

Під час формування педагогічних кадрів уже тоді студенів знайомили з 

ідеологією партії та готували їх як пропагандистів ідеології КПК. У період 

Мао Цзедуна громадянське виховання в Китаї поєднувало в собі ідеологічну 

та політичну освіту, спрямовану на формування «нових людей із 

соціалістичним менталітетом». Інститут освіти був сформований як опора 

суспільства, поступаючись економічному прискоренню та соціалістичній 

модернізації. 

Домінуючим видом виховання майбутніх педагогів (та у подальшому їх 

учнів) було патріотичне та громадянське виховання. Даний постулат був 

висунутий теоретиками концепції Нової освіти в КНР (Мао Цзедун, Ху Ши, 

Ву Южанг та ін.) ще в 50-х рр. ХХ ст. і залишається актуальним і досі. Всі 
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інші види виховної роботи у навчальних закладах КНР розглядаються крізь 

призму завдань патріотичного виховання. Історично китайський уряд вів 

цілеспрямовану роботу з населенням щодо формування почуття свідомого 

патріотизму, якому у європейській педагогічній науці відповідає поняття 

громадянського виховання. Всі інші види виховної роботи у навчальних 

закладах КНР розглядаються крізь призму завдань патріотичного виховання. 

Китайська система освіти, уклад життя змалечку призвичаюють китайців до 

ідеї свідомої любові до власної країни [105, с.41]. 

Уряд Мао Цзедуна у 1949 р. також висунув основні принципи культури 

й освіти в опорних революційних базах:  
• поширювати ідеї комунізму; 
• підвищувати культурний рівень трудящих; 
• ставити культуру й освіту на службу вимогам революційної війни і 

класової боротьби.  

Центральними завданнями в галузі освіти він вважав здійснення 

загальної обов'язкової освіти, розвиток широкої програми соціального 

виховання. Причому політичне та духовно-моральне виховання мало 

охоплювати усю молодь без винятку. Освітньо-виховна діяльність повністю 

здійснювалася під керівництвом комуністичної партії. 

Громадянське виховання майбутніх вчителів хореографії на цьому етапі 

розвитку досліджуваної проблеми відбувалося в декількох напрямах: 
• під час лекційних занять;  
• під час проходження педагогічної практики; 
• під час відвідування виробництва. 

На лекційних заняттях із суспільно-політичних дисциплін майбутні 

вчителі хореографії отримували інформацію, що сприяла формуванню в них 

якостей ідеолога-пропагандиста. Зокрема, студенти вивчали марксистську 

теорію, ідеї Мао Цзедуна, методику пропаганди, основи теорії 

комуністичного виховання тощо [95, с.81-83].  
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Під час проходження педагог ічно ї практики студентам 

рекомендувалося проживання на території школи, до якої вони 

прикріплювалися, адже до завдань педагогічної практики належало не тільки 

проведення занять із хореографії, але й проведення виховної роботи зі 

школярами. До обов’язків практикантів належали організація дозвілля 

школярів та допомога у вирішенні проблем, які у них виникали.  

У ході дослідження встановлено, що на той час ефективною формою 

громадянського виховання студентів вважали також залучення студентів до 

виробничої діяльності з метою виховання працелюбності та звички до праці 

на користь держави [104, с.302]. 

Цікавим є той факт, що на цьому етапі розвитку проблеми педагогічна 

практика не була обов’язковим компонентом освіти, що було пов’язано з 

необхідністю підготовки великої кількості вчителів. Вважалося, що 

педагогічний досвід можна отримати безпосередньо під час виконання 

професійних обов’язків.  

У ході дослідження необхідно зазначити, що прищеплення відповідних 

політичних поглядів та ідеології проводилося і серед тих вчителів, які вже 

працювали у школі. Для них проводилися спеціальні курси із підвищення 

політичної грамотності та ознайомлення з курсом партії, з яким у свою чергу 

вони мали знайомити своїх вихованців.  

На цьому ж етапі розвитку громадянського виховання починають 

зароджуватися громадські організації, основним напрямом діяльності яких є 

пропаганда комуністичних ідей з метою побудови соціалістичного 

суспільства. До таких організацій можна віднести Загально-китайську 

федерацію демократичної молоді, Загально-китайську федерацію жінок, 

Загально-китайську федерацію профспілок та Науково-демократичну спілку 

молоді Китаю. 

У всіх закладах вищої освіти призначали парторгів, які пильнували за 

тим, як студенти засвоювали соціалістичні цінності та відвідували лекції з 

відповідної тематики. Якщо студенти не погоджувалися слідувати курсу 
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партії та не приймали принципи «нового життя», їх змушували пройти 

спеціальну психологічну програму, що тривала від двох місяців до одного 

року. Студенти, які проходили цю психологічну програму, не мали права 

спілкуватися з іншими студентами, вони перебували в ізоляції від інших та 

мали ознайомитися із працями Леніна, Мао, Сталіна та інших видатних 

комуністичних лідерів, адже вважалося, що знайомство з цими 

фундаментальними працями сприятиме формуванню нового світогляду [19; 

101].  

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. у КНР, коли кількісна проблема з вчителями 

була майже вирішена, перед країною виникла інша проблема: підготовка 

висококваліфікованих кадрів, які були б професіоналами за фахом та 

політично грамотними. Дедалі більше уваги починає приділятися 

патріотичному, громадянському, фізичному та розумовому вихованню 

школярів, формуванню їх культурних цінностей та соціалістичної свідомості.   

Із початком культурної революції у 1966 р. починається другий етап 

розвитку громадянського виховання, етап руйнування педагогічної освіти та 

занепад уваги до громадянського виховання. Науковці зазначають, що цей 

період є одним із найбільш драматичних періодів в історії сучасного Китаю 

та є відображенням політичної компанії, що розв’язав Мао Цзедун, який на 

той час очолював комуністичну партію Китаю. Метою компанії було 

повернення влади, яка частково відійшла до «зузіпаїв», людей, які вбачали, 

що Китай має розвиватися капіталістичним шляхом. Тому у сфері освіти 

перед Мао Цзедуном постало завдання знищити реакційне академічне 

керівництво, яке підтримувало капіталістичний шлях розвитку держави. 

Культурна революція розлютила та обурила всіх китайців та стала 

справжньою катастрофою для прошарку інтелігенції [32, с.36].   

У цей час спостерігається занепад форм та методів підготовки вчителів 

до виховної роботи. Багато викладачів під виглядом ворогів розвитку 

китайського суспільства було звинувачено у зраді та репресовано. З початком 

культурної революції дещо змінилися й умови до вступу до закладів вищої 
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освіти. Зокрема, у країні скасували освітній ценз і конкурсний відбір для 

абітурієнтів та ввели рекомендації трудових колективів, на основі яких 

приймали на навчання у вищі заклади освіти. Такий підхід до організації 

вищої освіти взагалі та хореографічної освіти зокрема негативно 

відобразився на організації навчального процесу як професійного, так і 

виховного спрямування. Основним критерієм для успішного навчання були 

повага до ідеології та розуміння праць Мао Цзедуна [104, с.305]. 

Основними формами підготовки майбутніх вчителів до виховної роботи 

були бесіди на політико-ідеологічну тематику, які нагадували виступи на 

комсомольських зборах. Обов’язковими темами виховних бесід зі студентами 

були бесіди про пережиті страждання та «три перевірки». Під час бесід про 

пережиті страждання зі студентами обговорювали страждання трудящих від 

свавілля реакціонерів та іноземних загарбників, а також зверталися до 

переваг соціалістичного устрою держави.  

З метою виявлення студентів, які не підтримували офіційну ідеологію в 

закладах вищої освіти, було впроваджено метод трьох перевірок: перевірка 

належності до певного класу, перевірка результатів навчання, перевірка волі 

до боротьби. У тому випадку, якщо студент не пройшов цю перевірку, йому 

надавалася змога виправити ситуацію та прилюдно покаятися. Наприклад, 

якщо студент належав не до трудового класу, він міг публічно покаятися, 

відмовитися від родини та таким чином довести свою відданість Китайській 

Народній Республіці. Причому на заняттях наголошувалося, що самі ці 

методи необхідно використовувати у подальшій власній педагогічній 

діяльності. 

Ситуація змінюється після смерті Мао Цзедуна у 1976 році, що й 

означало початок третього періоду досліджуваної проблеми: відродження 

системи педагогічної освіти та підвищення уваги до громадянського 

виховання [221]. Так, протягом 70–80-х рр. ХХ ст. у країні були прийняті 

«Основні положення політики морального виховання дітей початкових шкіл» 

і «Основні положення політики морального виховання дітей середніх шкіл». 

У положеннях визначено основні вимоги та цілі виховної роботи у школі, 
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принципи виховання. Документи містили тези щодо ідеології, моральних і 

політичних переконань учнів, які мали бути сформовані. Водночас у них, 

імовірніше, були загальні положення, але не було практичних рекомендацій, 

як саме проводити виховну роботу у школі [188; 220]. 

Політика Реформ та відкритості, яку офіційно було проголошено в КНР 

в 1979 р., але перші вагомі результати якої зокрема в соціальній сфері стали 

відчутні в 1984 році та активізувалися в 90х рр ХХ ст. ознамененувала новий 

етап щодо громадянського виховання: ця категорія знову стала сприйматися 

також як соціально-педагогічна, а не виключно суспільно-ідеологічна 

категорія [157; 168]. Із 80-х рр. ХХ ст. питання громадянського та 

патріотичного виховання починають підійматися і в китайській пресі. 

Зокрема, у передових статтях провідних газет патріотизм визначався як 

найкраща традиція і найвища моральна якість китайської нації. Основною 

формою патріотичного виховання вважалося вивчення історії Китаю. Учням 

у китайських школах стали пояснювати, що Китай — це стародавня 

цивілізація, завдяки якій були зроблені найбільші відкриття. Ми бачимо, як в 

ідеології сучасної китайської держави невід’ємно одна від одної 

застосовуються традиційні цінності для покращення рівня самосвідомості й 

гордості за країну [20]. У 1988 році центральний комітет комуністичної партії 

запровадив моральне виховання для вирішення проблеми «крайнього 

індивідуалізму», що випливає з економічної лібералізації. [168, c.107].  

У 1992 році було затверджено курс громадянського виховання в 

початковій школі. Як наслідок, початкові школи розробили курси морального 

ідеологічного характеру та суспільства. Водночас багато китайських 

науковців почали розмірковувати щодо ролі традиційної китайської культури, 

особливо конфуціанства, та концепцій, які оберталися навколо моралі та 

суспільної гармонії. З іншого боку, багато науковців стверджувало, що зміна 

викладання громадянської освіти була зумовлена масовими економічними 

реформами, що відбулися з 1987 р. [157; 165; 182]. 
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У ході дослідження встановлено, що з кінця 70-х рр. ХХ ст. знову 

зростає увага до підготовки педагогічних кадрів у країні. Перед закладами 

вищої освіти поставлено завдання відродити та збільшити педагогічний 

контингент, який було втрачено за роки «культурної революції». Особливий 

акцент у підготовці вчителів необхідно було робити на здатності покращувати 

інтелектуальні здібності особистості, підвищувати моральні й ідеологічні 

стандарти учнів, що у свою чергу мало покращити культурний і освітній 

рівень китайської нації в цілому. Урядом наголошувалося, що підготовка 

педагогічних кадрів мала здійснюватися на засадах наукового принципу та 

забезпеченні ґрунтовної теоретичної підготовки молодих учителів  [89, с.30 ]. 

Певні зміни відбулися й безпосередньо в організації освітнього процесу 

майбутніх педагогів. Зокрема, з цього періоду обов’язковою для вивчення є 

дисципліна основи педагогіки, під час якої студенти вивчали як основні 

положення дидактики, так і теорію комуністичного виховання, що дозволяло 

підготувати майбутніх педагогів до виховної роботи у школі, у тому числі і з 

громадянського виховання. Також обов’язковим було вивчення загальної та 

вікової психології, методики викладання дисципліни, етики тощо. Водночас 

провідними дисциплінами загальної підготовки студентів було вивчення 

таких дисциплін, як «Військова теорія», «Ідеї Мао Цзедуна та Ден Сяопіна», 

«Теорія марксизму-ленінізму», «Політологія», що були спрямовані на 

формування світогляду та громадянськості майбутніх педагогів [220, 

c.908-911]. 

Необхідно зазначити, що у цей час обов’язковим компонентом 

підготовки майбутніх хореографів знову є педагогічна практика, під час якої 

студент мав працювати у сільській школі на посаді учителя протягом 

чотирьох місяців, що також сприяло формуванню громадянськості та 

свідомості майбутніх фахівців. Різновидом педагогічної практики була 

соціальна педагогічна практика, яка не була обов’язковим компонентом 

підготовки педагогів у країні. Вона полягала у тому, що студенти на 
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волонтерських засадах надавали педагогічну підтримку дошкільним закладам 

освіти та елементарним школам, за що отримували певні бонуси [188, c.26].  

Період «Політики реформ і відкритості» був пов’язаний і з посиленням 

глобалізаційних процесів, які неабияк вплинули на китайське суспільство. 

Зокрема, наприкінці 80-х рр. ХХ ст. до Китаю починають активно 

запрошувати іноземних освітян із метою підняття освіти в Китаї на якісно 

новий рівень. Однак із новими підходами до навчання почали змінюватися і 

погляди студентів на ідеологію.  

Зіткнувшись із «надмірною відкритістю», китайський уряд прагнув 

посилити патріотичне та громадянське виховання на противагу ідеї 

індивідуалізму. Відповідно до Закону про національну освіту, прийнятий у 

1995 р., школи та університети були зобов’язані прищеплювати учням та 

студентам конкретні суспільно-політичні цінності [89, c.35].  

Певні зміни відбулися і в інституті парторгів. Відповідно до західних та 

американських тенденцій, парторги стали максимально наближеними до 

студентських наставників, або менторів. Їх основним завданням на цьому 

історичному етапі було стимулювання та спрямування до виховної роботи з 

учнями, знаходження для студентів-хореографів місць для проходження 

соціальної та педагогічної практики, забезпечення студентів необхідною 

педагогічною та ідеологічною літературою. Також до обов’язків парторгів 

належала підготовка майбутніх вчителів хореографії 1–3 курсів до 

проведення виховних заходів у школах. Для цього студенти поділялися на 

малі групи; кожна група отримувала назву заходу та школу, в якій цей захід 

мав бути проведений [51, c.45]. 

Більш активна міжнародна позиція КНР на зовнішній економічній 

арені, послаблення партійного контролю за соціальним життям країни та 

процеси деідеологізації, які спостерігаються в країні с початку ХХІ сторіччя, 

ознаменували новий етап щодо розвитку як взагалі поглядів на 

громадянськість та громадянське виховання в країні, так і місце особистості в 

цих процесах. Проголошення Сі Дінпіном соціально-економічної ініціативи 
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«Один Пояс – Один Шлях» поставило питання про нову передигму 

виховання громадянськості в населенні країни та ролі вчителя в цьому 

процесі. Глобалізаційні виклики та позіціонування КНР як відкритого 

економічного партнера на сьогодні робить її привабливою для іноземців, а 

фінансовий достаток робить можливим для громадян країни подогожувати, 

навчатися та працювати за кордоном. Тому питання спрямованого 

громадянського виховання з акцентом на свідомий вибір китайського способу 

життя, культурних та соціальних цінностей, активне пропагандування їх за 

кордоном тощо є приорітетним завданням сучасної системи громадянського 

виховання. Але, разом з цим, система заходів з громадянського виховання 

також має адаптувати іноземні соціально-ціннісні запозичення задля 

«вписування» їх у китайський традиційних (офіційний) світогляд або 

блокування їх розповсюдження [197; 203].  

Що стосується підготовки вчителів танцю та хореографії у цей період, 

то основною метою цього процесу є пропаганда китайської культури 

(зокрема, танцювальної) як квінтесенції розвитку китайського суспільства та 

емоційно-чуттєвого засобу сприйняття суспільних традицій країни [212]. в 

КНР існують чіткі норми щодо добору танцювального матеріалу, як для 

власного вивчення, так і роботи з учнями. Оскільки танці в більшості 

китайських шкіл вивчаються як альтернатива заняттям фізичної культури (але 

не більше, ніж 50 % уроків), добір видів танців також регламентується 

Державою. В молодшій школі національні танці Китаю складють не меньш, 

як 90% (з яких не меньш, ніж 30, але не більше 40% мають складати танці 

національних меньших КНР або локальні танці), в старшій школі та 

Університеті кількість іноземних танців має складати не більше 30% 

відсотків. При вивченні «сучасних танців» як навчального предмету 

рекомендовано грунтуватися на досвіді адаптації закордонного 

танцювального матеріалу під хореографічні традиції Китаю, або  

насегментарному використанні китайської музики (як народної, так і 

сучасних композиторів) [71; 203; 212; 216]. Сьогодні, дотримуючись 

історичних та освітніх традицій своєї країни, китайці сприймають 



68

громадянське та патріотичне виховання та освіту як основну частину і 

завдання педагогічної роботи в країні, ставлячи за мету системи професійної 

підготовки вчителів їх підготовку до роботи в галузі патріотичного виховання 

молоді. 

Підсумовуючи, зазначимо, що китайська освітня система може 

розглядатися як перша в світі, що визначила громадянську освіту як метод і 

мету виховної роботи в цілому. У будь-який історичний період у цій країні 

освіта мала бути спрямована на те, щоб зробити людину патріотом Китаю, 

гідним членом місцевої громади, частиною суспільства, одиницею, чиї 

фізичні та моральні якості відповідають загальній ідеї та соціальним вимогам 

китайської держави. Іншими словами, громадянське виховання було і є 

основою виховної роботи в Китаї. 

1.3. Аналіз нормативних документів із громадянського виховання в 

Китаї 

Останнім часом спостерігається підвищення уваги в усьому світі до 

питання громадянського виховання. Багато країн впроваджують низку 

заходів, що спрямовані на переорієнтацію та посилення ролі громадянської 

освіти та освіти молоді. Громадянське виховання спрямовано на формування 

у молоді моральних цінностей, які мають вирішальне значення для 

суспільного добробуту та відображають потреби та виклики суспільства. 

Громадянське виховання набуває особливого значення, коли соціальні зв’язки 

не можна сприймати як належне чи недостатнє для того, щоб викликати 

повагу. 

За останні тридцять років економічний розвиток Китаю стимулював 

реформи у галузі освіти. З другої половини 1990-х рр. спостерігається 

швидке зростання як закладів вищої освіти, так і здобувачів освіти. Так, вищу 

освіту отримують приблизно 22 % молоді, а в 2003 році Китай став країною з 

найбільшою системою вищої освіти у світі [220, c. 1002].  
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З першої половини 1990-х рр. кількість зарахованих до вищих 

навчальних закладів Китаю зросла з 5 до 27 млн, а кількість випускників на 

рівні бакалавра, магістратури та аспірантури зросла з 830 000 у 1998 році до 3 

068 000 у 2005 році [222]. Із 1999 року кількість студентів та випускників 

університетів у Китаї зросла приблизно на 30 % на рік, а кількість 

випускників усіх рівнів вищої освіти в Китаї приблизно вдвічі зросла у 

період із 2002 до 2008 рік [115, c. 163]. 

Отже, освіта є вагомим важелем для досягнення цілей, які постають 

перед державою. Основні вектори розвитку країни визначено в нормативних 

документах та виступах на пленумах КПК. Установлено, що значна увага в 

країні приділяється формуванню справжніх патріотів та громадян Китаю 

[183; 185].  

Контроль за виховним процесом, спрямованим на формування 

патріотичних та громадянсько свідомих особистостей покладено на відділ 

пропаганди ЦК КПК, міністерство освіти та міністерство суспільної безпеки, 

адже громадянське виховання визнано одним із найважливіших питань, які 

потребують уваги з боку керуючої партії, на державному рівні. 

Підтвердженням цьому може бути велика кількість директив та постанов, 

спрямованих на урегулювання цього питання: «Постанова ЦК КПК про 

роботу з морального виховання в початковій і середній школі» від 25 грудня 

1988 р., «Постанова ЦК КПК про підсилення і вдосконалення роботи з 

морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл» від 31 серпня 1994 року, 

«Директиви зі здійснення морального виховання на початковій і середній 

ступенях освіти» від 23 серпня 1994 р., програма морального виховання 

студентів вузів тощо [184; 185; 186; 195]. 

Також у країні існує низка ініціатив, що спрямовані на розвиток 

громадянського виховання молоді, до яких можна віднести Проєкт 

оцінювання якості університетських програм (Міністерство освіти, 2007); 

Пропозиції щодо сприяння інноваційній спроможності університетів 
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(Міністерство освіти, 2011 р.) [47, с.124] та Національний середньо та 

довгостроковий план реформ та розвитку освіти (2010–2020 рр.) 

(Міністерство освіти, 2010 р.)[ 107; 189].  

Необхідно зазначити, що протягом останніх п’яти років ці ініціативи 

сприяли розвитку всіх видів освіти та досягли значних успіхів. Одним з 

останніх проєктів, що охоплює всі соціально-економічні регіони, є 13-й 

п’ятирічний план економічного та соціального розвитку Китаю (2016–2020 

рр.). План визначає освіту як один із пріоритетних напрямів розвитку країни. 

У частині XIV «Краща освіта — це здоров'я всіх громадян» зазначається, що 

політика держави спрямована на справедливе підвищення загальної якості 

освіти та сприяння моральному, інтелектуальному, фізичному та мистецькому 

розвитку студентів, що є необхідними умовами розвитку соціалізму (глава 

59). У документі наголошується на необхідності формування у здобувачів 

освіти соціальної відповідальності, усвідомлення ними верховенства права, 

розвитку духу новаторства та здатності реалізовувати нові ідеї на практиці. 

Ініціатива також передбачає розширення повноважень щодо прийняття 

рішень у школах, покращення інспектування та контролю освіти, а також 

посилення соціального нагляду за освітою (глава 59, розділ 5) [128] 

Особливістю китайського підходу до морального виховання є те, що 

деякі видатні педагоги країни вважають, що в основі морального виховання 

має бути ідеологічний компонент, який передбачає насамперед формування 

будівників нового соціалістичного суспільства [48, c.21]. 

У Законі «Про вищу освіту», який був прийнятий у 1998 р. зазначалася 

необхідність формування соціалістичної та етичної особистості.  У статті 3 

цього Закону зазначається, що в розвитку соціалістичної вищої освіти 

держава дотримується марксизму-ленінізму, ідей Мао Цзедуна та теорії Ден 

Сяопіна, а також дотримується основних принципів, визначених у 

Конституції. Стаття 4 цього ж Закону визначає, що вища освіта має 

здійснюватися з дотриманням освітніх принципів держави, сприяти 

соціалістичному розвитку країни у поєднанні з продуктивною працею, щоб 

освітяни стали будівельниками та наступниками соціалістичної справи, які є 
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морально, інтелектуально та фізично розвинутими. Стаття 11 стверджує, що 

вищі навчальні заклади, зі свого боку, повинні задовольняти потреби 

суспільства , а президенти університетів повинні нести повну 

відповідальність під керівництвом головних комітетів Комуністичної партії 

Китаю.  

Обов’язки комітетів викладені у статті 39, де зазначено, що вони несуть 

відповідальність за забезпечення дотримання установами ліній, принципів та 

політики Комуністичної партії Китаю, підтримку соціалістичної орієнтації у 

роботі шкіл. Роль президента вищого навчального закладу полягає 

насамперед у забезпеченні організації викладання, наукових досліджень та 

ідейно-морального виховання, як описано у статті 41. 

Тим часом студенти повинні розвивати поняття патріотизму, 

колективізму та соціалізму, старанно вивчати марксизм-ленінізм, думку Мао 

Цзедуна та теорію Ден Сяопіна, а також мати міцний ідеологічний та 

моральний характер, що зазначається у статті 5314. Таким чином, 

Міністерство освіти спрямовуватиме ідеологічне та політичне виховання 

китайських студентів, а також встановить межі їхньої моральної, фізичної та 

мистецької праці на всіх рівнях [186].  

Відповідно до статті 12 Закону КНР «Про патріотичну та воєнну 

освіту» (квітень 2001 р.) кожного року в третю суботу вересня проводиться 

Всенародний день громадянського, патріотичного та оборонного виховання. 

Відповідна постанова була прийнята на 23-й сесії Постійного комітету 

Загальнокитайських зборів народних представників 9-го скликання [185, 

c.97].  

Як зазначив Лю Сяоян, голова комітету з ідеології та патріотичного 

виховання молоді Державного Комітету КНР з питань вищої освіти, 

«професійна діяльність вчителя має бути спрямована, в першу чергу, на 

формування в учня суми знань, які б дозволили йому свідомо захоплюватися 

своєю Батьківщиною, а вже потім — специфічних знань із предмета» [195]. 
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У Китаї громадянське виховання пов’язане з формуванням в учнівської 

молоді високої громадянської свідомості, залученням її до різноманітних 

видів суспільної діяльності, розвитком знань і навичок громадянської 

поведінки. 

 Саме за умови існування в суспільстві громадянського виховання, 

можливе об'єднання різних етносів і регіонів задля розбудови і 

вдосконалення країни. Слідуючи конфуціанському принципу «все 

починається з вчителя» та державному спрямуванню «вчитель є 

представником держави, провідником її ідеології, реалізатором завдань та 

цілей держави, та запорукою наступності в ідеологічному та соціальному 

розвитку китайської нації» [184, c.12], розгляд та вирішення питання 

громадянського виховання дітей та молоді в Китаї та КНР традиційно 

починається з підготовки вчителя до цього виду роботи.  

Вчитель у сучасному Китаї розглядається як провідник ідей та 

стратегічного курсу розвитку держави. «Закон КНР про вчительські кадри» 

досить чітко визначає завдання вчителя в галузі громадянської освіти 

підростаючого покоління: «Вчитель має проводити освіту серед учнів за 

основними принципами, визначеними в Конституції, освіту в дусі 

патріотизму, національної єдності та головування існуючої державної та 

правової системи, а також освіту в галузі ідеології, моралі, культури, науки та 

техніки, організовувати та залучати учнів та молодь до участі у 

волонтерських та соціальних заходах» (Ст. 8, § 3). І далі: «Постійно 

підвищувати свій ідейний рівень та політичну свідомість, проводити чітку та 

виважену громадянську позицію як шлях покращити свою професійну 

компетентність у сфері освіти та викладання». Цікавим є той факт, що 

вчитель, який «проводить з учнями невідповідні офіційній позиції держави та 

ідеології розмови та заходи» має нести карну відповідальність (згідно зі ст. 38 

Закону КНР про вчительські кадри), у той час як представники інших 

професій — адміністративну [184, c.12]. 
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Громадянська освіта є в курсі підготовки вчителів, які мають працювати 

з різними віковими категоріями учнів, адже предмети цього циклу є 

присутніми на всіх без виключення рівнях отримання освіти. У початковій 

школі вивчається предмет «思想品德» (ідеологія та мораль); в неповній 

середній — «思想政策» (ідеологія та політика). Нарешті в старших класах 

для всіх учнів обов'язковий предмет «思想政策» — політика. Як видно з назв 

навчальних дисциплін, громадянське виховання в сучасній китайській школі 

здійснюється в тісному зв'язку з політико-ідеологічним. Про це свідчить і 

його зміст [114; 102; 103].  

Згідно з «Програмою патріотичного виховання китайської молоді» 

вивчення цих предметів має за мету та передбачає:  

• реалізацію головного завдання партії щодо завершення модернізації 

соціалізму;  

• висвітлення історії китайського народу;  

• вивчення культурних і національних традицій китайського народу;  

• знання характерних національних особливостей Китаю;  

• підтримку демократичної та соціалістичної законодавчої системи;  

• захист національної безпеки;  

• збереження національної єдності;  

• пропаганду політики «мирного об’єднання», «одна країна, дві системи» 

[63; 138]. 

На початку XXI століття комуністична партія почала інтегрувати 

традиційні китайські культурні цінності у свої документи та національну 

політику, наприклад, «правити нацією з чеснотою» з акцентом на гармонії як 

засобі вирішення соціальних конфліктів. Так, у 2001 р. Центральним 

комітетом Комуністичної партії Китаю було запроваджено Громадянські 
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моральні кодекси (пізніше, у 2014 р., вони були перетворені на 

фундаментальні соціалістичні цінності). Метою цих заходів було формування 

поколінь, які прагнуть справедливості, демократії та верховенства права 

[195].  

У 2004 році для підтвердження моральних та громадських інтересів у 

всіх школах було розпочато масовий ідеологічний рух під назвою «Я хочу 

бути кваліфікованим громадянином», а Моральний та Громадянський кодекси 

були об’єднані та оновлені. Першим із цих кодексів було: «Палко любити 

націю, народ та Комуністичну партію Китаю» [197; 201; 214]. 

З метою визначення подальших стратегій розвитку громадянського 

виховання на сучасному етапі розвитку освіти проводяться спеціальні 

конференції та форуми. Так, у 2006 році Пекінський міжнародний форум з 

питань громадянської освіти для дітей та молоді опублікував «Консенсус 

щодо громадянської освіти», в яких були визначені цілі громадянського 

виховання на різних її рівнях із кінцевою метою перетворення студентів у 

«кваліфікованих громадян».  

Зокрема наголошується на необхідності: 
• дотримуватися позицій, поглядів та методів історичного матеріалізму та 

діалектичного матеріалізму; 
• ретельно досліджувати та вивчати цінність традиційної культури Китаю, 

яка підкреслює доброзичливість; 
• цінувати людей; 
• дотримуватися доброчесності; 
• виступати за справедливість, гармонію та прагнення великої єдності.  
• пропагувати національний дух з основою патріотизму; 
• активно продовжувати реформи та впроваджувати інновації, поважаючи і 

зберігаючи при цьому традиції, що існують у системі освіти країни; 
• заохочувати студентів вивчати культуру та правову базу інших країн; 
• гармонійно поєднувати аудиторну і практичну роботу, зосереджувати 

увагу на позакласній роботі та соціальній практиці; 
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• сприяти поєднанню шкільної, сімейної та соціальної освіти [132; 137; 

165; 180].  

На першій сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 

12-го скликання, що відбулася 17 березня 2013 року в КНР, новий керманич 

країни Сі Цзіньпін окреслив пріоритетні завдання розвитку держави на 

найближчі роки. Головна теза його промови — шляхи реалізації концепції 

«китайської мрії», що стала національною ідеєю китайського суспільства на 

перспективу. Він зазначив, що така мрія втілює в собі національний дух 

патріотизму, дух реалізації реформ, що зорієнтовані на національне 

відродження, побудову міцної держави. За його словами, до цієї мрії слід іти 

китайським шляхом — шляхом соціалізму з китайською специфікою, який є 

нелегким, із тридцятирічним досвідом реформ. На думку відомого 

політичного діяча КНР Сі Цзіньпіна, «у ході здійснення «китайської мрії» 

розвивається дух Китаю — національний дух, в основі якого лежить 

патріотизм. Це також дух епохи реалізації реформ, спрямованих на 

національне відродження, побудову могутньої держави» [Цит.за 178]. 

Необхідно зауважити, що до питання громадянського виховання молоді 

президент звертається неодноразово. Так, 7 та 8 грудня 2016 р. у Пекіні 

відбулася ідеологічна та політична робоча конференція Національного 

університету, де президент Сі Цзіньпін виступив із промовою, в якій 

наголосив, що лише університет із талантами світового рівня може стати 

університетами світового класу. Сі наголосив, що Китай має унікальну 

історію, культуру та національні умови, які були вирішальними факторами, 

що дозволили йому успішно розвивати свій сектор вищої освіти. Після 

конференції були розроблені важливі документи, які сприяли зміцненню та 

покращенню ідеологічної та політичної роботи в коледжах та університетах 

[223].  

Захід схожого формату було проведено у березні 2017 року Китайською 

асоціацією вищої освіти, на якому обговорювалися питання організації 

виховання й освіти та ідеї Сі Цзіньпіна. Під час обговорення особлива увага 
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зверталася на незмінність курсу країни, необхідність прищеплення студентам 

ідеологічних поглядів, які відповідають політичному устрою країни [223].  

Ван Лочжун, заступник Генерального секретаріату відділу ідеологічної 

та політичної освіти, наголосив на необхідності застосування нових методів 

спілкування зі студентами та використання вебсайтів серед інших 

технологічних інструментів для передачі інформації щодо ініціативи та 

зміцнення ідеологічної та політичної освіти коледжів та університетів. Також 

він підкреслив важливість ідеологічної та політичної роботи у вищій школі 

як «роботи на все життя», в якій слід культивувати ідеологічну підготовку, 

політичну обізнаність, моральні якості та культурні досягнення студентів 

[115].  

Аналіз літератури засвідчив, що на з’їздах КПК неодноразово 

обговорювалася необхідність зміцнення провідної ідеології освіти 

традиційної культури Китаю, дотримання вказівок теорії Ден Сяопіна, 

впровадження рішення 18-го Національного конгресу Комуністичної партії 

Китаю, 3-го пленарного засідання 18-го ЦК та ідеї виступів генерального 

секретаря Сі Цзіньпіна, які повністю спрямовані на реалізацію освітньої 

політики партії, активно культивують і практикують основні цінності 

соціалізму, зосереджуються на фундаментальному завданні, сприяють 

розвитку особистості і патріотизму, національному духу єдності, 

миролюбності, працьовитості, мужності та самовдосконалення як основної 

лінії популяризації молодшої, середньої та вищої освіти Китаю [223]. 

Зосередження на інтеграції культури та освіти, центральне планування, 

органічний зв'язок і систематичний розвиток сприятимуть всебічному 

розвитку студентів та сприятимуть формуванню громадян, які прагнутимуть 

побудувати соціалістичну державу [224].  

У липні 2017 року під час виступу перед членами Конгресу 

Китайського товариства вищої освіти заступник міністра освіти Лін Гаомін 

акцентував увагу на тому, що вища освіта має бути на службі уряду 

Комуністичної партії Китаю. Він підкреслив, що вищі навчальні заклади 
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мають допомагати консолідувати та розвивати соціалістичну систему з 

урахуванням особливостей Китайської Народної Республіки та підтримувати 

реформи, які проводяться у цьому напрямі [203], а президент Китайської 

асоціації вищої освіти Ду Йопо наголошував, що університети мають 

дотримуватися соціалістичного курсу партії та повністю реалізовувати 

освітню політику партії. Він стверджував, що поняття «китайські 

особливості» у вищій школі належить до зміцнення та поширення розуміння 

марксистської думки, культивування базових соціалістичних ідей та 

цінностей, постійного розвитку коледжів та університетів. Він підкреслив, 

що університети та їхню прихильність цим цілям у жодному разі не можна 

«хитати», і зробив висновок, що університети повинні завжди дотримуватися 

інтересів людей та свідомо служити партії та національній ситуації загалом 

[202]. 

Під час симпозіуму «Навчання та реалізація партійного духу для 

виконання основних завдань лідерів та розвитку якісної освіти», який 

пройшов у грудні 2017 р. Ду Ю По наголосив, що освітня політика партії, 

розвиток якісної освіти для громадян соціалістичної держави має бути 

повністю реалізована, та підтвердив нагальну потребу в формуванні 

морально вихованої особистості та формування у студентів почуття 

соціальної відповідальності [199; 201]. 

Отже, підсумовуючи, необхідно зазначити, що громадянське виховання 

є пріоритетним напрямом розвитку держави, його розвитку приділяється 

багато уваги під час з’їздів КПК, відповідно у державі дедалі більше уваги 

звертається на підготовку педагогів до виховної діяльності з громадянського 

виховання серед молодого покоління. 



78

Висновки до першого розділу 

У першому розділі дисертації представлено узагальнення та аналіз 

таких базових для дослідження понять, як «виховання», «громадянське 

виховання», «громадянська освіта», «громадянська культура», 

«громадянськість», «патріотичне виховання». 

Установлено, що в педагогічній літературі громадянське виховання 

визнається дієвим і ефективним механізмом формування свідомого 

громадянина країни та відбувається протягом усього життя. Основною метою 

громадянського виховання педагоги вбачають виховання моральних ідеалів, 

які прийняті суспільством, розвиток почуття любові до Батьківщини, 

розуміння необхідності мирного співіснування із представниками інших 

держав, віросповідання та культур. Важливим елементом громадянського 

виховання є також здатність людини до самовизначення та правильного 

вибору в умовах свободи та відповідальності 

Узагальнено основні функції (філософсько-культурологічна; етико-

гуманістична; гуманітарно-гностична; виховально-рефлексивна; особистісно-

розвивальна) та принципи (гуманізації та демократизації; самоактивності й 

саморегуляції; системності; комплексності та міждисциплінарної 

інтегрованості; наступності та безперервності; культуровідповідності; 

інтеркультурності) громадянського виховання. Представлено аналіз функцій 

та принципів громадянського виховання.  

Установлено, що важливою складовою громадянського виховання є 

виховання патріотизму, що відбувається під час отримання певних знань, 

пов’язаних із сучасними подіями, які відбуваються у власній країні та за її 

кордонами, уміння аналізувати різноманітну інформацію та робити відповідні 

висновки. �

Висвітлено становлення громадянського виховання в Китаї, починаючи 

із давніх часів. З’ясовано, що до питань громадянського виховання 

зверталися такі видатні філософи, як Сократ, Платон, Аристотель та 

Демокріт, Цицерон. Відповідно до їх переконань головною метою будь-якого 
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громадянина мало бути служіння інтересам держави, підтримка та захист 

інтересів держави. Засновником громадянського виховання безпосередньо в 

Китаї вважають Конфуція, який зміг виразити традиційні особливості 

менталітету китайської нації та підкреслити ті моменти, що сприяли 

стабільному та гармонійному розвитку особистості та держави. Сучасні 

підходи до громадянського виховання молоді почали формуватися у ХІХ 

столітті і з того часу активно розвивалися із урахуванням політичної ситуації 

в країні.  

На основі врахування соціально-політичних та організаційно- 

педагогічних чинників було виділено чотири етапи розвитку проблеми: (І) 

1949–1965 рр. — зародження громадянського виховання студентів в умовах 

розбудови сучасного соціалістичного суспільства; (ІІ) 1966–1976 рр. — 

руйнування педагогічної освіти в період «культурної революції» та занепад 

уваги до громадянського виховання як педагогічної проблеми; (ІІІ) 1977 р.- 

1990ті - відродження системи педагогічної освіти та підвищення уваги до 

громадянського виховання як педагогічної, а не ідеологічної проблеми; (IV) 

1990ті — до нашого часу — переосмислення поняття «громадянське 

виховання» у зв’язку з глобалізаційними процесами та соціально-

економічною ініціативою КНР «Один пояс – один шлях»). Висвітлено 

особливості кожного із зазначених етапів розвитку громадянського 

виховання.  

Проаналізовано основні нормативні документи з громадянського 

виховання в Китаї («Постанова ЦК КПК про роботу з морального виховання 

в початковій і середній школі», «Постанова ЦК КПК про підсилення і 

вдосконалення роботи з морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл», 

«Закон КНР про вчительські кадри», «Директиви зі здійснення морального 

виховання на початковому і середньому ступенях освіти», Проєкт оцінювання 

якості університетських програм; Пропозиції щодо сприяння інноваційній 

спроможності університетів тощо), в яких визначено основні напрями та 

принципи розвитку громадянського виховання з молоддю. Установлено, що 
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громадянське виховання має здійснюватися відповідно до провідних установ 

комуністичної партії Китаю та соціалістичних ідеалів.  

Основні результати дослідження, викладені в Розділі 1, знайшли 

відображення у публікаціях: 

1. Kalashnyk N., Xie F.,  Fan Zh., Mkrtichan O., Hryhorenko V. Chinese cultural 

values as a part of "belt and road initiative" project. Society. Integration. 

Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 22nd, 

2020. - 376-387 

2. Се Фей. Поняття «Громадянське виховання» в сучасній КНР. Сучасна 

педагогіка: теорія, методика, практика. Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 вересня 2018 року). – 

Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. - С.10-14. 

3. Xie Fei. Teachers` citizens competency: the framework of the issue (Chinese 

experience). Proceedings of the Conference «Scientific development of new 

Eastern Europe» (Riga, Latvia. April 6, 2019). - Riga, 2019. 65-67 
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РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ТАНЦІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ З ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ КНР 

2.1. Сучасна система підготовки педагогів-хореографів у КНР 

На сучасному етапі розвитку КНР хореографічному мистецтву 

приділяється велика увага, адже танці розглядаються дієвим механізмом як 

фізичного і гармонійного розвитку людини, так і формування патріотизму та 

громадянськості народу. У зв’язку з цим із 1 вересня 2008 р. хореографія є 

обов’язковою для вивчення дисципліною у школі. Під час занять діти 

вивчають 5 видів класичних танців та 2 види європейських, залежно від 

фізичних і психологічних особливостей учнів.  

Уведення хореографії як обов’язкового предмета обумовлено тим, що 

практичні заняття сприяють як фізичному розвитку дитини, так і 

формуванню у дітей соціальних почуттів, навичок колективної взаємодії, а 

теоретична складова, під час якої школярів знайомлять з історією виникнення 

китайських танців, традиціями та легендами, які їх оточують,  сприяє 

формуванню інтересу до історії власної країни та культури.  

Необхідно зазначити, що танці відіграють провідну роль і під час 

проведення культурних заходів у країні. Жодна урочиста подія не може бути 

організована без національних танців, а «Танці з зірками» є культовою 

програмою у КНР, яка об’єднує перед екранами мільйони глядачів. Народні 

пісні, які є в репертуарі майже кожного популярного співака, також 

обов’язково супроводжуються танцювальними колективами [64, с. 155]. 

У ході дослідження установлено, що сучасна система підготовки 

хореографів та вчителів хореографії утворюється із заснуванням у 1949 р. 

Національної асоціації китайських танцюристів. У цей же час, а саме у 50-
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ті рр. минулого століття, починають працювати ансамблі пісні й танцю та 

утворюватися професійні заклади освіти для танцюристів у Пекіні, Шанхаї та 

Гуанчжоу [164, с. 112].  

Як і в більшості країн світу, хореографічну освіту Китаю можна 

поділити на декілька ступенів: 
• початкова професійна хореографічна освіта; 
• професійна хореографічна освіта; 
• вища хореографічна освіта. 

У ході дослідження цікаво зазначити, що початкова професійна 

хореографічна освіта проводиться у спеціалізованих школах мистецтв, 

хореографічних відділеннях закладів позашкільної освіти, хореографічних 

школах та школах естетичного виховання. У Китайській Народній Республіці 

планом передбачено загальну концепцію розвитку естетичної освіти та 

виховання, в основу якої покладено принцип цілісності, диференціації, 

комплексності й системності навчання та виховання гармонійної особистості. 

Основним завданням хореографічної освіти в цих закладах освіти є 

формування естетичного смаку дітей, танцювальної грамотності, 

прищеплення любові до танцю та укріплення фізичного розвитку особистості 

[198, с.43].  

Тривалість занять у спеціалізованих школах мистецтва визначається 

відповідно до віку й фізичного розвитку вихованців та становить 30 хвилин 

для дітей віком від 5 до 6 років, 35 хвилин — для дітей 6–7 років, а для дітей 

старшого віку — 45 хвилин. Для демонстрації набутих знань, умінь та 

навичок організовують академічні покази, що можуть відбуватися у формі 

контрольних занять, клас-концертів, екзаменів та виступів як у школі, так і за 

її межами [98, с.106].  

Залежно від здібностей, фізичного стану здоров’я та уподобань діти 

можуть обрати класичний, народно-сценічний, історико-побутовий або 

сучасний танець. Водночас усі учні молодших класів мають заняття з 
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гімнастики, а навчальний курс «Підготовка концертних номерів» 

впроваджено задля узагальнення фахової компетентності учнів на кожному 

етапі навчання та сприяє їх підготовці. Дітям також пропонуються 

факультативні дисципліни, серед яких можна назвати «Історію 

хореографічного мистецтва», «Дуетно-сценічний танець», «Сучасний 

балетний танець», «Основи композиції та постановки танцю» тощо [215].  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що хореографічна освіта 

допрофесійної підготовки спрямована на глибоке розуміння вихованцями 

основних закономірностей, тенденцій та особливостей, що спостерігаються у 

танцювальному мистецтві, засобів його вираження та емоційно-образної 

мови.  

У ході наукового пошуку встановлено, що реалізація навчальних 

програм у мистецьких закладах освіти здійснюється на таких принципах 

навчання, як принцип від простого до складного, принципі максимальної 

наближеності змісту програм до сучасних вимог суспільства, принципі 

творчості, принципі індивідуального підходу до кожного учасника 

навчального процесу, принципі стимулювання до гармонійного розвитку 

особистості [100, с.71]. 

У ході дослідження встановлено, що хореографічна підготовка в Китаї 

може здійснюватися як за офіційними державними програмами, так і за 

авторськими розробками та методичними рекомендаціями, в яких 

ураховуються  регіональні особливості та специфіка того чи іншого закладу 

освіти [193, с.123]. 

Водночас, незалежно від цього, необхідно наголосити на безперечному 

впливі російських педагогів на розвиток освітніх програм із хореографії. 

Зокрема, значний вплив на розвиток хореографії в Китаї зроблено І. 

Антиповою, М. Боголюбською, Л. Бондаренко, Ю. Громовою, М. Гузуною, Б. 

Колногузенком, А. Коротковою та іншими. 
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У разі, якщо студенти планують займатися танцями на більш високому 

рівні, вони можуть продовжити хореографічну освіту в спеціальних школах-

інтернатах або хореографічних коледжах. Особливістю навчання в цих 

закладах хореографічної освіти є відсутність поділення на спеціалізації, 

студенти вивчають як класичну, так і народну хореографію рівною мірою. 

Також вони мають заняття з бальної хореографії, під час занять із якої вони 

вивчають як балет і європейський бальний танець, так і сучасну хореографію. 

Також студенти прослуховують курси з історії хореографії, музичних 

інструментів, мають заняття сценічної практики. Приклад тренування 

хореографів наведено у Додатку А. 

Зазначимо, що випускники середньої хореографічної школи 

вважаються повноцінними артистами, які можуть будувати кар’єру без 

подальшого навчання у ВНЗ. Водночас тільки вища хореографічна освіта 

відкриває двері до міжнародних проєктів, роботи у ВНЗ та провідних 

хореографічних колективах країни.  

Вища хореографічна освіта Китаю представлена як окремими 

закладами освіти, так і хореографічними факультетами, що входять до складу 

інших ВНЗ. Цікавим є той факт, що розподіл на спеціалізації відбувається 

тільки на рівні магістерської програми. Так, на освітній програмі «Магістр 

хореографії» відбувається розподіл на класичну та народну хореографію.  

Здобувачі освіти цього рівня вивчають не тільки спеціальні дисципліни, 

але й повний цикл гуманітарних, природно-математичних та соціально-

економічних дисциплін. Серед дисциплін за фахом студенти вивчають 

народно-сценічний, класичний, дуетно-класичний, народний, сучасний 

танець, методику викладання хореографії та курс майстерності актора. 

Зазначимо, що тільки маючи ступінь магістра хореографії можна стати 

артистом балетного театру або викладачем закладу вищої освіти [42; 65]. 

У ході дослідження встановлено, що підготовка професій хореографів у 

Китаї здійснюється як на базі окремих закладів вищої освіти, так і на 

факультетах, що входять до складу університетів. Одним із найпрестижніших 
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закладів вищої хореографічної освіти КНР по праву вважають Пекінську 

академію танцю, що була заснована у 1978 р., до цього часу вона називалася 

Пекінська школа танцю. Цей заклад вищої освіти спочатку підпорядковувався 

Міністерству культури КНР, а в 2000 р. академія надає ступінь бакалавра та 

магістра і стала єдиним вищим навчальним закладом професійної 

танцювальної освіти в Китаї, а також найбільшою престижною 

танцювальною школою країни. Академія співпрацює з провідними закладами 

світу з танців, серед яких можна назвати партнерів із Великобританії, США, 

Італії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австрії тощо. 

У 1999 році Міністерство культури КНР та Міністерство кадрів 

присвоїли Пекінській академії танцю почесне звання «Передовий колектив 

закладів культури», що також стало поштовхом до подальшого розвитку 

хореографічної освіти в країні, прагнення задовольнити нові вимоги 

сучасності. Освітні програми Пекінської академії танцю спрямовані на 

формування висококваліфікованих, всебічно розвинутих професіоналів-

хореографів [194, с.26]. 

Необхідно також відзначити високу матеріально-технічну базу академії. 

Так, на території академії функціонує більше сотні танцювальних студій, що 

є найвищим показником у всьому світі. Також в академії обладнані сучасні 

сценічні приміщення для вчителів та студентів для проходження 

виконавських практик та підготовки до виступів. Зазначимо, що деякі із залів 

розраховані на велику кількість осіб: Театр танцю (912 місць), Театр «Black 

Box» (200 місць), Концертний зал (120 місць), Лабораторія творчих вистав 

(72 місця), Лабораторія інтеграції виконавських мистецтв (100 місць), Театр 

салону (200 місць) тощо. Причому театр танцю, завдяки професійним 

концепціям та передовим технологіям, став елітною сценою для демонстрації 

нових творів, репетицій і виконання класики та проведення танцювального 

конкурсу. 

У бібліотеці академії зібрано одну із найбільших колекцій щодо методів 

викладання танцю, різних видів танцю, історію розвитку хореографії тощо. 
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Зокрема, фонд налічує 260 000 томів китайською мовою та 1400 — 

іноземними мовами, періодичні видання з хореографії, а також більше 30 

тисяч аудіо та відеофайлів за фахом. Крім того, на території академії працює 

Музей з історії танцю та клініка [164, с. 181].  

На сьогодні Пекінська академія танцю складається із 12 факультетів: 

факультет китайського класичного танцю, факультет китайського етнічного 

та народного танцю, факультет балетного танцю, факультет бального танцю, 

факультет музичного театру, факультет творчих досліджень, гуманітарний 

факультет, факультет вчителів хореографії, факультет другої вищої освіти, 

факультет безперервної освіти, факультет з оцінювання якості танцю, 

підготовчий факультет [116].  

Зупинимося на специфіці кожного з факультетів більш детально. Так, 

факультет класичного китайського танцю був створений у 1954 році. На 

даний час до його складу входять п'ять кафедр: китайського класичного 

танцю, класичного танцю Хантанг, танцю Дуньхуан, наукових ресурсів та 

музики китайського класичного танцю. 

Факультет пропонує освітні програми бакалаврського та магістерського 

рівня.  Викладачі факультету, включаючи засновників, відомих професорів та 

викладачів у цій галузі, прагнуть підтримати культурну досконалість 

китайської традиції, дотримуючись наукових розробок та інноваційної 

діяльності. Сучасна реконструкція китайського класичного танцю підкреслює 

естетичну інтеграцію «давньокитайських танців» з «оперними танцями» та 

«традиційними бойовими мистецтвами», підкреслюючи оригінальність, 

самобутність та національність системи навчання, художні стилі, виразні 

функції, а також гуманістичний дух. 

Факультет отримав багато почесних звань та нагород, серед яких 

«Національний відмінний факультет», «Національна характерна 

спеціальність», «Пілотний проєкт державного рівня для розвитку талантів», 

«Відмінний факультет Пекіна», «Відмінний Пекін» та «Муніципальна 

просунута партійна організація» тощо. Для постійного удосконалення 
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процесу викладання на факультеті систематично зорганізуються конференції 

та міжнародні академічні обміни, що сприяє поширенню та популяризації 

китайського класичного танцю та традиційної китайської культури [116; 161; 

162; 163]. 

Факультет китайського етнічного та народного танцю Пекінської 

академії танцю є однією з провідних танцювальних програм у Китаї завдяки 

високій якості та унікальності. Факультет формує видатних хореографів, 

включаючи виконавців та викладачів. Навчаючись на факультеті, студенти 

можуть обрати одну із освітніх програм бакалаврата та трирічну програму 

магістратури. На факультеті працює тридцять п’ять штатних викладачів та 

китайських народних музикантів, які щодня тісно співпрацюють зі 

студентами. За останні шістдесят років завдяки організації навчального 

процесу, хореографії, дослідженням, розвитку та захисту китайського 

традиційного танцю та культури факультет став відомим у всьому світі. 

Факультет також має багато грамот та нагород у сфері культури. 

На факультеті працює багато високоповажних викладачів танцю, 

професорів та доцентів, серед яких Цзе Шен, Сонг Пен, Цуогуан Цзя, Шуй 

Сюй, Сюн’ян Ло, Лісюе Ма, Юлан Лю, Чжітао Пан, Мейна Цзя, Сечентарга 

Шандан, Пін Чжу, Чженкань Лі, Чунлв Чень, Ду Гао, Венцзюнь Мін, Лей Го, 

Тейчунь Чжао, Пін Хань, Лу Тянь, Іхуа Хуан, Пін Чжоу та багато інших, а 

також самобутній народний оркестр [163]. 

За допомогою російських експертів у 1983 році на базі Пекінської 

академії танців організоване балетне відділення, а наступного року офіційно 

на факультет була зарахована перша група бакалаврів. У 1999 році на 

факультеті зараховано першу групу аспірантів, що свідчить про швидкі темпи 

розвитку факультету та наукової складової. Необхідно зазначити, що процес 

навчання на цьому факультеті поєднує навчання, хореографію та 

дослідження. Водночас викладачі прагнуть виховувати професіоналів балету 

у виконанні, освіті, які можуть задовольнити вимоги нового часу. На 

факультеті також постійно удосконалюються принципи роботи в команді, 
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насамперед на службі, науковому менеджменті. Велика увага приділяється 

формуванню не тільки високоякісних професіоналів, але й доброчесних та 

патріотичних громадян. На факультеті працює багато відомих викладачів та 

професорів балету, серед яких Кв Хао, Чжан Сюй, Мен, Гуанчэн, Лі Чуньхуа, 

Ян Юе, Цзоу Чжируй, Чжан Юпін, Ху Сяо, Сунь Цзе, Чень Юнтун, Цю Шань 

[116]. 

Факультет бальних танців Пекінської танцювальної академії пропонує 

програму бальних танців для студентів та аспірантів, які розвивають 

виконавські таланти бального танцю. Він має дві навчальні та дослідницькі 

секції відповідно до латинських та сучасних танців. У 2008 році 

професорсько-викладацька група бальних танців була відзначена як 

«Відмінний факультет Пекіна», два викладачі факультету отримали почесні 

звання «Кращий педагог закладів вищої освіти» за програмою підвищення 

талантів Пекінської муніципальної комісії з питань освіти. Наразі на 

факультеті працює 9 штатних викладачів та 4 запрошених викладачів, у тому 

числі 2 доценти.  

Особливістю спеціальності бальних танців на факультеті є викладання 

та дослідження художніх стилів та якостей бального танцю, виховання 

передових талантів із багатьма здібностями у сфері бальних танців, які здатні 

змагатися, виступати та викладати на високому рівні [116; 161]. 

До факультету музичного театру, який було засновано у 2001 році,  

входять п’ять кафедр: кафедра музичних досліджень, музичних вистав і 

творчості, музики, танцю та основної драматичної акторської майстерності. 

Факультет працює за науковим принципом  «використання західних методів 

для практики на основі китайської культури», підкреслюючи театральний 

естетичний дух «репрезентації» та «вираження», і прагне розвивати 

професійні таланти зі всебічними можливостями у хореографії, режисурі та 

виконанні, що допомагає закласти міцну основу для розвитку сучасних 

мюзиклів з урахуванням китайських особливостей [149; 163]. 
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Факультет творчих досліджень прагне встановити унікальні 

дисциплінарні особливості в дослідженнях та творчому практичному 

навчанні. Шануючи давні культурні традиції Китаю та сприяючи новій 

міждисциплінарній педагогічній моделі із глобальним баченням, факультет 

прагне сформувати професіоналів із глобальним мисленням та підготувати їх 

до кар’єри у творчому мистецтві забезпечуючи цінність мистецької освіти 

для сучасного суспільства [150,163]. 

Гуманітарний факультет пропонує низку дисциплін гуманітарного та 

суспільного профілю, а також вивчення танців, арт-менеджменту, теорії 

мистецтва тощо. Факультет прагне розвивати пізнавальні та емпатичні якості 

студентів, забезпечуючи гуманітарну освіту для всіх студентів Пекінської 

академії танців з обов’язковими та факультативними курсами гуманітарних 

та суспільних наук. Факультет налічує 150 студентів та 38 викладачів денної 

форми навчання, включаючи 10 професорів, 14 доцентів та 14 докторів наук. 

26 відомих професіоналів та дослідників, у тому числі Л. Ішен, Ден Юлінг, 

Ло Сюньян, Ван Гуобінь та Ю Пін, також викладають та проводять 

дослідження на цьому факультеті [154]. 

Педагогічний факультет поєднує літературну, музичну та танцювальну 

освіту. Своєю місією факультет вбачає виховання професіоналів у галузі 

танцювальної освіти, які добре володіють різними дисциплінами та здатні до 

інновацій. Шляхом досліджень танцювальної освіти та розробки навчальних 

планів, факультет досліджує шляхи розвитку сучасної танцювальної освіти в 

Китаї. Зазначимо, що на факультеті також працюють дослідницькі центри, які 

сприяють впровадженню інноваційних методик у процес навчання [152].  

Глибоко вкорінена в китайських культурних скарбах та присвячена 

використанню минулого та зарубіжного досвіду, Школа освіти слідує 

китайським традиціям обрядів та музики в розробці педагогічної системи, що 

поєднує літературну, музичну та танцювальну освіту. Своєю місією школа 

займається вихованням професіоналів у галузі танцювальної освіти, які добре 

володіють різними дисциплінами та здатні до інновацій. Шляхом досліджень 
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танцювальної освіти та розробки навчальних планів, школа досліджує шляхи 

розвитку сучасної танцювальної освіти в Китаї. 

Факультет другої вищої освіти та магістратури був уповноважений 

надавати ступінь магістра в галузі танцю в 1998 році. Наразі це навчальна 

база з найбільшою кількістю аспірантів та найповнішою навчальною 

програмою з танцювальної спеціальності. Склад наукових керівників 

представлено провідними дослідниками та професорами у галузі танців, які 

наполегливо розвивають творчі таланти танцю [129; 149]. 

Факультет безперервної освіти розвивався спочатку як навчальний 

центр, потім як Департамент освіти дорослих, а потім вже його було 

перетворено на факультет безперервної освіти. Метою факультету є 

забезпечення безперервної освіти за заочною формою навчання [149]. 

Факультет з оцінювання якості танцю пропонує підготовку до низки 

іспитів та оцінок для мотивації та нагородження студентів, які не є 

студентами Пекінської академії танців. Факультет пропонує танцювальні 

програми для суспільства з педагогічними досягненнями шляхом розробки 

навчальних матеріалів, навчання вчителів, адміністрування іспитів і оцінок та 

просування курсів танців. За останні три десятиліття факультет створив та 

підтримує успішні партнерські відносини з більш ніж 300 установами у 29 

провінціях, містах та автономних регіонах по всьому Китаю, а також низкою 

партнерів у Гонконзі, Макао, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії, Індонезії, Новій 

Зеландії, Японії, США та Канаді тощо, щоб закріпити свої позиції на світовій 

арені [153]. 

Підготовчий факультет був заснований у 1987 році. До нього 

залучається молодь, яка тільки збирається пов’язати життєвий шлях із 

хореографією. Факультет перетворився на базу для проведення викладацьких 

досліджень, експериментування з новими творами, демонстрації репертуару, 

відпрацювання мистецьких навичок, а також надання чудових викладачів для 

молоді [171]. 



91

Незалежно від факультету в Академії дотримуються філософії щодо 

збереження та успадкування національної культури народного танцю, 

вивчення освітніх правил народного танцю та виховання професійних 

талантів китайського народного танцю шляхом поєднання виконавства, 

навчання, досліджень та хореографії. Особливий акцент під час навчання 

робиться на необхідність єдності, співпраці, поваги до наукових керівників та 

Батьківщини взагалі.  

Необхідно зазначити, що правила відбору в Пекінську академію танцю 

є дуже суворими та складаються із декількох етапів. Перш за все 

перевіряються фізичні параметри абітурієнтів (条件). Пропорції між різними 

частинами тіла (ногою та тулубом, пропорція шиї та голови тощо) є одним із 

найважливіших стандартів для майбутнього танцюриста-професіонала. За 

китайськими стандартами хореографії у танцюриста мають бути довгі ноги, 

руки та шия, а також невелика голова. Це є основними вимогами до 

майбутніх професійних танцюристів.  

Крім пропорцій тіла звертається увага й на інші анатомічні особливості 

студента. Так, негнучкі суглоби, виступаючі коліна, асиметричне обличчя, 

темна шкіра, маленькі очі або інші фізичні недоліки можуть бути причиною 

відмови для вступу потенціальному студенту. Саме тому багато студентів 

мають схожу зовнішність.  

Як тільки студент починає професійне навчання танцю, його життя 

змінюється назавжди, адже, як зазначають випускники хореографічних 

спеціальностей, після цього важко повернутися до «нормального життя». 

Структура професійної підготовки танців у КНР являє собою поєднання двох 

моделей: групові заняття (团 代 班) та рання стадія професійного розвитку 

(早期 专).  

Хоча дві моделі дещо відрізняються, модель групових занять швидше 

інтегрує вихованців у реальні постановки та більше схожа на стажування, ніж 

на школу. До навчання на таких програмах приймаються учні від 9 до 12 

років, вони переїжджають до кампусів хореографічних училищ, щоб жити 
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там і навчатися повний робочий день. В обох моделях вихованець бере участь 

в інтенсивному професійному навчанні, де основна увага приділяється 

розвитку тіла, гнучкості, сили та набуття специфічних танцювальних навичок 

[167; c.34-35].  

Заняття в Пекінській академії танцю починаються о 8.00 з тренування. 

Тренування проводяться за методом Ваганової, тобто за умови дотримання 

сурової дисципліни (Див. додаток Б) та точного розташування кожного із 

учасників тренування. Необхідно акцентувати увагу на невеликій кількості 

студентів у групах, як правило, група складається із 8 осіб.  

Найкращі студенти розташовуються по середині та у першому рядку, 

водночас навіть за гарні досягнення студентів майже не хвалять. Типовий 

день студента Пекінської академії танцю представлено у Додатку А.  

День продовжується класичним китайським танцем та іншими 

дисциплінами за фахом. Крім того, велика увага в академії приділяється 

також предметам загального блоку: вивченню історії Китаю, провідним 

постановам КПК, що сприяє формуванню громадянськості студентів. 

Вважають, що саме велика увага до формування громадянського виховання є 

причиною того, що тільки невеликий відсоток студентів прагне виїхати 

працювати за кордон. Взагалі робочий день студентів Пекінської академії 

танців є дуже насиченим та закінчується о 21.00, саме тому більшість 

здобувачів освіти обирає проживання в гуртожитках на території академії. 

Необхідно також акцентувати увагу на високій майстерності педагогів, 

які мають не тільки багатий педагогічний досвід, але й розуміння 

формування гармонійних особистостей, тобто необхідність поєднання 

технічних та хореографічних елементів із формуванням справжнього 

громадянина суспільства. Такий підхід до навчання набуває особливого 

значення у зв’язку із тим, що Пекінська академія танцю є найбільшим та 

значущим центром підготовки сучасних танцюристів в Китаї, а також  базою 

проведення наукових досліджень у галузі танцювальної культури та 

формування хореографів, базою міжнародного обміну танцювальною 

культурою. 
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Під керівництвом концепції наукового розвитку партійний комітет 

коледжу встановив принцип роботи «тримати прапор, керувати культурою, 

керувати школою відповідно до законодавства та гармонійного розвитку 

особистості» відповідно до робочої ідеї «створення найкращого, розвиток 

гармонійності». Під керівництвом Пекінського муніципального комітету та 

уряду, а також за підтримки відповідних національних відомств Пекінська 

академія танцю прагне здобути більших досягнень у будівництві дисципліни, 

підготовці талантів, формуванні колективу вчителів та наукових 

дослідженнях із танцю. Вважається, що тільки за дотримання цих умов 

можна створити університет світового рівня, що і є основною метою цього 

навчального закладу [141].  

Підготовка хореографів відбувається також на базі коледжу танців при 

Шанхайській театральній академії. Коледж танців нараховує сім професійних 

студій викладання балету, класичного китайського танцю, народного танцю, 

бальних танців, хореографії, теорії танцю та музики танцю, а також 

Молодіжної танцювальної групи STA. Коледж розробив повну навчальну 

програму, яка охоплює професійні та факультативні курси базової 

теоретичної та практичної підготовки, а також включає репетиції та 

тренування. Також розроблено шість типових курсів національного, 

муніципального та академічного рівня.  

Коледж орієнтований на елітну освіту в навчанні та виробництві, 

дозволяє поєднати теоретичну та практичну підготовку. Для кращої фахової 

підготовки студенти мають змогу брати індивідуальні заняття у найкращих 

викладачів Китаю та інших країн. Випускники та студенти цього навчального 

закладу завоювали гран-прі на таких важливих конкурсах у країні та за 

кордоном, як Гельсінська премія за балет, конкурс бальних танців у Блекпулі 

у Великобританії, конкурсі танців «Лотос» та багатьох інших [225].  

Факультет танців Університету мистецтв м. Нанкін був створений у 

1970 році Професійною школою Нанкінського університету мистецтв. 

Заснування цього факультету не тільки заповнило нестачу підготовки 
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хореографів у вищих навчальних закладах провінції Цзянсу, але й зробило 

танцювальну освіту для студентів більш систематичною та всебічною.  

Для розвитку танцювальних талантів з гідними моральними та 

художніми якостями Школа танців зміцнює підготовку базових навичок своїх 

студентів, активно використовує ресурси Нанкінського університету мистецтв 

як інтегрованого університету мистецтв та створює навчальні курси, що 

відповідають вимогам сучасності. 75 % викладачів курсів, які викладають 

курси за фахом, були випускниками різних спеціальностей Пекінської 

академії танцю, включаючи балет, китайський класичний танець, народний 

танець, хореографію та танці.  

Факультет танців включає 6 відділів для магістрантів, а саме: 

танцювальні вистави, танцювальні вистави Kуньцюй, хореографія, 

танцювальна освіта, студії танцю та сценічні мюзикли. Також започатковано 

магістерську програму з хореографії та вивчення мови тіла танців. На 

факультеті викладають такі курси, як базове навчання китайському 

класичному танцю, базове навчання балету, базове навчання сучасному 

танцю, техніки хореографії, ритм тіла китайського класичного танцю, танець 

кунь, китайський народний танець, танцювальна освіта, психологія танцю, 

історія китайської та зарубіжної мови, педагогіка танцю, введення 

танцювального мистецтва, критика танцювальної роботи, музичний вступ, 

анатомія танцю, теорії музики, вокальна музика та хор тощо.  

Усі спеціальності факультету танців призначені для студентів та 

аспірантів у Китаї. Факультет налічує майже 500 студентів та викладачів та є 

найбільшою базою танцювальної освіти в провінції Цзянсу з найповнішим 

набором дисциплін, найшвидшою швидкістю розвитку та найбільшим 

потенціалом розвитку, що здатний об’єднати викладання, виконання та 

наукові дослідження в єдине ціле. Разом зі спеціальними дисциплінами, 

велика увага приділяється також моральному вихованню студентів. 

На офіційному сайті факультету акцентується увага на тому, що 

професорсько-викладацький склад прагне розвивати танцювальні таланти з 

ґрунтовними морально-мистецькими якостями та дотримується культурних 
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традицій Нанкінського університету мистецтв. До того ж на факультеті 

створено усі умови для формування студентів із міцною професійною базою, 

впровадження передової філософії та методів навчання Китаю, щоб 

побудувати раціональну структуру та систему професійних курсів. Така 

система організації навчання сприяє більш ефективному досягненню мети 

виховання студентів [151]. 

Факультет музики та хореографії Гуанчжоу також готує викладачів, 

намагаючись поєднати високоякісну професійну підготовку із вихованням 

справжніх громадян своєї країни. Факультет надає знання, ресурси та мережі, 

щоб викликати у студентів амбіції щодо самореалізації та сприяти розвитку 

їхньої музичної та хореографічної кар’єри.  

Студенти, які навчаються на педагогічному відділенні, повинні 

опанувати теорію, принципи та навички музичного або танцювального 

виконання, оволодіти основними теоріями навчання та виховання, а також 

бути ініціативними під час роботи з дитячими колективами.  

Заняття з хореографії спрямовані на виховання практичних та 

професійних талантів високого рівня, а також на прищеплення теоретичних 

знань із методики хореографії, виховання суворої дисципліни, глибоке 

вивчення суспільно-політичних дисциплін. Під час занять викладачі також 

намагаються розвити у студентів індивідуальність виконання танцювальних 

творів.   

Дo основних дисциплін майбутніх вчителів хореографії належать: 

«Уміння танцювати», «Методика викладання хореографії», «Чарівність 

класичного китайського танцю», «Китайський народний танець», «Зарубіжна 

теорія танцю», «Аналіз та виконання танцювальної драми». Блок загальних 

дисциплін не відрізняється від інших закладів вищої освіти. Вивчення 

дисциплін спрямовано на формування соціалістичного світогляду майбутніх 

вчителів хореографії [155]. 
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2.2. Специфіка, зміст та методи громадянського виховання 

студентів хореографів у Китаї 

Розвиток громадянської свідомості та заохочення молоді до участі у 

суспільному житті мають важливе значення для Китаю. Як і для більшості 

країн світу перед країною постає завдання збереження національної та 

культурної самобутності, що є дуже важливим питанням в епоху 

глобалізаційних змін. У зв’язку з цим дедалі більше уваги приділяється 

відродженню, збереженню та прищепленню любові до традиційних 

цінностей Китаю.  

Особливої уваги набуває формування громадянської свідомості саме в 

студентів, адже студенти є рушійною силою сучасного суспільства, його 

сучасною та майбутньою елітою, на яку спирається держава. Саме цей 

прошарок відображає соціальні процеси, очікування та прагнення. Водночас 

ця категорія є досить незахищеною та піддається різним впливам та 

навіюванням. Студентський вік є дуже важливим етапом формування 

особистості. Саме тому вихована робота в закладах вищої освіти є 

необхідним та важливим елементом. Нове студентство вимагає нових 

підходів.  

Ще у 1985 році центральний комітет КПК ініціював реформу «Про 

навчальну програму моральної освіти та політичні теорії у ВНЗ», щоб 

допомогти студентам зрозуміти особливості соціальної ідеології. У реформі 

підкреслювалася необхідність вивчення китайської революційної історії та 

особливостей соціалістичного устрою держави. Реформа також передбачала 

вдосконалення методів викладання, акцентуючи увагу на активних та 

евристичних методах пізнання.  

Із переходом Китаю у 1994 р. до соціалістичної ринкової економіки 

зовнішні відносини з іншими країнами стали ще тіснішими. Крім 

економічних відносин, на розвиток Китаю почала впливати і західна 

ідеологія. Великого значення в цьому напрямку має виступ студентів на 
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площі Тяньаньмень 4 червня 1989 року, під час якого студенти вимагали 

надання їм більше прав та активної участі в суспільному житті країни [120]. 

У 2005 році було опубліковано «Поради щодо подальших реформ у 

галузі ідеологічної та політичної освіти», які лягли в основу структури 

навчального плану в наступному десятилітті в університетах Китаю. До 

цього курсу було включено окремі курси: теорія марксизму, маоїзм, теорія 

Ден Цзюпіна та новітня історія Китаю, моральне виховання та правo [114, c. 

43].   

У 2007 році відбувся 17-й національний з'їзд Комуністичної партії 

Китаю (КПК), на якому було проголошена необхідність «підвищення уваги 

до виховання громадянської свідомості та затвердження ідей демократії, 

верховенства права, свободи, рівності, а також справедливості» [128].  

На основі аналізу наукової літератури можна стверджувати, що 

громадянська освіта в КНР є результатом рефлексії кризових явищ у 

суспільстві з Нового часу. 1929 рік є рубежем, який поділяє дві епохи в 

громадянській освіті: епоха непартійності та епоха, коли освіта почала 

розвиватися в руслі партії та під її ідеологічним контролем. Громадянська 

освіта розглядається як засіб подолання національної кризи.  

Після прийняття Плану дій щодо розвитку громадянської освіти у 2001 

році цей аспект відіграє ще більшу роль в освіті на будь-якому етапі. Цим 

планом передбачено дві суттєві зміни щодо громадянського виховання. По-

перше, крім розрізнення між «народом і партією» з’являються відносини між 

«громадянами та урядом», що розглядаються як важлива ланка для вирішення 

суспільно-політичних проблем [117, c.41]. Друга зміна, на яку варто звернути 

увагу, — це те, що громадянське виховання набуває такого ж важливого 

статусу, як і політичне та ідеологічне виховання. Ця директива служить 

переломним моментом, адже забезпечує «символічне заспокоєння» і 

переконує в тому, що це є дуже важливим аспектом розвитку держави [121, 

c.47].  
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У директиві зазначається, що «освіта є фундаментом для підвищення 

моральних якостей громадян ... тому необхідно наполягати на здійсненні 

морального виховання серед усіх громадян та безперервному прищепленні 

ідеології та моральних вимог розвитку соціалізму з китайськими 

особливостями у свідомості всіх членів партії, кадрів та народної маси, 

допомагаючи їм зрозуміти, що є правильним, а що ні, що можна, а що не 

можна робити, за що треба відстоювати, а чому треба протидіяти» [173, 

с.112]. 

Громадянське виховання відбувається як на інституційному, так і на 

практичному рівні. На інституційному рівні відбувається планування змісту 

освіти та пріоритети громадянського виховання. Необхідно зазначити, що 

дослідження китайських науковців здебільшого базуються на західній 

громадянській доктрині, яку покладено у вивчення таких дисциплін, як 

політологія, педагогіка, соціологія та інших суспільних дисциплін. Метою 

громадянського виховання є розуміння ціннісних та функціональних 

орієнтацій громадянського виховання, принципів та методів.  

Під час формування громадянського виховання необхідно ознайомити 

студентів із такими теоріями, як теорія індивідуальної соціалізації, теорія 

соціальної освіти, соціального будівництва тощо. Під час громадянської 

освіти та виховання студентів також необхідно знайомити із теорією бізнесу, 

теорією громадянських прав та підходів до організації освіти. Формування 

моральної свідомості та патріотизму вважається також одним із основних 

завдань, що постає перед сучасною системою освіти.  

Практичний рівень формування громадянина спрямовано на те, щоб 

показати молоді, як саме необхідно поводитися у тій чи іншій ситуації. На 

цьому ж рівні необхідно проводити бесіди з молоддю щодо користі школи та 

мережі Інтернет [214, c.21].  

Дисципліни навчального плану будь-якого закладу вищої освіти 

поділяються на обов’язкові та вибіркові. У свою чергу обов’язкові 

дисципліни включають суспільні, базові та спеціальні дисципліни. З метою 
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підготовки фахівців до базових дисциплін входять основні теоретичні й 

практичні дисципліни природничих, гуманітарних та суспільних наук. 

Спеціальні дисципліни спрямовані на опанування базових професійних 

теорій, професійних знань та навичок із метою підготовки спеціалістів 

відповідного профілю. Суспільні дисципліни (філософія, політична 

економіка, право тощо), хоча і не належать до дисциплін, що пов’язані з 

майбутнім фахом, але є обов’язковими для вивчення і мають на меті 

формування морального, інтелектуального та фізичного розвитку студентів 

[14; 119]. 

Водночас необхідно наголосити, що у Гонконзі спостерігалися деякі 

особливості до підходів громадянського виховання молоді, що пов’язано з 

тим, що до 1997 року ця територія була британською колонією. Тому після 

1997 року уряд Гонконгу має намір культивувати національну ідентифікацію 

населення, а також майбутніх поколінь через націоналістичний проєкт.  Уряд 

офіційно підкреслив, що у молоді необхідно розвивати китайську 

національну ідентифікацію, щоб вони могли зрозуміти золоті шанси, створені 

економічним сплеском Китаю.  

Перший виконавчий директор Гонконгу Тун Чі-Хва зазначив, що в 

регіоні необхідно розвивати громадянське виховання з самого малечку та 

продовжувати громадянську освіту протягом усього терміну навчання 

молодого покоління для того, щоб китайська молодь мала уявлення щодо 

Китаю як країни, китайської культури та історії, а також концепції «Одна 

країна, дві системи» і базового законодавства. Саме через ці поняття уряд 

сподівається прищепити молодому поколінню любов як до рідного регіону, 

так і до країни в цілому.  

Необхідно зазначити, що ще в 1986 році в Гонконзі було створено 

комітет із розвитку громадянського виховання, який у 1997 році отримав від 

Пекіну на розвиток громадянського виховання молоді 8 мільйонів доларів на 

популяризацію Основного закону. Зокрема, кошти спрямовувалися на 

розвиток програм із таких тем, як повага до прав людини, рівних 
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можливостей і відповідального громадянства, виховання почуття належності 

до Гонконгу та Китаю в цілому, турбота про Батьківщину [130; 136; 145].  

Зазначимо, що протягом 100 років громадянське виховання в Китаї 

спрямовується не на пропаганду особистих прав та обов’язків громадян 

Китаю, а на виховання почуття боргу та відповідальності перед суспільством. 

Крім того, починаючи із ІІІ Пленуму КПК 11-го скликання в Китаї знову 

відроджуються цінності індивідуалізму, адже стало зрозуміло, що немає 

загрози зникнення нації.  

Повага до гідності та щастя суспільства були закріплені на 

законодавчому рівні в Конституції КНР, тому необхідно було, щоб китайське 

суспільство почало приділяти більше уваги захисту прав особистості. Можна 

стверджувати, що громадянське виховання сучасного Китаю не є 

радикальною зміною традиційного морального виховання, а є історичним 

етапом розвитку традиційного громадянського виховання і є його 

продовженням та вдосконаленням.  

У громадянському вихованні студентів КНР існує дві тенденції: 

розуміння того, що Китай входить до світової культури, та збереження поваги 

до власної культури. Враховуючи той факт, що сьогодні Китай є частиною 

світового суспільства, в якому дуже важливою є індивідуалізація, то 

необхідно укріплювати інститут довіри та поваги до прав та обов’язків 

суб’єктів та включати ці елементи в культурну освіту для розвитку духовного 

потенціалу студентів і для оздоровлення процесу розвитку індивідуальності.  

Саме тому у ВНЗ Китаю велика увага приділяється вихованню у 

студентів почуття впевненості у собі, сміливості, відповідальності, 

конкурентоспроможності, а також уміння співпрацювати з іншими людьми. 

Студенти мають стати громадянами світу, мати широкі погляди, 

космополітичну свідомість, повагу до відмінностей, які існують у різних 

культурах та сприйнятті багатогранності світу.  

Найважливішими цілями громадянської освіти китайських студентів є:  
• повага до гуманітарних цінностей, духу прогресу і новаторства; 
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• вміння працювати в команді; 

• формування наукового світогляду; 

• сприяння розвитку активних громадян та практичних можливостей 

підняття країни на інший якісно новий рівень;  

• заохочення до відповідних дій, адже громадянське виховання має 

виходити далеко за рамки класу та реалізуватися в повсякденному житті 

[15; 175]. 

Велика увага приділяється тому, щоб студенти співпрацювали з іншими 

у процесі навчання, колективній творчості й практиці, в процесі яких 

розвиваються такі людські якості, як толерантність, турбота і любов, 

впевненість у собі, відповідальність, справедливість та взаємодопомога. Для 

успішного здійснення громадянського виховання студентів, у країні 

створюється спільне поле «сприятливої взаємодії» між громадянами і 

державою. Його основними рисами є бажання і можливість громадян 

особисто брати участь у політичному житті, захищати особисті інтереси та 

права, створювати суспільну довіру і співпрацю. У цьому полі громадяни 

зможуть впливати на розробку і реалізацію політики уряду через активну 

участь у громадських заходах [158; 203].  

Сучасні китайські вчені вважають, що формування громадянської 

свідомості молодого покоління Китаю краще за все відбувається через 

формування громадянської відповідальності та конструювання суспільного 

простору, виходячи з ідеї «маленький уряд для великого суспільства» [208, 

c.203].  

Дух спільності й відповідні практичні навички мають випливати з самої 

суті громадянськості, а основною метою практики громадянськості є 

розуміння прав і обов’язків, толерантності та ініціативності. Для повноти 

свідомості громадянина необхідно єднання політичного і юридичного сенсу, 

загальний дух рівності й колективізму, високе почуття відповідальності та 
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самосвідомості, які повинні бути націлені на створення суспільного життя і 

спільних благ. 

Внутрішнім механізмом формування громадянськості є поєднання 

знань, цінностей і дій: громадянин формується в процесі виховання, освіти і 

осмислення власного життєвого досвіду. Тільки реалізуючи знання, цінності і 

дії громадянина, можна сформувати такий тип людини, який відповідає 

потребам суспільства. У практиці виховання громадянина повинні втілитися 

три аспекти відповідності: 
• ініціативність та інноваційність; 
• відповідність духу часу; 
• збереження традиційної культури. 

Тому сучасним фахівцям, які працюють у системі освіти Китаю, 

необхідно приділяти увагу теорії та практики моральності, розуміти тісний 

зв'язок між самоствердженням і суспільним визнанням, егоїзмом і 

співробітництвом [47; 119; 139].  

У ході дослідження встановлено, що громадянська освіта та виховання 

є обов’язковим компонентом освіти майбутніх хореографів, що 

відображається в робочих програмах навчальних дисциплін (див. Додаток Б). 

Зазначимо, що національні стандарти навчальних та робочих програм 

встановлюються Міністерством освіти КНР. 

 Взагалі навчальна програма з громадянського виховання, до складу 

якої входять ідеологічна та політична складова, була введена в освітній 

процес у 1982 році з метою сприяння розвитку соціалізму серед студентів 

університету. У той час студенти обов’язково вивчали теорію марксизму-

ленінізму та ідеологію Мао Цзедуна. Дещо пізніше до курсу включили 

вивчення теорії економічної реформи Ден Сяопіна. У ХХІ столітті 

обов’язковим для студентів  є вивчення теорії Цзяна про «три уявлення» та 

«Науково-розвиваючі погляди» Ху Яобаня. Необхідною складовою 

громадянського виховання є також ознайомлення студентів із теорією «5 

любовей». 



103

• любов до батьківщини; 
• любов до людей; 
• любов до праці; 
• любов до науки; 
• любов до соціалізму.  

Ці «п’ять любовей» мали супроводжуватися патріотизмом, 

колективізмом, інтернаціоналізмом, комунізмом і діалектичним та 

історичним матеріалізмом [120; 134; 168; 202]. 

Радою з розробки навчальних програм Гонконгу було видано документ 

про реформу навчальних програм під назвою «Навчитися вчитися — шлях у 

майбутнє» [130, c.429]. У цьому документі були основні положення, на які 

необхідно звернути увагу під час освіти та виховання молоді, причому 

громадянське виховання посідало одну із провідних ролей. Зокрема, 

рекомендувалося ввести в навчальну програму такі компоненти, які 

сприятимуть національному та громадянському вихованню, а саме відповідні 

знання, формування почуттів та готовність до дій. До необхідних знань 

належить інформація щодо: 
• розуміння місця Китаю у світі; 
• історії рідної країни; 
• культури та мистецтва; 
• сучасного стану країни; 
• досягнень у галузі аерокосмонавтики; 
• наукових інновацій Китаю; 
• стану та розвитку освіти в країні; 
• повсякденного життя людини; 
• військових досягнень; 
• ставлення до етнічних меншин; 
• досягнень у спорті.  

У документі також наголошувалося на необхідності виховання почуття 

гордості за власну країну та національність, а також проведення бесід щодо 

необхідності підтримувати країну та сприяти її розвитку. Під час формування 
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громадянськості рекомендується розповідати молоді про Олімпійські ігри, які 

проводилися в країні у 2008 році, що свідчить про те, що в країні є вся 

необхідна інфраструктура, яка може вважатися кращою в усьому світі [119; 

130; 136].  .  

Бюро освіти наголошує, що для виховання громадянськості необхідно 

розповідати молоді про всі всесвітньо значущі заходи, які проводилися на 

території Китаю, знайомити молоде покоління зі здобутками в аерокосмічній 

галузі, науці, техніці, спорті та спортивними досягненнями Китаю. Крім того, 

необхідно розповідати студентам і про стихійні лиха та трагічні події, що 

також може викликати емоції та почуття до місцевих жителів, таким чином 

також виховуючи любов молоді до Китаю [145]. 

На основі аналізу наукової літератури можна зробити висновок, що 

існує три основні теми, які є ланкою між політико-ідеологічною освітою, 

моральним вихованням та вихованням громадянства в сучасній підготовці 

майбутніх хореографів:  
• розуміння зв’язку громадянського виховання з політико-ідеологічною 

освітою; 
• переосмислення морального виховання; 
• культивування громадянина світу.   

Так, щодо розуміння зв’язку громадянського виховання з політико-

ідеологічною освітою студентів спочатку знайомлять з історією цього 

питання, акцентуючи увагу на тому, що до 1980-х років політико-ідеологічна 

освіта була спрямована на те, щоб задовольнити уряд Китаю, акцентуючи 

увагу на тому, що того часу держава прагнула контролювати усі сфери життя: 

соціальну, політичну, економічну, культурну. Водночас такі поняття, як права 

громадянина, конфіденційність і свобода, привертали недостатньо уваги 

[177]. 

 Крім того, на початку ХХІ століття соціальна структура Китаю почала 

радикально змінюватися, привертаючи дедалі більше уваги до таких понять, 

як «громадянство», «свобода», «рівність». Саме тому з цього часу 

громадянське виховання молоді є необхідною умовою розвитку 
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соціалістичної країни з ринковою економікою, адже ринкова економіка 

вимагає дотримання соціальних законів свободи, рівності, справедливості, 

конкуренції, співробітництва, поінформованості щодо процесів, які 

відбуваються в суспільстві й економіці, та знання того, як у рамках правового 

поля поводитися з іншими особами. Відносини з громадськістю можуть 

належним чином захищати особисті права та виконувати особисті обов'язки 

відповідно до закону і чесно ставитися до людей.  

Рівень громадянської освіти та виховання напряму впливає на  

подальше доросле життя, адже надає інформацію щодо прав та обов’язків, які 

надаються громадянам Китаю. Самовдосконалення студентів також сприяє 

тому, що студенти вчаться протистояти розчаруванням та складним 

ситуаціям, які можуть трапитися у подальшому [209, c.176].  

Як зазначено, наразі громадянське виховання більше спрямовано на 

повагу до окремих особистостей, більше поважає вибір окремих людей, а 

також підвищує автономію студентів з точки зору громадянства та свідомості, 

а також їх громадянського сужі. Сужі — це  «вроджені й набуті фізичні, 

психологічні, інтелектуальні, моральні та ідеологічні якості людини та її 

поведінки» [182, с.70]. 

Здійснюючи громадянське виховання зі студентами-хореографами, 

викладачі постійно мають акцентувати увагу на тому, що традиційна культура 

Китаю — це гармонійне поєднання мови, традицій, ідеологічних концепцій 

та емоційної ідентичності, що уособлює етику, ідеологічний характер та 

ціннісну орієнтацію, загальновизнану та широко прийняту китайською 

нацією, і має надзвичайно багатий ідеологічний підтекст [200]. До завдань 

викладача також відносять пропаганду патріотизму, роз’яснення ролі родини 

в житті людини, розвиток моральних якостей студентів та підвищення їх 

політичної грамотності. У своїй промові на відкритті 7го пленуму ЦК КПК 

17 скликання (1.12.2012) Сі Дінпін зокрема зазначив: «Зусилля [педагогічних 

працівників] мають спрямовуватися на те, щоб студенти зрозуміли, що 

китайська мрія — це мрія кожного, сприймаючи процвітання Батьківщини як 
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найбільшу славу, а занепад країни як найбільшу ганьбу, зміцнювати 

національну ідентичність, виховувати патріотизм, формуючи національну 

впевненість у собі та усвідомлення величі китайської нації» [Цит за: 158, 

c.167].  

Під час виховної роботи зі студентами-хореографами в закладах освіти 

також проводиться  робота з питань соціальної допомоги, зосереджуючись на 

благодійності, взаємодопомозі та самозабезпеченні. Китайські педагоги 

вважають, що слід докласти зусиль, щоб молоді студенти правильно будували 

відносини між людьми та суспільством, вчилися бути добрими, розуміли 

інших, поважали літніх і любили молодих, підтримували людей з 

інвалідністю, піклувалися про суспільство, поважали природу та виховували 

дух колективізму та усвідомлення екологічної цивілізації, формували добру 

моду самовідданості та ентузіазму щодо благодійності, а також у свою чергу 

вчили своїх студентів бути цивілізованими та турботливими китайцями. 

До змісту громадянського виховання студентів-хореографів також 

можна віднести проведення виховної роботи щодо вдосконалення 

особистості. Наголошується, що потрібно докласти зусиль, аби допомогти 

молодим студентам відрізнити правильне від неправильного, підкорятися 

закону, бути наполегливими та відкритими, наполегливо працювати, свідомо 

пропагувати видатне моральне мислення китайської нації, формувати добрі 

моральні якості та звички поведінки та навчати молодих студентів бути 

китайцями, які знають честь і ганьбу, дотримуються чесності та наважуються 

на інновації [224] 

Ще однією важливою складовою формування справжнього 

громадянина вважають формування громадянина світу. Під час обговорення 

цієї теми із майбутніми хореографами акцентується увага на необхідності 

привернення уваги до соціальної справедливості, вирішення культурних 

конфліктів та розуміння позицій інших народів. Набуття популярності щодо 

формування громадянина світу є невіддільною від контексту, у якому Китай 

дедалі більше залучається до процесів глобалізації, завдяки цьому китайські 
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школи та університети  матимуть більше можливостей щодо встановлення 

партнерських відносин зі своїми колегами в інших країнах. Під час 

формування громадянина світу китайські викладачі користуються 

матеріалами західних колег, адже на Заході ця проблема розробляється вже 

давно [118; 137; 176;  179].  

Крім представлення міжнародного досвіду, китайські вчені також 

докладають зусиль для розвитку китайської версії бачення громадянина світу, 

до якої входять такі складові: 
• ідентичність та самоідентифікація;  
• гуманізм та права людини;  
• мораль та обов’язок; 
• демократія та верховенство закону;  
• мир та взаєморозуміння; 
• навколишнє середовище та екологія. 

Розвиток китайських громадян в епоху глобалізації має будуватися на 

трьох принципах: повага загальнолюдських цінностей, підпорядкування 

пропаганди націоналізму до демократії, усвідомлення прав та сприяння 

соціальному розвитку. Відмінна характеристика громадянського виховання 

ґрунтується на одному фундаментальному переконанні: поведінка кожного 

індивіда може змінити суспільство як на місцевому, так і на всесвітньому 

рівнях, і кожен громадянин повинен брати участь у цьому процесі з метою 

зміни реальності на глобальному рівні [180; 195; 201]. 

Важливим елементом громадянського виховання в закладах вищої 

освіти є ознайомлення студентів із нормами права, адже молодь не достатньо 

володіє юридичними знаннями. Викладачі підкреслюють, що саме 

громадянська свідомість дозволяє студентам форсувати їх громадянську 

культуру особистості. Досягнути цієї цілі можна за допомогою формування 

громадської свідомості, що полягає в наданні студентам юридичних знань та 

визнання громадянства як необхідного елемента розвитку сучасного 

суспільства. Формування ідентичності «народу» адаптовано до потреб 

побудови культури верховенства права [208, c.203].  
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Зміст громадянського виховання студентів-хореографів також 

передбачає ознайомлення студентів з тим, як саме утворюються закони в 

КНР, з основними положеннями таких законів, як Конституція, «Закон 

Китайської Народної Республіки про освіту», «Закон КНР про обов’язкову 

освіту», «Закон КНР про викладачів» та інших законодавчих актів, без знання 

яких неможливо здійснювати педагогічну діяльність на високому рівні та 

розуміти устрій держави та взаємовідносини у ній. Така увага до вивчення 

законів пов’язана із тим, що паралельно з розробкою законодавства у КНР 

приділяється велика увага роботі з популяризації законів, адміністративному 

дотриманню законів і контролю за дотриманням законів та інших ланок 

правочинів. Студентів знайомлять із тим, що правова побудова освіти в Китаї 

створила систему соціалістичної освіти зі збереженням китайської 

специфіки. Закони у сфері освіти регулюють курс китайської державної 

освіти та критерії морально-виховної роботи в освітніх закладах, що гарантує 

рівні права на отримання освіти.  

Необхідно зазначити, що філософія права також відіграє роль у 

вихованні громадянського виховання, адже допомагає сформувати ціннісні 

орієнтації молоді. Зокрема, зазначається, що концепція закону відрізняється 

від віри в закон, тобто сприйняття соціального закону суспільством. 

Вивчаючи філософію права, розглядається також віра з наукової точки зору. 

Віра є завжди цілісною, це — сублімація гармонії та краси. Причому в молоді 

необхідно формувати не сліпе слідування закону, а розуміння, чому саме 

необхідно дотримуватися законів. Студентів необхідно вчити аналізувати 

ситуацію, оцінювати ризики та перспективи з правової точки зору, шукати 

альтернативні можливості вирішення тієї чи іншої ситуації.  

Студенти закладів вищої освіти мають розуміти закон, а також загальну 

структуру законів та механізми їх прийняття. Закон регулює діяльність 

людей, суспільства та держави, визначаючи права та обов’язки кожної 

сторони. Гарантією правовідносин є асоціативні відношення, в яких право є 

стрижнем закону. Студенти університетів мають бути законослухняними. Так, 

дотримання закону є зовнішнім проявом юридичної свідомості, водночас 
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необхідно формувати внутрішню потребу в дотриманні закону, що є 

частиною морального виховання. Дотримання законів є дійсно важливою 

ознакою правового суспільства, за цієї умови практична діяльність і 

політична діяльність будуть більш науковими і раціональними та 

сприятимуть адаптації молоді до об’єктивних потреб сучасного суспільства. 

Великого значення для формування громадянськості набуває також і 

атмосфера університету та філософія студентів, адже виховання культурної 

особистості можливо тільки у відповідному середовищі. Якщо студенти 

університету будуть позиціонувати себе і відчувати громадянином, активно 

брати участь у житті суспільства, то студенти молодших курсів також 

прагнутимуть до цього [53; 135; 226].  

У ході дослідження необхідно також розкрити методи, відповідно до 

яких здійснюється громадянське виховання у вищій освіті Китаю. Психолого-

педагогічні методи управління навчально-виховного процесу можна поділити 

на такі групи:  
• методи, що формують гуманістичну свідомість: обговорення 

гуманістичних проблем; аналіз компонентів гуманізму; проведення бесід і 

розповідей про гуманізм; обговорення варіантів щодо вирішення 

соціальних проблем з точки зору гуманізму; організація спостереження за 

розвитком гуманістичних якостей особистості; самостійна робота з 

літературою, присвяченою питанням гуманізму; ділові та рольові ігри; 

випуск альманахів про гуманізм; роз'яснення змісту психолого-

педагогічних методів управління; 
• методи, що формують гуманне ставлення: шанобливе звертання до 

педагогів і батьків; уміння вислуховувати будь-якого співрозмовника; 

позитивний настрій; повага чужої думки; доброзичливий тон спілкування; 

вміння визнавати власні помилки; створення умов для зростання; 

гуманістична спрямованість особистості педагога; організація рефлексії; 

створення сприятливого психологічного клімату; прийняття Кодексів 

честі педагога і студентів; показ прийомів гуманістичної діяльності; 
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колективна творча діяльність педагогів, студентів, батьків; допомога один 

одному в оволодінні гуманістичними навичками поведінки тощо;  
• методи, що стимулюють гуманне ставлення до інших людей: щире 

визнання заслуг інших людей; схвалення з приводу успіхів оточення; 

заохочення щодо виконання того чи іншого виду роботи тощо; 
• методи, що базуються на особистісно-рольовому підході до організації 

навчально-виховного процесу, що виявляється в участі студентів як 

суб'єктів педагогічного процесу, в коригуванні, організації, плануванні 

власної освіти, виконанні деяких соціальних ролей під керівництвом 

вчителя, пріоритеті діяльнісного розвитку [184; 194; 199]. 

Деякі викладачі, які працюють зі студентами хореографічних відділень 

користуються дещо іншими методами виховання, до яких можна віднести: 
• заохочення студентів до вираження власної точки зору на проблему, що 

вивчається; 

• поділення студентів на групи для обговорення матеріалу, що вивчається; 

• підготовка та читання матеріалів за темами, що вивчаються; 

• обговорення шляхів практичного застосування знань, які студенти 

отримали протягом занять, у реальному житті; 

• заохочення студентів брати на себе відповідальність за реалізацію 

соціальних проєктів; 

• узагальнення ключових понять для запам’ятовування; 

• використання відео та вебсайтів [28; 41; 43; 50].  

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що громадянське виховання в Китаї 

ґрунтується на сучасних принципах економічного, демократичного та 

інформаційного суспільства, вимогах китайської держави з урахуванням 

процесу глобалізації світової економіки, а також інтересів конкретної країни. 

Завдання громадянського виховання, що реалізується через заклади освіти та 

викладача, визначається як зміцнення колективного духу; формування 
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масової свідомості нації; сприяння раціональному, відкритому, спокійному, 

впевненому авторитету держави та державних лідерів; усвідомлення 

важливості колективної роботи на впровадження інновацій; підвищення рівня 

соціальної відповідальності всіх громадян країни. Саме тому, дотримуючись 

історичних та освітніх традицій своєї країни, китайці дотепер перетворюють 

громадянську та патріотичну освіту на основну частину і завдання освітньої 

роботи в країні, ставлячи за мету систему професійної підготовки педагогів.  

Водночас науковці наголошують і на деяких недоліках щодо організації 

вихованої роботи з громадянського виховання. Зокрема, у країні не існує 

спадкоємності між молодшою, середньою та вищою школами. До того ж 

методи виховної роботи з громадянського виховання є дещо застарілими та 

неефективними. Недостатньо уваги приділяється питанням соціальної етики, 

в якій розкриваються закони психологічного розвитку суспільства та 

розвиток пізнавальних здібностей студентів. Шаблонний підхід до 

громадянського виховання також призводить до серйозного дисбалансу в 

зростанні громадянської свідомості.  

Під час формування справжнього громадянина необхідно порівнювати 

явища, що відбуваються у світі, критично та об’єктивно аналізувати ці події 

зі студентами. Виховання сучасного громадянина не відбувається нараз, це 

довгий та кропіткий процес протягом усього життя.  

2.3. Форми підготовки вчителів хореографії до громадянського 

виховання в системі професійної освіти КНР 

З початком сучасного етапу розвитку громадянського виховання 

студентів Китаю постає нагальна потреба підвищення якості підготовки 

педагогічних кадрів, які були б не тільки професіоналами за фахом, але й 

свідомими громадянами власної держави. Тому, перед педагогічною освітою 

постає завдання підготувати фахівців, які могли б посилити та покращити 

підготовку молоді, сприяти підвищенню у вихованців моральних і 
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ідеологічних ідеалів, а також сприяти культурному та розумовому розвитку 

молодого покоління КНР [89, с.47 ]. 

У зв’язку із підвищенням вимог до студентів педагогічних 

спеціальностей у країні також було переглянуто принципи підготовки 

майбутніх педагогів. Зокрема, дедалі більше уваги починає приділятися 

принципу науковості, в основі якого полягає міцне теоретичне підґрунтя 

професійної діяльності.  

Щодо формування безпосередньо педагогів-хореографів, то це 

складний та довготривалий процес, який складається не тільки з фахової 

підготовки, але й прищеплення здобувачам освіти масиву знань із суспільних 

дисциплін, що спрямовані на формування відповідальних громадян країни.  

На основі аналізу наукової літератури встановлено, що до основних 

форм громадянського виховання у студентів-хореографів належать: 
• лекції; 
• практичні та семінарські заняття; 
• різні види практики студентів; 
• участь у роботі волонтерських загонів; 
• проходження військової підготовки; 
• виховні бесіди; 
• участь у конференціях, круглих столах та семінарах; 
• участь у різноманітних суспільних заходах; 
• добровільна праця; 
• відвідування сиротинців або будинків престарілих тощо. 

Згідно з методичними рекомендаціями, що вийшли у 2002 році, 

закладам освіти було рекомендовано здійснювати громадянську освіту 

відповідно до одного із напрямів: ввести до розкладу самостійну дисципліну 

з громадянської освіти і виховання або інтегрувати ці знання в одну або 

декілька навчальних дисциплін [121, с.147].  
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На основі аналізу офіційних сайтів та робочих програм провідних 

закладів вищої хореографічної освіти (Пекінська академія танців, факультет 

хореографії Університету мистецтв м. Нанкін, Шанхайська театральна 

академія тощо) можна стверджувати, що переважно громадянське виховання 

інтегровано у вивчення таких дисциплін, як «Військова справа», 

«Політологія», «Теорія марксизму-ленінізму», «Ідеї Мао Цзедуна і Ден 

Сяопіна», «Курс ідеології і моралі», «Право», «Основи педагогіки та 

психології (вікова та загальна)», «Основи педагогічної майстерності».  

Викладання цих дисциплін будується таким чином, щоб не тільки 

озброювати студентів необхідними знаннями, уміннями та навичками, але й 

формувати справжніх громадян своєї країни, які у свою чергу будуть 

виховувати своїх учнів у тому ж дусі. 

Основною формою роботи зі студентами-хореографами наразі 

залишаються лекції з вищезазначених дисциплін. Перевага цієї форми 

організації громадянської освіти та виховання майбутніх педагогів-

хореографів пов’язана перш за все із великою кількістю студентів в 

академічних групах. Цілком нормальною є ситуація, коли в одній академічній 

групі навчається до 60 студентів, що значно ускладнює проведення інших 

форм роботи. 

Лекції поділяються на фахові, спрямовані на озброєння студентів 

науковою інформацією за фахом, ознайомлення із сучасними та дієвими 

методиками викладання хореографії, чітко визначеними поняттями в галузі 

хореографії. Лекції за фахом також присвячені розвитку історії танцю, 

висвітленню основних методик, принципів та форм викладання хореографії. 

Інші лекції спрямовані на розвиток загальних знань студентів-

хореографів та формування їх як особистостей, які мають спрямовувати 

зусилля на розвиток власної країни та суспільства. Як вже зазначалося, одним 

із важливих напрямів виховання студентів є формування з них справжніх 

громадян та патріотів Китаю [143, с.34].  
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Наприклад, у курсі ідеології та моралі, який було започатковано 

Міністерством освіти Китаю у 2011 році і який є обов’язковим для вивчення 

у закладах вищої освіти, наголошується на тому, що сутність громадянського 

виховання пов'язана з національною державою, оскільки історично освіта 

була тісно пов'язана з процесом державотворення та була покликана 

вибудовувати колективну ідентичність, прищеплювати патріотизм та 

лояльність до нації. 

Також протягом лекційних занять із цієї дисципліни студенти 

знайомляться із питаннями глобалізації, зміни навколишнього середовища та 

прав людини, адже всі ці питання тісно пов’язані із сутністю «ідеального 

громадянина» [122, c.69].  

Курс складається із трьох основних блоків: 
• особистий розвиток; 
• колектив і я; 
• держава, суспільство і я.  

У рамках цієї дисципліни можна знайти конспекти фундаментальних 

морально-правових норм у сфері особистого та суспільного життя, які 

базуються на соціалістичних цінностях та характеризуються високими 

етичними питаннями. Вважається, що ці знання, цінності та установки 

дозволять громадянину брати активну участь у суспільному житті, не 

порушуючи закону, права та свободи інших громадян. Під час лекційних 

занять також обговорюється характер взаємодії з іншими громадянами та 

підкреслюється важливість охорони навколишнього середовища. Крім того, 

відповідно до цього курсу наголошується на тому, що особистий розвиток 

людини має відбуватися через ідентифікацію особи з державою та нацією 

[80; 84; 93] поряд із розвитком глобальної свідомості та міжнародного 

бачення. Під час лекцій студентів підводять до думки про те, що китайський 

шлях громадянської освіти ґрунтується на моральних відносинах спільноти 

між окремими людьми та нацією і не бере за основу індивідуалізм та 

політичні права [174, с. 8–9]. 
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Громадянське виховання відбувається і під час вивчення правових 

дисциплін. Відтак студентів знайомлять із такими поняттями, як 

«громадяни», «національна ідентичність», розповідають, що мається на увазі 

під «учасником суспільних відносин». Як правило, цей курс складається із 

лекцій та практичних занять, на яких студенти обговорюють та закріплюють 

навчальний матеріал, із яким вони ознайомилися протягом лекційних занять 

[208, c.202]. Протягом лекцій з цього курсу студентів знайомлять із тим, що 

відправною точкою виховання громадянської свідомості є знання та 

формування поняття «громадянин» та «громадянськість». До курсу входять 

відомості як з генези цього поняття в світі та в Китаї, а також права та 

обов’язки громадянина КНР, які прописано у Конституції країни. 

Наголошується також на тому, що Конституцію КНР можна розглядати як 

історичну концепцію, так і культурно-політичну, адже одна і та сама країна в 

різні історичні періоди має різне розуміння розвитку держави. Також 

студентів знайомлять із безпосередньо визначенням громадянства. Зокрема, 

зазначається, що громадянство розглядається як продукт сучасного 

конституціоналізму, відносини між людьми і владою та один з одним. Тому 

громадянська свідомість спочатку має перейматися суспільними інтересами, 

а потім вже особистими. Інститут громадянства утворився завдяки тим, хто 

проливав кров за розвиток держави [139; 169; 176]. 

Викладаючи правові дисципліни у Пекінській академії танців, Чжан 

Цуймэй і Цай Ци наголошують, що для того, аби бути рівноправним 

громадянином країни, необхідно знати свої права та обов’язки й 

підкреслюють, що статус учасника суспільних відносин означає відносини 

між людиною і державою. Викладачі також акцентують увагу на тому, що 

кожна людина як громадянин країни має розвивати в собі здібності, які 

будуть відповідати суспільним інтересам, і таким чином свідомо захищати 

свободи суспільства [124].  

Також розглядається тема відносин між владою та особистою 

свободою. Під час вивчення цієї теми зазначається, що готовність 
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дотримуватися політичної системи і здібність брати участь у потиличному 

житті є важливим аспектом розвитку будь-якої держави. Також 

підкреслюється, що «суспільне благо» в соціалістичному суспільстві має 

спільний намір — зробити життя кращим, дотримуючись принципів рівності 

та демократії. Громадяни країни мають розвивати відчуття громадянськості 

та бути готовими брати участь у політичних подіях країни. Наголошується 

також на тому, що у «Висновках щодо зміцнення шкільної юридичної 

освіти», які були видані Національною освітньою комісією та Міністерством 

юстиції, вказувалося, що правова освіта вищих шкіл має базуватися на 

культивуванні соціалістичної правосвідомості студентів університету [182; 

197; 210; 213]. 

Дисципліна «Ліберальні дослідження», що викладається студентам-

хореографам у Гонконзі, має на меті ознайомити студентів із досягненнями та 

викликами економічних реформ Китаю, комуністичної партії, особливостями 

устрою сучасного життя в Китаї, відмінностями між сільськими та міськими 

районами Китаю, технологічним розвитком країни тощо. Розробники 

програми вважають, що всі ці елементи спрямовані на покращення розуміння 

різних аспектів Китаю та виховання почуття китайської національної 

ідентичності. Цей новий та обов’язковий предмет є здебільшого інтегрованим 

та міждисциплінарним дослідженням, що акцентує увагу на використанні 

кількох точок зору та навичок розгляду питань у різних сферах особистості, 

сім'ї, громади, Гонконгу, Китаю та цілого світу.  

Теми курсу охоплюють особистісний розвиток , розвиток 

міжособистісних стосунків, обговорення значущості місцевої культури та 

спадщини, питання культурного обміну та розвитку суспільства, вплив 

людини на навколишнє середовище, технічний прогрес, громадського 

здоров'я тощо. 

Під час занять зі студентами обговорюють такі теми: 
• відчуття гордості від того, що ти громадянин Китаю; 
• повага до культурних цінностей Китаю; 
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• виховання почуття національної ідентичності у молоді: як і навіщо; 
• любов до національності та гордість від того, що ти китаєць; 

повага до китайської культури і традицій [119; 130; 136; 145]. 

У ході дослідження встановлено, що громадянське виховання 

відбувається під час вивчення такої дисципліни, як «Соціальна та медійна 

освіта». Так, студенти Шанхайської театральної академії, які вивчають цей  

курс, знайомляться з основною політикою партії щодо розвитку суспільства. 

Громадянське виховання відбувається також під час вивчення історії Китаю 

та інформаційно-комунікаційних технологій [120, c. 120]. Водночас викладачі 

зазначають, що попри те, що лекції спрямовуються на розвиток активної 

пізнавальної та самостійної діяльності студентів, критичного аналізу 

інформації та уміння робити відповідні висновки, вони є недостатньо 

ефективним засобом формування свідомого громадянина [23, c.75]. 

Логічним продовженням лекційних занять та водночас ефективною 

формою виховання свідомого громадянина своєї країни є практичні та 

семінарські заняття, що за темами тісно пов’язані, а часто і повторюють теми 

лекційних занять. Викладачі суспільно-політичних дисциплін зазначають, що 

саме поєднання теорії та практики сприяє глибокому усвідомленню 

інформації. Поєднання теорії і практики можна досягнути за допомогою 

організації дискусій з відповідної тематики або рольових ігор, під час яких 

студенти розігрують ситуації, пов’язані із застосуванням права. Особливий 

акцент робиться на те, що студенти мають діяти з позицій громадянина 

країни.  

Наприклад, для підвищення ефективності громадянського виховання 

студентам пропонують визначити, як саме можна вдосконалити підходи до 

цього поняття. На основі узагальнення відповідей студентів можна виділити 

наступні відповіді: 
• отримання більш ґрунтовних знань щодо політичної системи країни та 

виборчої системи країни; 
• отримання більше інформації щодо китайської традиційної культури; 
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• отримання громадянської освіти через реалізацію соціальних проєктів; 
• обговорення та визначення шляхів вирішення проблеми нерівності та 

бідності; 
• отримання більшого розуміння соціальних засобів масової інформації 

протягом занять; 
• більш тісний зв’язок громадянського виховання з повсякденним життям 

[119, c. 130].  

Також студентам пропонується визначити найважливіші моменти 

громадянського виховання та освіти. Узагальнюючи їхні відповіді, можна 

зробити висновок, що найважливішою складовою громадянського виховання 

студенти вважають активну участь у суспільному житті країни, на другому 

місці — повага інших людей, на третьому — участь у виборах, на четвертому 

— не порушувати закон, а на п’ятому — мати достатньо авторитету, щоб 

впливати на рішення інших людей [208, c.203]. 

Для отримання зворотного зв’язку зі студентами та їх розуміння ролі 

громадянина в сучасному житті зі здобувачами освіти періодично викладачі 

проводять анкетування. До анкетування можуть бути включені такі питання: 
• Як ця навчальна програма розповсюджується серед студентів 

університету? 
• Як студенти університету оцінюють рівень знань щодо  громадянської 

освіти? 
• Чи є практичні результати від занять із громадянського виховання? 
• Чи впливає рівень засвоєння знань із громадянської освіти на формування 

громадянської свідомості студентів? 

Крім того, під час опитування студентів було встановлено, що тільки 23 

% погоджуються з тим, що навчальний матеріал із питань громадянського 

виховання в підручниках викладено коректно, грамотно та цікаво [226]. 

Більшість здобувачів освіти погоджується з тим, що громадянське виховання 

переважно відбувається під час бесід із батьками та вчителями, читання газет, 

перегляду передач та пошуку необхідної інформації в інтернеті. Формуванню 
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громадянського виховання, на їхню думку, сприяють також заняття з історії та 

філософії [213, c.88].  

На питання, над чим саме вони замислилися після вивчення тем із 

громадянської освіти, студентами було надано наступні відповіді: 
• виховання патріотизму та соціалістичних цінностей; 
• турбота про бідних; 
• необхідність участі у політичному та соціальному житті країни; 
• мати впевненість у власних силах; 
• поводитися відповідально стосовно інших людей та навколишнього 

середовища; 
• поважати інших; 
• взаємодіяти з іншими; 
• розвивати критичне мислення [201]. 

Під час вивчення курсу «Моральне самовдосконалення і право» 

викладачі знайомлять студентів із поняттям «громадянство», «громадянин», 

«громадянська культура». Під час практичних занять зі студентами 

обговорюють можливі шляхи як стати громадянином [158, c.166 ]. Також під 

час викладання цієї навчальної дисципліни зі студентами обговорюють 

основні системи цінностей соціалізму: процвітання нації, демократія, 

ввічливість, гармонія, свобода, рівність, справедливість, верховенство права, 

патріотизм, самовідданість, доброчесність та дружба [165, c.11 ]. Водночас 

викладачі розуміли необхідність розширення сфери громадянської освіти та 

зміщення акцентів у громадянському вихованні студентів від лояльності до 

правлячої партії до політики, що включає особистий розвиток, ментальність, 

соціальну відповідальність та участь громадськості в політичних діях 

держави [117, c.42].  

Деякі науковці наголошують на необхідності змішення акцентів із 

вивчення політичного устрою під час формування громадян нового типу на 

акцент щодо необхідності самоідентичності, виховання моральних якостей та 

індивідуального добробуту. Причому науковці підкреслювали необхідність 
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проведення роботи з громадянського виховання в університетах Китаю [139, 

c.417]. 

Цікаво зазначити, що громадянське виховання студентів хореографів 

відбувається не тільки протягом вивчення суспільно-політичних дисциплін. 

Так, окремі заняття з методики викладання хореографії присвячено 

ознайомленню студентів із методикою проведення виховних заходів із 

громадянського виховання. Наприклад, у Пекінській академії танців 

студентам пропонують продумати та провести вихований захід зі школярами 

(вік школярів та тема заходу визначається окремо для кожного студента) та 

приготувати план-конспект виховного заходу [124]. 

Цікавими є підходи до підготовки студентів до виховної роботи з 

громадянського виховання під час вивчення дисципліни «Методика роботи з 

дитячим хореографічним колективом». Так, зі студентами не тільки 

проводяться бесіди щодо необхідності проведення виховної роботи та 

створення патріотичних постановок під час майбутньої професійної 

діяльності, але й одним із завдань курсу є презентація власних доробок із цієї 

теми — відеозапис виховного заходу з громадянського виховання.  Під час 

практичних занять у вищих хореографічних закладах освіти викладачами 

також використовується метод мікровикладання, що надає студентам змогу 

відчути себе викладачем, краще зрозуміти сутність педагогічної діяльності та 

набути певний рівень педмайстерності. Метод мікровикладання дозволяє 

студентам розвити такі якості, які є необхідними під час здійснення 

педагогічної діяльності, як комунікативність, уміння виступати перед 

великими аудиторіями, емпатія, педагогічна інтуїція, уміння працювати з 

різними людьми [147, c.32]. 

Додаткові можливості до підготовки проведення виховної діяльності з 

громадянського виховання молоді надають консультації, що проводяться 

здебільшого викладачами курсу педагогіки або суспільно-політичних 

дисциплін. Під час консультацій студенти можуть ще раз повернутися до 

матеріалу, що вивчався, з’ясувати для себе незрозумілі моменти та скласти 
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план дії для самостійної роботи з цього питання. Зазначимо, що в закладах 

вищої хореографічної освіти проводяться як групові, так і індивідуальні 

консультації, зміст яких спрямовано на урахування потреб здобувачів освіти 

[41, c.69]. 

Крім того, вважаємо, що для розуміння методів та принципів виховної 

роботи з громадянського виховання студентам необхідно багато уваги 

приділяти самостійній роботі з вивчення цих питань, адже саме під час 

самосійної роботи відбувається усвідомлення механізмів та принципів роботи 

з молоддю, вдосконалення теоретичної підготовки та виявлення слабких 

моментів. Під час самостійної роботи студенти мають змогу сконцентрувати 

увагу саме на тих темах, які потребують більше уваги та часу. Зазначимо, що, 

як правило, питання для самостійного опрацювання надається викладачем, 

разом із питаннями студентам рекомендується література з відповідних тем 

[172, c.117]. Щодо самостійної роботи з підготовки до громадянського 

виховання молоді, то її можна розділити на репродуктивну та творчу. Як 

правило, під час підготовки до практичних занять студенти виконують 

завдання репродуктивного характеру, коли необхідно прочитати та 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, тоді як творчі самостійні 

завдання студенти отримують під час підготовки виховного заходу [133]. 

Важливу роль у підготовці майбутніх педагогів-хореографів до 

громадянського виховання молоді відіграє також індивідуальна робота, яка 

складається із виконання індивідуальних завдань та підготовки окремих 

проєктів, перегляд відповідних відеоматеріалів, що сприяють розширенню та 

доповненню знань із відповідної теми. З освітньої точки зору індивідуальна 

робота спрямована на те, щоб з’ясувати рівень розуміння здобувачами освіти 

теоретичних питань курсу, виявлення незрозумілих моментів із метою їх 

усунення.  [160, c. 142].  

Необхідно зазначити, що за рахунок активізації науково-дослідної 

роботи у ВНЗ КНР великої популярності набуває залучення студентів до 

участі в конференціях, круглих столах та семінарах, присвячених питанням 
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розвитку держави взагалі та громадянської освіти зокрема. Наприклад, у 

Пекіні систематично проводиться міжнародна конференція «Цінності та 

виховання цінностей». Під час конференції порушуються такі актуальні для 

сучасної молоді теми, як формування системи гуманістичних цінностей, 

шляхи і засоби розвитку волонтерства, впровадження ефективних технологій 

та підвищення культури безпеки. Студенти мають змогу обмінятися досвідом 

власних доробок із цього питання. Так, наприклад, студенти ІІ курсу 

Пекінської академії танців поділилися власним досвідом шефства над 

сиротинцем, де вони не тільки допомагають налагодити побут дітей, 

влаштовують концерти, але й проводять заняття з хореографії з усіма 

бажаючими [137] 

Кафедрою суспільних дисциплін Шанхайської театральної академії 

систематично організовується студентська наукова конференція 

«Громадянська та патріотична освіта як необхідний елемент розбудови 

держави», що проводиться зі студентами 2 курсів. У конференції беруть 

участь не тільки здобувачі освіти цього ВНЗ, а також викладачі та запрошені 

гості. Традиційно конференція відкривається пленарним засіданням, на якому 

наголошується на тому, що в сучасних соціально-економічних умовах 

розвиток громадянського та патріотичного виховання є пріоритетним 

завданням державної політики і має починатися із самого дитинства та 

продовжуватися протягом життя. Наголошується також на необхідності 

збереження балансу між двома сторонами освітнього процесу: освіти та 

виховання. У зв’язку з цим рекомендовано збільшити кількість часу, який має 

відводитися саме на виховну діяльність зі студентами.  

Після пленарного засідання відбувається робота по секціях, які 

спрямовані на розгляд наступних питань: 
• сучасні підходи до організації громадянського виховання на усіх рівнях 

освіти; 
• військово-патріотичне виховання як складова громадянської освіти; 
• інноваційні види та форми громадянського виховання; 
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• міжнародний досвід із громадянського виховання.  

Узагальнюючи, можна зазначити, що доповіді були присвячені 

питанням створення єдиного загальнодоступного інформаційного банку 

даних щодо організацій, які займаються громадянським та патріотичним 

вихованням, ідей щодо створення умов для участі педагогічних колективів та 

студентів у волонтерських проєктах із відповідної тематики, створення 

центрів із патріотичного та громадянського виховання, висвітлення власного 

досвіду з цього питання, узагальнення досвіду з патріотичного виховання в 

інших країнах із метою його творчого використання на теренах Китаю [137; 

165; 169].  

Навчальний план підготовки студентів-хореографів включає в себе 

педагогічну практику різного спрямування та рівнів, зокрема, під час 

навчання студенти проходять навчально-методичну, педагогічну, виробничу, 

суспільну та фольклорну  практики, що сприяють як збагаченню фахової 

компетентності, так і демонстрації набутих знань і умінь із проведення 

виховної роботи. Під час проходження хореографічної практики студенти не 

тільки вчать дітей правильно виконувати хореографічні елементи, але й 

проводять із ними виховні заходи, у тому числі із громадянського виховання. 

Навчально-методична хореографічна практика складається із декількох 

етапів: етапу спостереження за проведенням занять вчителя-хореографа та 

етапу виконання теоретичних та практичних завдань із дитячим колективом. 

Під час проходження навчально-методичної практики з хореографії студенти 

також вивчають специфіку роботи з дитячим колективом, особливостями 

планування роботи колективу, методиками проведення занять із різних видів 

танцю (народно-етнічного, сучасного, бального, спортивного, естрадного 

тощо).  

Іншим різновидом практики студентів-хореографів є проходження 

фольклорної практики, метою якої є ознайомлення з народною культурною 

спадщиною країни та регіону, а також із балетмейстерами, які працювали в 

цьому регіоні.  
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Виробнича практика має на меті навчити студентів проводити заняття з 

хореографії, використовуючи ефективні методики, та проводити виховні 

заходи, у тому числі із громадянського виховання. Саме виробнича практика 

створює оптимальні умови для формування у студентів фахових знань та 

умінь, а також якостей, які є необхідними для керівника танцювального 

гуртка або ансамблю [125; 164; 170; 181.].  

Ще однією важливою формою роботи, під час якої студентів-

хореографів готують до громадянського виховання молоді, є педагогічна 

практика, що надає студентам змогу попрактикуватися у майбутньому фаху 

під керівництвом досвідчених керівників.  

Обов’язковим компонентом підготовки педагогів у Китаї є також 

навчальна (суспільна) практика. Наразі суспільна практика доповнює курс 

аудиторних занять та проводиться під час зимових або літніх канікул 

студентів. У Стандарті навчальних програм педагогічної освіти, який було 

опубліковано у 2011 році, акцентується увага на посиленні практичної 

підготовки студентів педагогічних спеціальностей. Також зазначається, що 

практика має сприяти розвитку кругозору студентів, вихованню почуття 

громадянської та соціальної відповідальності та розвитку професійних 

навичок [156]. Педагогічні університети Китаю розробляють та 

впроваджують програми модернізації практики, на багатьох педагогічних 

спеціальностях суспільна практика є обов’язковим компонентом освіти [3].  

У ході дослідження встановлено, що суспільна практика може 

організовуватися не тільки університетами, але й Асоціацією майбутніх 

педагогів. Необхідно підкреслити, що на відміну від педагогічної практики, 

суспільна практика вволікає студентів педагогічних спеціальностей різних 

напрямів, факультетів та курсів.  Потім формуються команди зі студентів, які 

навчаються на різних спеціальностях та утворюються своєрідні педагогічні 

колективи. Під час роботи в командах студенти спільно розробляють кроки та 

виховні заходи, створюють презентації, використовують ігрові методи 

навчання тощо. Під час проходження практики «педагогічні колективи» мали 
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вирішити дві групи завдань: проведення занять з основних шкільних 

дисциплін та виховні заходи. Так, наприклад, команда «Клас мрії» взяла до 

уваги той факт, що вони працюють із дітьми, які залишилися переважно із 

дідусями та бабусями, адже батьки мали поїхати на заробітки. Тому виховна 

діяльність «педагогічного колективу» мала назву «Пізнай світ, пізнай себе». У 

рамках низки виховних заходів із цієї тематики проводилися такі заходи, як 

«Мрія. Культурна карта», «Мрія. Психологічна допомога», «Мрія. Створення 

та реалізація», «Країна моєї мрії». Ці заняття спрямовувалися на розвиток як 

пізнавальних здібностей студентів, так і правильного ставлення до інших 

людей, народів та Батьківщини [36, c.107].  

У ході дослідження встановлено, що в рамках громадянського 

виховання майбутніх педагогів-хореографів заохочують до проходження 

добровільної соціальної педагогічної практики, яка відбувалася на базі 

дитячих садочків, молодшої школи або безпосередньо закладів вищої освіти. 

З одного боку, в рамках такої практики студенти вчаться працювати із 

різними верствами населення, а з іншого — отримують додаткові бонуси для 

нарахування стипендії. Уже після першого курсу навчання у ВНЗ майбутні 

хореографи виступають наставниками для учнів середніх шкіл, а після 

другого курсу вони вже можуть бути наставниками студентів молодших 

курсів. Як наставники вони мають ознайомити своїх підопічних зі 

структурою  університету, допомогти в організації навчальної роботи та 

проведенні дозвілля, а також контролювати успіхи у навчанні та залучати до 

громадського життя навчального закладу. Як правило, до одного наставника 

прикріплюється від двох до п’яти учнів або студентів молодших курсів, що 

надає змогу старшим студентам вчитися здійснювати виховну роботу в 

колективі та стимулює навички практичного вирішення педагогічних 

проблем, які можуть виникнути у колективі [26, с.60]. 

Для формування активних громадян суспільства необхідно залучати 

студентів до практичної діяльності з цього питання: надання соціальних 

послуг, залучення до діяльності в молодіжних культурних секціях, участь у 
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демократичному управлінні університетом, залучення до комуністичної ліги 

молоді та студентських асоціацій. Такі активні дії сприятимуть підвищенню 

свідомості молоді та формуватимуть правильні погляди на громадянськість 

та місце громадянина в суспільстві [209, c.174-175].  

Однією із форм залучення студентів-хореографів до практичної 

діяльності є участь у волонтерських загонах та рухах. Програма Західного 

Китаю, програма викладання на волонтерських засадах та інші програми 

добровільних громадських служб залучають значну частину китайської 

молоді, причому найбільш активна участь зазвичай відбувається серед 

студентів коледжу. Відповідно до опитування, проведеного у 2014 році в 

Китаї, саме студенти бажають брати участь у різних соціальних проєктах та 

волонтерських загонах. Такий інтерес до участі в суспільний діяльності 

розглядається науковцями як підвищення громадянської свідомості студентів, 

а політичні лідери розглядають участь у волонтерських течіях як ефективну 

форму громадянського виховання [166, c.53].  

Таке активне залучення до виховної роботи пов’язано з тим, що в ході 

майбутньої професійної діяльності студенти будуть використовувати 

здебільшого ті форми і методи роботи з громадянського виховання, які свого 

часу вони відчули на собі. Викладачі переконані, що такі практичні заняття 

дозволяють сформувати у студентів уміння використовувати новітні 

технології навчання під час викладання хореографії, а також методично 

коректно пояснювати теоретичний матеріал та ставити танці патріотичного 

спрямування.  

Волонтерські загони для студентів хореографів пропонують два види 

волонтерства: міжнародні (у бідних країнах Африки) та у сільській 

місцевості КНР. Ті студенти, які були волонтерами в Танзанії, зазначали, що 

ця країна значно відрізняється від КНР, адже існує велика культурна різниця 

між двома країнами та укладом життя простих людей. Деякі студенти 

зазначали, що волонтерська діяльність змінила особисту систему цінностей 

та манеру спілкування з іншими людьми, а також спосіб мислення. Один із 
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волонтерів підкреслив, що він бачив багато речей, які змусили замислитися 

його над своїм життям та подіями, що відбуваються навколо. Волонтерська 

програма сприяла формуванню відчуття гордості за власну країну та 

вдячність суспільству, а також формуванню нового світогляду [171].  

Що стосується волонтерської служби в сільській місцевості в Китаї, 

респондент зазначив, що основною місією у цьому випадку є 

розповсюдження китайської культури через танець із метою формування 

почуття гордості за власну країну. Волонтери зазначають, що в китайському 

селі ще існує багато проблем та рівень життя є набагато нижчим, ніж у містах 

країни, тому їхньою основною місією є розповсюдження потрібних для життя 

товарів першої необхідності та популяризація китайського танцю. Волонтери 

зазначають, що під час участі в таких місіях у них формується почуття 

відповідальності за інших людей.  

У поєднанні з попередніми результатами щодо впливу участі у 

волонтерських проєктах студентів коледжу можна зробити висновок, що ці 

два види волонтерства сприяють громадянському вихованню студентів-

хореографів, крім того, під час  участі в проєкті в сільській місцевості КНР 

вони також проводять бесіди із місцевою молоддю щодо необхідності освіти, 

саморозвитку, розуміння законів, за якими живе китайське суспільство, адже 

тільки там можна стати свідомим громадянином своєї країни.  

Перед від’їздом до волонтерського пункту вони вже мали декілька 

обмінів досвідом та зустрічей для чіткого розуміння завдань та мети 

волонтерської місії. Водночас безпосередньо учасники волонтерських місій 

зазначають, що для досягнення результатів власної роботи місія має бути не 

коротше, ніж один місяць. В іншому разі недостатньо часу для передання 

знань та умінь як із хореографії, так і для проведення виховної роботи [129].  

Робота у волонтерських місіях також дозволяє розвити почуття 

соціальної відповідальності, що є невід’ємним компонентом громадянського 

виховання. Водночас почуття соціальної відповідальності є більш 

сформованим у тих студентів, яким сподобалася участь у цьому виді 

діяльності, ніж у тих, хто брав участь у волонтерській діяльності недовгий 
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термін. Також у студентів підвищується внутрішня мотивація щодо 

подальшої участі у волонтерській діяльності.  

За твердженням волонтерів, перша поїздка у складі волонтерської місії 

у сільську місцевість сприяє накопиченню педагогічного досвіду роботи з 

дитячим хореографічним колективом. Крім того, вдруге вже повертаєшся до 

цієї ж місцевості у складі волонтерської місії через хороші стосунки із 

місцевими дітьми, а втретє — тому що вже сформувалася соціальна 

відповідальність за цих маленьких громадян КНР. Ще один волонтер 

зазначив, що перший раз він брав участь у волонтерській місій тому, що йому 

було цікаво подивитися на життя у сільській місцевості, водночас із кожною 

новою місією з’являлося почуття задоволення від роботи з дітьми та 

відповідальності за їх розвиток [141].  

Щоб покращити ефективність волонтерського обслуговування, 

китайські коледжі повинні стандартизувати систему управління 

волонтерськими послугами та надати організаційні гарантії студентам. Перш 

за все необхідно інтегрувати соціальну відповідальність у планування 

діяльності волонтерів, не тільки роблячи акцент на ентузіазмі студентів 

коледжу щодо участі у волонтерській службі, але також допомагаючи 

визначити мету соціальної відповідальності волонтерської служби, проводити 

відповідні тренінги для майбутніх учасників місій. Отже, волонтерські 

організації відіграють дуже важливу роль як для громадянського виховання 

студентів-хореографів, так і для їх підготовки до здійснення виховної 

діяльності цього напряму в процесі роботи.  

Втім, деякі викладачі зазначають, що діяльність волонтерської служби, 

що проводиться зараз у китайських коледжах, є не досить розвиненою і не 

може задовольнити численні потреби студентів коледжу. Наразі найбільш 

розповсюдженими формами волонтерства є: 
• волонтерство у сільській місцевості;  
• міжнародне волонтерство; 
• викладання на волонтерських засадах; 
• допомога бідним. 
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Для покращення волонтерського руху в Китаї наразі докладають 

певних зусиль для координації дій уряду, коледжів та волонтерських служб. 

Також працюють над створенням інтерактивної платформи волонтерських 

послуг серед коледжів, урядів, соціальних підрозділів; плануванням та 

координуванням усіх потреб суспільства, які могли б вирішити волонтери; 

інтегруванням різноманітних соціальних ресурсів та наданням можливостей 

волонтерського обслуговування для студентів коледжу [166, c.57].   

Виховання справжнього громадянина своєї країни здійснюється також і 

під час проведення колективних та індивідуальних бесід зі студентами, які 

відбуваються як протягом аудиторних занять, так і в поза аудиторний час та 

проводяться викладачами або запрошеними гістьми, а також залученням 

студентів до участі у виховних заходах у межах ВНЗ та поза його межами.  

У ході наукового пошуку встановлено, що після проведення «Політики 

реформ і відкритості» громадянська освіта та виховання збагатилися 

формами роботи, які традиційно були притаманні західним країнам. Так, у 

КНР набувають популярності партійні та студентські лідери, прототипом 

створення яких стали студентські наставники США [106, с.103]. Щодо суто 

китайських реалій, то завданням парторгів є систематичне проведення 

пропагандистської роботи зі студентами, а також роз’яснення важливості 

проведення виховної роботи під час педагогічної діяльності. До того ж до 

обов’язків парторгів входить заохочення студентів до участі в культурних 

заходах, що проводяться у молодшій та середній школі. Під час проведення 

таких заходів студентів, як правило, поділяли на малі групи, у кожної з яких 

було окреме завдання. Такий метод роботи відповідає китайській традиції, що 

була дуже популярною у другій половині ХХ століття, коли студенти активно 

брали участь у групах-загонах під час літнього періоду. Зазначимо, що 

основною метою такого виду роботи зі студентами було громадянське та 

патріотичне виховання молоді, а також сприяння самоосвіті та 

самовихованню майбутніх фахівців. Відмінністю сучасного підходу є 

організація цього виду діяльності на науково-дослідних засадах, метою якої є 
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розвиток творчої компоненти та оволодіння практичними навичками роботи з 

учнівським колективом [52, с. 146]. 

Розповсюдженою формою виховної роботи китайських ВНЗ, у тому 

числі й закладів освіти, де навчаються хореографи, є усні та письмові 

характеристики студентів, нагорода почесними грамотами, дипломами, 

медалями та призами або, навпаки, винесення догани у разі невиконання 

певних зобов’язань. Практикується також складання рейтингу студентів, на 

основі якого потім визначається, хто зі студентів отримує стипендії. 

Зазначимо, що рейтинг розраховується не тільки на основі академічних 

здобутків студентів, але й також на основі активної участі в різних 

культурних та виховних заходах  [15, с.128]. 

Окрім розробки програм та рекомендацій Міністерством освіти 

організовується та спонсорується низка заходів та програм із громадянського 

виховання. Зокрема, кожного року організовувалися програми обміну з 

Пекіном, у таких програмах брали участь як викладачі, так і студенти. До 

заходів, які сприяли формуванню справжнього громадянина, можна також 

віднести проведення спеціальних семінарів та лекцій для викладачів щодо 

політичного, економічного, культурного розвитку країни; заходи, під час яких 

студентів вчили підіймати прапор країни та марширувати, проведення 

зустрічей із громадськими та політичними діячами країни. 

У ході дослідження установлено, що однією із найефективніших форм 

громадянського виховання для молодих людей є оборонно-спортивні 

оздоровчі табори. Роль та значення цієї форми початкової військової 

підготовки визначається тим, що у такому таборі діяльність є максимально 

наближеною до умів у армії. Усі заняття, як правило, проводяться у польових 

умовах, досить інтенсивно, але в ігровій формі та із залученням справжніх 

військовослужбовців. Життя в таборі сприяє цілеспрямованому формуванню 

у молодих людей тих якостей , які є необхідними справжнім 

військовослужбовцям, а також дозволяє організувати формування практичних 

навичок та умінь, які необхідні справжньому громадянину країни [144; 227]. 
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Підняттю громадянської свідомості сприяє і вивішування прапора. Так, 

прапор Китаю у школах має вивішуватися кожного дня, а підняття 

національного прапора у всіх закладах освіти має відбуватися на кожне 

значуще для держави свято. Ця національна практика підняття прапорів 

спрямована на популяризацію націоналістичних почуттів та виховання 

гордості за  китайську націю серед студентів [119, c. 90]. 

Громадянському вихованню студентів сприяють також і молодіжні 

організації, що наразі активно розвиваються у країні. Так, наприклад, 

Молодіжно-патріотичний єдиний фронт активно співпрацює із закладами 

вищої освіти, у тому числі й хореографічного спрямування.   

Єдиний фронт було створено з метою реалізації провідних ідей 

Комуністичної партії Китаю щодо патріотичного та громадянського 

виховання молоді. Наукова діяльність організації спрямована на: 
• дослідження предмета роботи єдиного фронту молоді в нову епоху, 

молодіжні пріоритети та прагнення; 
• дослідження молодіжних організацій та їх ролі у патріотичному та 

громадянському вихованні молоді; 
• дослідження об’єднаного фронту молодої інтелігенції та їх можливого 

вкладу в розвиток підростаючого покоління; 
• дослідження об’єднаного фронту молоді, яка навчалася за кордоном тощо. 

Єдиний фронт залучає студентів до проведення наукових досліджень із 

вищезазначених тем, виділяючи на фінансування кожного напряму 10 000 

юанів. Участь у таких проєктах сприяє, з одного боку, формуванню наукового 

світогляду студентів, набуття досвіду праці в команді. З іншого  —студенти 

мають змогу залучитися до розробки нових форм та методів громадянського 

виховання, що відповідають вимогам сучасності [205].  

Останнім часом популярною формою громадянського виховання 

стали також історичні реконструкції, що здебільшого проводяться 

молодіжними організаціями. Школярі і студенти переодягаються в 

революційну форму минулого та намагаються повторити й відчути емоції  
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предків, які воювали за свою країну. Наприклад, студенти Пекінської 

академії танців реконструювали Великий похід 1934–1936 рр. Розмовляючи 

зі студентами академії, Си Цзипінь наголосив на тому, що головні життєві 

переконання формуються саме у студентському віці, та порівняв цей досвід 

із сорочкою. Якщо перший ґудзик застебнути неправильно, то й все інше 

буде неправильно [6]. 

Наразі ефективною формою громадянського виховання усіх студентів 

уряд країни вважає здійснення виховання за допомогою інтернет-ресурсів. 

Зокрема, активно розробляються спеціалізовані сайти та форуми з 

громадянського виховання. Дуже популярними серед студентів є такі заходи 

в мережі Інтернет, як «Місяць патріотичних фільмів», «Волонтер онлайн», 

«Пам'ять про тих, хто загинув у Нанкіні». Перегляд цих та інших 

патріотичних фільмів формують у студентів почуття поваги до історії 

власного народу. 

Для здійснення патріотичного та громадянського виховання молоді у 

країні працюють такі потужні інтернет-проєкти, як: 
• пошукова система baidu.com, що є однією із наймасштабніших проєктів 

у світі. Цей проєкт було розроблено у 2000 році, а у 2006 році у проєкті 

вже існувала власна енциклопедія «Байдупедія», в якій студенти можуть 

знайти інформацію патріотичної та громадянської тематики; 
• месенджери QQ, WeChat допомагають студентам обмінюватися 

інформацією як між собою, так і з викладачами, що значно полегшує та 

оптимізує індивідуальну та самостійну роботу студентів; 
• активне просунення форумів, спільнот та блогів патріотичного 

спрямування. Зокрема, такі інтернет-портали, як «Китайське 

патріотичне євровиховання» та «Будинок патріота» користуються дуже 

великою популярністю у студентів [20; 67; 160].  

Водночас необхідно зазначити, що китайські науковці продовжують 

працювати над покращенням системи громадянського виховання молоді. 

Пріоритетними напрямами є робота над розширенням завдань для 

педагогічної практики, створення експериментальних педагогічних 
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майданчиків, що працюватимуть на території університетів, проведення 

стажування студентів на посаді помічників вчителів тощо.  
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Висновки до другого розділу 

У розділі узагальнено систему педагогічної хореографічної освіти в 

Китаї. Установлено, що підготовка вчителів хореографії відбувається як в 

окремих закладах освіти (Пекінська академія танців), так і на базі факультетів 

університетів широкого профілю. Установлено, що формування майбутніх 

вчителів хореографії складається як із фахової, так і загальної підготовки. 

Важливим елементом підготовки майбутніх вчителів хореографії є підготовка 

до проведення виховної роботи зі школярами.  

Глобалізаційні процеси, що почали активно розвиватися на початку 

ХХІ століття, також підштовхнули Китай до необхідності перегляду підходів 

до змісту громадянського виховання. Установлено, що найважливішими 

цілями громадянської освіти китайських студентів є повага до гуманітарних 

цінностей, духу прогресу і новаторства, вміння працювати в команді та 

формування наукового світогляду. 

Громадянська освіта та виховання є обов’язковим компонентом освіти 

майбутніх хореографів, що відображається в робочих програмах навчальних 

дисциплін. Обов’язковим компонентом громадянського виховання є 

ознайомлення студентів із теорією «п’яти любовей» (любов до батьківщини; 

любов до людей; любов до праці; любов до науки; любов до соціалізму).  

До основних тем, з якими необхідно ознайомити студентів, є розуміння 

зв’язку громадянського виховання з політико-ідеологічною освітою; 

переосмислення морального виховання; культивування громадянина світу. 

Причому неабиякі зусилля докладаються для розвитку китайської версії 

бачення громадянина світу, до якої входять такі складові, як ідентичність та 

самоідентифікація, гуманізм та права людини; мораль та обов’язок, 

демократія та верховенство закону, мир та взаєморозуміння; навколишнє 

середовище та екологія.  

Висвітлено основні методи громадянського виховання студентів-

хореографів, до яких можна віднести: 1) методи, що формують гуманістичну 

свідомість (обговорення гуманістичних проблем; аналіз компонентів 
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гуманізму; проведення бесід і розповідей про гуманізм; обговорення 

варіантів щодо вирішення соціальних проблем з точки зору гуманізму тощо); 

2) методи, що формують гуманне ставлення (шанобливе звертання до 

педагогів і батьків; уміння вислуховувати будь-якого співрозмовника; 

позитивний настрій; повага чужої думки; доброзичливий тон спілкування; 

вміння визнавати власні помилки); 3) методи, що стимулюють гуманне 

поводження стосовно інших людей (щире визнання заслуг інших людей; 

схвалення з приводу успіхів оточення; заохочення щодо виконання того чи 

іншого виду роботи тощо); 4) методи, які базуються на особистісно-

рольовому підході до організації навчально-виховного процесу.  

Установлено, що основними формами підготовки майбутніх вчителів 

хореографії до здійснення громадянського виховання є лекції; практичні та 

семінарські заняття; різні види практики студентів;  участь у роботі 

волонтерських загонів;  проходження військової підготовки; виховні бесіди; 

участь у конференціях, круглих столах та семінарах; участь у різноманітних 

суспільних заходах; добровільна праця; відвідування сиротинців або будинків 

престарілих. Проаналізовано особливості кожної із форм виховання, 

визначено їх особливості та специфіку.  

Основні результати дослідження, викладені в Розділі 2, знайшли 

відображення у публікаціях: 

1. Калашник Л., Се Фей. Досвід формування громадянської компетентності 

майбутніх вчителів у ЗВО КНР. Вісник Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 1 (157) / Нац. ун-т 

«Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : 

НУЧК, 2019. C. 61–66. 

2. Marakushin A., Xie Fei, Can Zh. Citizenship education as the way of forming 

professional competence of sports disciplines teachers. Theory and practice of 

introduction of competence approach to higher education in Ukraine : 

monograph / edit. S. I. M. Trubavina, T.Zolotukhina. Vienna : Premier 

Publishing, 2019. PP. 89-95. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні аспекти 

військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборониЖ виклики 

сьогодення»: Збірник тез доповідей, 20.05.2021 / під.ред. Трубавіної І.М., 

Міршука О.Є., Чупрінової Н.Ю. - Х.: НА АНГ, 2021. 144-146. 

4. Xie Fei, Kalashnyk N. Continuity of the educational process in secondary and 

higher education institutions in China: citizenship education. Astaea. 2021. 3.  

5. Се Фей. Сучасні підходи до формування громадянської компетентності 

майбутніх вчителів хореографії в КНР. The VIII International science 

conference «Science and practice: actual problems, innovation», November 

09-12, 2021, Amsterdam, Netherlands. 358-360. 
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РОЗДІЛ 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ КНР У 

КОНТЕКСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3.1. Хореографія як ефективний засіб вирішення психолого-

педагогічних проблем учнівської молоді сучасного Китаю 

На даному етапі розвитку суспільства освітяни Китаю наголошують на 

тому, що необхідно приділяти більше уваги вихованню підростаючого 

покоління. Тотальне захоплення молоді комп’ютерними іграми та переглядом 

великої кількості не завжди якісних телевізійних продуктів призводить до 

погіршення моральних якостей дітей, недостатнього прояву чуйності та 

доброти стосовно один до одного. До основних проблем, можна віднести 

наступні: 
• через неправильне харчування, малорухливий спосіб життя та відсутність 

або нестачу фізичних навантажень у китайському суспільстві з’являється 

дедалі більше молодих людей із проблемами надлишкової ваги, обміну 

речовин або серцево-судинних захворювань;  
• наразі в середніх закладах освіти питанням духовного самовдосконалення 

та виконанню соціальних обов’язків приділяється менше уваги, ніж 

потрібно для формування відданих громадян своєї країни; 
• через велику кількість часу, який діти проводять за комп’ютерами, майже 

відсутня емпатія, стосунки з іншими часто будуються неправильно;  
• значне розшарування суспільства на бідних і багатих, що відбувається 

унаслідок швидкого економічного прогресу, та перегляд цінностей 

суспільства. У зв’язку із цим втрачає актуальність один із найголовніших 

принципів китайської педагогіки — принцип рівності та колективізму. 

Діти із заможних родин вважають, що вони за статусом вищі, ніж інші, 

що призводить до певних проблем та труднощів в організації освітнього 

процесу; 
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• у зв’язку із великим навантаженням у школі в китайських школярів майже 

немає часу на відпочинок та дозвілля. Робочий день дитини розписано 

майже по хвилинах, що не дає можливості спілкуватися з іншими дітьми, 

розвивати соціальні уміння та навички, будувати відносини у колективі 

тощо. Крім того, якщо у дитини є вільний час, то преференція надається 

онлайн-іграм та перегляду телевізійних каналів, а не живому спілкуванню 

з іншими дітьми, що призводить до психологічних та соціальних 

деформацій особистості; 
• спостерігається різке зменшення інтересу молоді до питань щодо 

традицій та історії власної країни, що пов’язано із глобалізаційними 

процесами, з підвищенням інтересу до західної культури. У свою чергу, 

це негативно позначається на збереженні традицій малих національностей 

Китаю, що є неприпустимим для країни, в якій традиційний уклад 

полягає в основі державної політики. Наразі дедалі менше уваги 

приділяється традиційним ремеслам, фольклору та етнографії; 
• у зв’язку із підвищенням інтересу китайського суспільства до таких 

відомих проєктів, як «Льодові танці» та «Танці з зірками» дедалі більшої 

уваги в країні привертають сучасні танці та фігурне катання, тоді як 

традиційні форми фізичного виховання вже не можуть задовольнити 

потреби сучасної молоді у повному обсязі [206]. 

Хореографія є тим механізмом, який у тій чи іншій мірі може сприяти 

вирішенню вищезазначених проблем, адже саме цей вид мистецтва 

розглядається одним із найдієвіших методів виховання з давніх часів. Ще 

чотири тисячоліття до н.е., у період культури Янь-Шао люди зверталися до 

танцю як до засобу освіти, а у 16–3 ст. до н. е. танці почали поділяти на дві 

групи: цивільні (або ритуальні) та воєнні, залежно від мети, яку ставили 

перед собою виконавці. Зазначимо, що цивільні танці символізували 

відносини між людьми, людьми та потойбічним світом, у яких відображалася 

поведінка людей у тій чи іншій життєвій ситуації («танок жалоби», «танок 

фенікса», «танок імператора» тощо). Перші танці китайців були пов’язані з 

ритуалами та поклоніннями різним богам природи. Після вдалого полювання, 



139

дощу, багатого врожаю стародавні китайці використовували особливі 

танцювальні рухи. Воєнний танок виконувався для підняття бойового духу 

чоловіків та поступово почав включати в себе елементи єдиноборств. Танці 

завжди займали важливе місце в культурі Китаю, водночас вони відрізнялися 

в різних місцевостях, відображаючи місцевий колорит, вірність духам та 

богам [16, c.23-24].  

На сучасному етапі розвитку суспільства хореографія не втратила своєї 

актуальності. Хореографія є дуже популярною формою позакласної 

діяльності як для дітей дошкільного віку, так і дітей шкільного віку. Саме цей 

вид мистецтва дозволяє поєднати в собі естетичне та моральне виховання 

дитини із фізичними навантаженнями, забезпечує розвиток індивідуальних 

здібностей дитини та не вимагає (якщо не йдеться про підготовку 

професійних танцюристів) попередньої підготовки [190, c.123].  

Як правило, діти із задоволенням відвідують танцювальні студії 

протягом досить тривалого часу, деякі з них відвідують танцювальні секції 

протягом усього періоду навчання у школі, проявляють наполегливість під 

час навчання. Використовуючи специфічні засоби мистецтва танцю, 

зацікавленість дітей, викладачі хореографії мають змогу сприяти вирішенню 

вищезазначених проблем, які сьогодні постають перед Китаєм [228]. 

Починаючи із 1 вересня 2008 року хореографія є також обов’язковим 

предметом у середній школі. Відповідно до розпорядження Міністерства 

освіти КНР у школі мають викладатися 7 видів класичного танцю, п’ять із 

яких — китайські та два — закордонні. Різновиди танців мають відповідати 

фізичним та віковим особливостям учнів. Необхідно зазначити, що 

хореографія не замінила уроки фізичної культури, а стала їх доповненням. У 

Китаї практикуються також хореографічні хвилинки, які проводяться перед 

заняттями, на перервах або під час позакласних заходів. Уведення хореографії 

дозволило дещо збільшити фізичне навантаження на дітей та частково 

вирішити проблеми фізичного та психічного здоров’я дітей [105, c.139].  
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Так, у КНР щоранку о 07:50 учні збираються на майданчиках шкіл.  

Стоячи рядами, клас за класом діти виконують десятихвилинну вправу з 

хореографії. Їхні рухи відбуваються під музичний супровід, що лунає з 

гучномовців. Хореографічна розминка проводиться на свіжому повітрі у всіх 

школах з 1951 р. Як і у випадку «вправ для захисту здоров’я» 

(«янбаоцзяньцао») або уроків фізкультури, метою є зміцнення фізичних 

якостей [215]. 

За допомогою уроків танцю у Китаї намагаються вирішити проблеми 

фізичного здоров’я дітей, адже науково доведено та обґрунтовано, що  танці: 
• мають значний вплив на формування постави дитини, сприяють 

виправленню функціональних порушень постави, укріпленню м’язів, 

зв'язково-м'язового апарату стопи і гомілки, розвитку почуття рівноваги, 

спритності, координації та рухової пам'яті; 
• сприяють посиленню імунної системи, і прискоренню обмінних процесів 

в організмі; 
o зміцнюють серцево-судинну систему (пульс частішає, посилюється 

кровообіг, судини тренуються); 

▪ внаслідок посиленого кровообігу активізують харчування органів і систем 

киснем; 

▪ шляхом потовиділення і спалювання енергії сприяють очищенню 

організму від шлаків; 

▪ підтримують м'язи в тонусі, адже під час танцю активно працюють всі 

групи м'язів; 

▪ розвивають дихальну систему, що є профілактикою захворювань 

дихальних шляхів; 
• посилюють імунну систему і прискорюють обмінні процеси в організмі. 
• впливають на активне вироблення ендорфінів — гормонів радості, що 

сприяє захисту організму від різних стресів; 
• розвивають  координацію рухів [211]. 



141

Кожен жанр хореографічного мистецтва надає свої можливості 

пізнання навколишнього світу, людини і людських взаємин. Основою  

вивчення хореографічного мистецтва в Китаї є народний танець із його 

століттями вивіреною методикою і культурою народу. Китайські дослідники 

вважають, що народний танець виховує навик правильної постави, 

гармонійно розвиває все тіло, розкріпачує рух, врівноважує правосторонній і 

лівосторонній розвиток всіх м'язів корпусу і кінцівок, розвиває складну 

координацію рухів, розширює руховий діапазон, підвищує життєву 

активність організму дитини [204]. 

Отже, завдяки заняттям хореографії в дитини значно покращується 

руховий і загальнофізичний розвиток та підвищується рівень розвитку 

координації рухів, що є необхідними факторами здорової особистості. 

Хореографія як вид фізичного навантаження дозволяє також простежувати та 

корегувати темпові та силові навантаження і здатність вихованців 

орієнтуватися у просторі.  

Займаючись танцями, учні позбуваються проблем зайвої ваги, вчаться 

координувати роботу корпусу, голови та кінцівок, знайомляться із методикою 

правильного дихання під час рухів, засвоюють основні напрямки руху та 

вчаться використовувати простір класу, знають, що будь-який танцювальний 

рух виконується в суворій відповідності з темпом, ритмом і характером 

музики [229]. Заняття з хореографії позитивно впливають і на розвиток 

моторної, слухової, зорової та образної пам’яті, які недостатньо розвивають 

на усіх інших уроках у школах Китаю [230]. Хореографія сприяє також і 

духовному самовдосконаленню особистості, має великий вплив на 

формування внутрішньої культури дитини. Це пов’язано із тим, що танці 

тісно переплітаються із засвоєнням норм етики та моралі. До того ж 

хореографія — це світ краси руху, звуків, яскравих фарб та костюмів, світ 

чарівництва [73, c.133]. 

З іншого боку, ті, хто займаються танцями, мають виховувати в собі 

витримку, скромність, увагу до оточення, доброзичливість, привітність, тобто 

https://www.fx361.cc/page/2009/0918/5832966.shtml
https://www.wenmi.com/article/pydcq802iv1r.html
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ті якості, які є необхідними для громадянина країни. Враховуючи той факт, 

що заняття з хореографії є колективною формою роботи, то вони також 

виховують почуття відповідальності перед іншими учасниками 

танцювального колективу. Діти розуміють, що пропуски занять без поважних 

причин негативно позначаться на заняттях інших учасників колективу, адже 

порушується малюнок танцю та танцювальна композиція [131, c.89]. 

Хореографія як дисципліна дозволяє сформувати у дітей такі якості, як 

терпіння, працьовитість та дисциплінованість, що є необхідними не тільки 

під час занять, але й у реальному житті. Як правило, юні танцюристи є також 

дуже відповідальними, адже розуміють, що не можна пропускати заняття без 

поважних причин, адже від цього може постраждати партнер по танцях або 

увесь танцювальний колектив [217]. 

Як і будь-який вид мистецтва, танці здатні приносити учасникам велике 

естетичне задоволення. Ті діти, які уміють танцювати, відчувають неповторне 

почуття свободи та легкості рухів, що сприяє естетичному задоволенню. Такі 

особистості отримують задоволення від точності, краси та легкості рухів, 

уміння володіти власним тілом. Велике виховне значення хореографії полягає 

і в тому, що танець поєднує в собі засоби етичного, естетичного, пластичного, 

музичного та фізичного розвитку дитини. Під час вивчення танцю всі ці 

компоненти є взаємопов’язаними та гармонійними. Танцюристи намагаються 

у красивій та естетичній формі донести зміст танцю до глядача [72, c.34].  

Процес навчання танцю також можна розглядати як виховний процес 

естетичних смаків дітей. Під час опанування танцювальних рухів діти не 

тільки пасивно відтворюють красиві рухи, але й докладають зусиль, аби 

подолати певні труднощі. Крім того, пізнавши красу в процесі творчості, діти 

починають відчувати прекрасне у всіх його проявах: художній смак дитини 

стає тоншим, а естетичні вподобання — більш зрілими. Хореографія розвиває 

художні здібності учнів, прищеплює їм любов до танцю та до музики. 

Хореографи наголошують на тому, що заняття з хореографії дозволяють 

також сформувати норми та правила поведінки в різних життєвих ситуаціях, 
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адже у процесі навчання танцю, спілкуванні із одногрупниками формується 

культура поведінки та засвоєння етики взаємовідносин [81, c.62]. Міміка, 

рухи, поза і жести людини можуть бути досить чіткими показниками 

вихованості особистості, або навпаки вказувати на проблеми виховання та 

розбещеність. Вчителі хореографії зазначають, що, як правило, їхні вихованці 

є висококультурними особистостями, які завжди пропустять літню людину 

вперед, хлопчики допоможуть дівчатам вийти із транспорту та піднесуть їхні 

речі.   

Знайомство з танцювальною культурою в історичному аспекті, 

орієнтування на відродження культурної пам’яті дозволяють розглядати 

хореографію як дієвий захід, що сприяє культурному саморозвитку 

особистості з орієнтацією на розвиток духовних якостей, вибір ціннісних 

установок.  Особливо яскраво ці зразки поведінки та взаємовідносин можна 

побачити у побутових танцях, адже стиль цього виду танців відображає 

умови життя людей, їхні моральні орієнтири та етикет. Побутовий танець 

дозволяє зрозуміти культуру взаємовідносин, правила поведінки та норми 

моралі різних прошарків суспільства тієї чи іншої епохи [83, c.207-209].  

Народні танці розкривають, який саме вигляд повинна мати людина, які 

якості особистості мають унаслідуватися. Аналізуючи характер рухів, 

просторову побудову танцю, його ритмічний малюнок, особливості 

танцювальних костюмів, діти знаходять багато нової та цікавої інформації з 

географії, історії, музичної культури та етнографії Китаю [91].  

Хореографи акцентують увагу і на тому, що заняття з танців 

дозволяють пробудити емпатію та почуття відповідальності. Наприклад, у 

багатьох школах КНР на початку нового навчального року вчитель під час 

занять хореографії, що входять до блоку обов’язкових для вивчення 

дисциплін, демонструє танцювальні рухи, одночасно вигукуючи команди у 

мегафон. Через декілька тижнів заняття вже проводять учні, що розвиває в 

них почуття відповідальності за власні дії та культуру поведінки на публіці. 

Під час виконання такого танцю існує певна ієрархія у виконанні. Найкращий 

учень проводить заняття для всієї школи, водночас із кожного класу 
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обирається окремий представник, який, у свою чергу, демонструє ті ж самі 

рухи своїм однокласникам, стоячи на декілька кроків попереду від свого 

класу. Така система створює певну конкуренцію між учнями, що сприяє 

підняттю їхнього фізичного та естетичного виховання [231]. 

Зазначимо, що кожен хореографічний блок супроводжується власним 

музичним супроводом та рухами. Зокрема, популярними для вивчення є танці 

«Орел набирає висоту» та «Схід сонця». Перший танок починається і 

закінчується рухами, які символізують політ великого птаха. З точки зору 

фізичного розвитку він включає рухи для розтягування рук, ніг та грудної 

клітини. «Східне сонце» більш схожий на військовий марш та починається з 

повороту голови праворуч і ліворуч, одночасно розтягуючи руки. Далі йдуть 

чверті поворотів і ляскання руками відповідно до музикального ритму, за 

яким слідують згини колін та їх розпрямлення. Виконання танців-маршів 

також спрямовано на патріотичне та громадянське виховання молоді, адже 

сама мелодика танцю викликає почуття гордості за свій народ [29, с.15].  

Цікавим є досвід використання хореографії на заняттях у школі у 

провінції Хебей. Такі заняття проводяться із дітьми перших-других класів з 

метою фізичного та естетичного виховання підростаючого покоління. 

Вчитель збирає дітей навколо себе на свіжому повітрі та просить їх сісти у 

коло. Після привітання один із одним вчитель пропонує учням вирушити в 

уявну подорож та просить заплющити очі. Після цього вчитель включає 

народну музику, а коли музика припиняється, педагог каже, що вони їдуть на 

великі рівнини Монголії, та розповідає вихованцям про цю країну, її блакитне 

небо, птахів і зелену траву. Далі педагог просить учнів встати і починається 

безпосередньо навчання танцю. Вчитель показує серію рухів, які діти 

повторюють: орли літають, кролики стрибають, дерева ростуть, вітер дме 

тощо.  

Після рухів, що символізують природу, вчитель переходить до 

традиційних для цієї країни видів спорту, якими є стрільба із лука та 

боротьба. Після цього демонструються ці рухи, які учні знов-таки 

повторюють за учителем. Далі учням пропонують «покататися на конях», 
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діти по колу під музику стрибають, зображуючи вершників. Повернувшись у 

свої ряди, вони дивляться на рухи вчителя, які імітують людей, що 

піднімаються на пагорб і знову спускаються вниз, та повторюють за ним.  

Після цього вчитель зазначає, що після довгої подорожі вони приїхали у 

пункт призначення, де живуть люди, які виконують дуже красиві танці. Під 

музику вчитель демонструє частину монгольського народного танцю. Після 

цього вчитель розповідає дітям, що, не зважаючи на те, що люди тут дуже 

красиво танцюють, вони є нещасливими, адже у їхній країні мало дерев. 

Педагог розповідає учням про проблему нестачі лісів та наслідків цієї 

ситуації та пропонує учням допомогти «висадити дерева». Цьому 

присвячується наступна танцювальна вправа.  

Діти поділяються на малі групи по чотири особи, кожній команді 

надається однакова кількість «дерев» у вигляді зеленої пластикової пляшки і 

червоного відра. Кожна дитина має взяти дерево у відро і пробігти з ним по 

визначеному маршруту, долаючи перепони (пробігти під мотузкою, 

перестрибнути через «прірву» тощо), висадити «дерево» та повернутися до 

своєї команди. Виграє та команда, яка першою впоралася із завданням. Не 

зважаючи на те, що ця вправа більш стосується фізичного виховання дітей, 

ніж виконання хореографічних елементів, саме під час проведення таких 

естафет формується командний дух та розвивається емпатія один до одного, 

що є дуже важливо для хореографічних колективів. Діти співчувають одне 

одному та намагаються підтримати як у разі перемоги, так і поразки.  

Після завершення естафети учням пропонується «сісти на коней» та 

повернутися додому. Після «повернення додому» вчитель робить підсумки 

заняття, наголошуючи на тому, що справжні громадяни країни мають любити 

та поважати одне одного, охороняти та зберігати природу [97, c.89-93].  

Виховання любові до природи в учнів молодших класів відбувається і 

під час виконання хореографічних вправ, де діти мають станцювати: 
• маленьку сміливу чайку, яка високо летить над морем; 
• симпатичну ніжну кішку, яка заспокоює свого хазяїна; 
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• братів пінгвінів, що гуляють та допомагають один одному впіймати 

рибку; 
• маленьку пустотливу мавпочку; 
• слона, який витягує хобот та зичить усім доброго ранку тощо.  

Досвід роботи засвідчив, що такі вправи не тільки сприяють фізичному 

розвитку дитини, а й пробуджують співчуття та любов  до тварин, адже вони 

ніби перетворюються у них та відчувають їхні емоції [191, c.147].  

Хореографія сприяє також подоланню психологічних комплексів, які 

виникають під час спілкування з однолітками, формує відчуття розкутості, 

що є важливим для спілкування у будь-якій компанії. Танці вчать 

налагоджувати контакт і доброзичливі стосунки з партнером протилежної 

статі, що також є проблемою для багатьох китайських дітей та підлітків. 

Ще однією безперечною перевагою є те, що під час занять учні вчаться 

будувати міжособистісні відносини. Під час роботи із партнером протилежної 

статі у дітей виховується дбайливе та шанобливе ставлення одне до одного. У 

хлопчиків заняття хореографії виховують відповідальність за партнерку, тоді 

як рухи дівчат у танці мають бути легкими та ніжними, що сприяє 

формуванню у них жіночості. Китайські хореографи наголошують на тому, 

що основи чоловічого або жіночого початку, ціннісні орієнтації, гендерна 

поведінка, гендерна культура формуються під час занять із хореографії.  

Китайські науковці зазначають, що заняття танцями покращують також 

ментальне здоров’я та розвиток когнітивних здібностей. Ті, хто займаються 

танцями, як правило, гарно навчаються, здатні уважно слідкувати за 

інструкціями та вказівками вчителів, можуть добре контролювати емоції та 

адекватно реагувати на нестандартні ситуації. Науковці пов’язують це з тим  

фактом, що під час систематичних фізичних навантажень, у тому числі й 

занять танцями, більша частина мозку є активною. Саме цьому виконання та 

запам’ятовування складних рухів сприяє формуванню у танцюристів 

можливості швидко приймати рішення, контролювати емоції, розпізнавати 

потенційні проблеми та знаходити їх швидке рішення, бути урівноваженими 

навіть у непростих життєвих ситуаціях [131, c.88 ]. 
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До того ж заняття танцями сприяють підняттю настрою, адже вони є 

джерелом великої кількості яскравих емоцій та моментів. У свою чергу, 

підняття настрою також активізує мозкову діяльність, що сприяє кращому 

засвоєнню матеріалу. Під час фізичних навантажень виділяються гормони 

дофамін та  норадреналін, що підсилюють роботу пам’яті. Танець дозволяє 

також звільнитися від стресів, зняти напруження та емоційне навантаження,  

трансформувати суб’єктивні людські емоції, що ведуть до внутрішнього 

спокою. Науковці зазначають:  що інтенсивнішим є емоційний стан, то легше 

буде відбуватися навчання [127, c.1900].  

Заняття хореографією розвивають також у дітей впевненість у власних 

силах та самоповагу, які формуються від розуміння того, що вони можуть 

через рухи донести власні почуття; впевненість у собі випливає зі знань, 

умінь та практики, з’являється розуміння того, що будь-які перепони можна 

подолати, якщо наполегливо працювати.  

Доведено також, що існує тісна взаємодія між психічним розвитком 

особистості, блоками та стереотипами, які закріплені у свідомості та 

підсвідомості дитини та фізичними рухами. Тобто у дитини із 

психологічними комплексами, як привило, існують проблеми із рухами. Це 

видно по поставі, манері рухатися та навіть жестикуляції. Стреси, проблеми у 

родині та з однолітками відображаються на рівні тіла у м’язових блоках. 

Причому, що більшою є психологічна напруга, то меншою є здатність 

рухатися. У хореографії це називається «панцирем скутості». Завданням 

хореографа у цьому випадку є допомогти вихованцю активізувати тіло і 

таким чином  позбутися комплексів [191, c.147].  

Суспільство побудовано таким чином, що воно змушує дітей 

поводитися відповідно до шаблонів, приховувати власні емоції, що у деяких 

випадках може призвести до виникнення психосоматичних захворювань. 

Тому в провінції Гуанчжоу хореографію використовують як засіб діагностики 

психологічних проблем учнів, якщо не вдається з’ясувати причину проблем 

іншим способом. Вважають, що хореографія пов’язана із вираженням та 

трансформацією емоцій, кожна емоція має власну цінність  та духовний 



148

вимір та зображується по-різному. Саме через рух відбувається визволення 

від негативних емоцій та установлення психологічного контакту.  

Наведемо декілька прикладів того, як у танцях відображаються емоції. 

Так, тим, хто відчуває сильну тугу або горе, характерні різкі та сильні рухи, 

але коли емоції дещо втихають потреба в таких рухах зникає, натомість діти 

стають нерухомими та пасивними. Гнів сприяє посиленню м'язового 

напруження і водночас виникненню відчуття припливу енергії. Тіло 

випрямляється і стає готовим до негайної дії, іноді воно нахиляється вперед у 

напрямку кривдника. Рот зазвичай стиснутий, зуби зціплені, руки зі 

стиснутими кулаками піднімаються, ніби готуються вдарити. Відчуваючи 

сором, у дитини виникає бажання сховатися. Вона повертається спиною, 

намагаючись сховатися від тих, хто знаходиться поруч, опускає донизу очі 

[207].  

Отже, підсумовуючи, необхідно зазначити, що хореографія як 

навчальна дисципліна має значний виховний потенціал, який спрямований на 

вирішення великого спектра проблем: розладів фізичного та психологічного 

здоров’я, виховання духовних та культурних особистостей, формування 

міжособистісних відносин, вивчення культури та історії власного народу, 

формування естетичних смаків дітей.  

3.2. Наступність виховного процесу в закладах середньої та вищої 

освіти КНР як підґрунтя системи підготовки майбутніх 

педагогів-хореографів до проведення заходів із громадянського 

виховання з молоддю 

Розвиток освіти та підготовки висококваліфікованих педагогічних 

кадрів є пріоритетним завданням для уряду КНР. Про це свідчить як значне 

підвищення фінансування сектора освіти, так і прийняття низки законів, 

указів та положень щодо організації освітнього процесу. Щодо фінансування, 

то його обсяги збільшилися в десятки разів (у 1980 р. витрати на освіту 

http://news.southcn.com/nfdsb/content/2021-05/11/content_192426776.htm
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становили 7700 млн юанів, а в 2006 р. сума сягала вже 981,5 млрд юанів) і 

продовжують постійно збільшуватися. У державі проводиться активна робота 

із ліквідації безграмотності. Якщо у 1949 році середню освіту отримувало 

приблизно 20 % дітей, то у 2009 році цей показник становив 99,1 % [39, c.93].  

На необхідності підвищення якості освіти та виховання у закладах 

освіти будь-якого рівня наголошено і в таких нормативних документах, як 

«Закон Китайської Народної Республіки про освіту», «Закон Китайської 

Народної Республіки про обов'язкову освіту», «Закон Китайської Народної 

Республіки про вищу освіту», «Закон Китайської Народної Республіки про 

професійну освіту», «Закон Китайської Народної Республіки про педагогічні 

та вчительські кадри», «Положення Китайської Народної Республіки про 

вчені ступені», «Положення про мандат викладачів», «Положення про 

нагородження за успіхи у викладанні» тощо. Усього на сьогодні в країні існує 

6 законів, 10 положень та близько 600 адміністративних актів, які регулюють 

освітній процес та в сукупності являють собою функціональну та досить 

ефективну систему освіти в країні.  

Відповідно до «Закону КНР про обов’язкову освіту» усі діти, 

незалежно від статі, національності та раси, які досягли шестирічного віку та 

є громадянами Китаю, мають вступити до школи й отримати обов’язкову 

освіту, що триває 9 років. У законі зазначається, що метою системи освіти є 

виховання особистості в руслі розвитку ідеалів соціалізму, рівності, миру, 

толерантності до інших людей, поваги до прав та свобод інших громадян, 

традицій своєї та інших країн. Особлива роль у вихованні цих якостей 

належить початковій школі, адже саме тут відбувається основа формування 

особистості. 

У молодшій школі (⼩学), навчання у якій передбачає 6 років, діти 

вивчають китайську мову, іноземну мову (переважно англійську), математику, 

природознавство, музику та хореографію і фізичну культуру. Водночас у 

навчальних програмах КНР наголошується на необхідності розвитку не 

тільки знань та умінь студентів із зазначених дисциплін, але й приділення 
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уваги виховній роботі із школярами, особливо у сфері патріотичного, 

морального та громадянського виховання. Тому кожен день у школі 

починається із виконання державного гімну, а з четвертого класу один раз на 

тиждень у молодшій школі має проводитися позакласний захід, який 

спрямовано на виховання громадянськості учнів, любові до батьківщини, 

поваги до соціалістичного устрою держави.   

Навчання в середній школі (中学) поділяється на неповну та старшу 

середню школу і триває також шість років. До середньої школи першого 

ступеня, або неповної середньої школи вступають діти 12–13 років. На цьому 

етапі середньої освіти учні продовжують вивчати китайську та дві іноземні 

мови, музику та хореографію, географію, вивчають природничі науки 

(математику, інформатику, фізику, хімію та біологію). З цього часу починає 

приділятися більше уваги громадянському вихованню та освіті молодого 

покоління, що відбувається під час вивчення суспільно-політичних 

дисциплін, до яких належать основи політики, історія, етика та мораль.  

Підкреслимо, що не зважаючи на той факт, що в середньому 

китайському класі нараховується 40–50 осіб, під час уроків дисципліна є 

дуже жорсткою. Кожен день у китайських учнів по вісім-дев’ять уроків, п’ять 

із яких проводиться до обіду, а решта вже після обідньої перерви. 

Специфікою китайської середньої освіти є те, що учні мають уроки з 

фізичного виховання та «хвилинки громадянської свідомості» кожного дня, 

коли черговий учень перед початком занять підіймає прапор країни.  

Після закінчення навчання у дев’ятому класі учні складають 

комплексний іспит, який є непростим навіть для тих дітей, які добре 

навчалися у школі. У тому разі, якщо учні успішно склали цей іспит, вони 

можуть продовжити освіту у професійній або академічній школі. Основним 

завданням академічної школи, в якій навчаються протягом двох років, є 

підготовка учнів до вступу в заклади вищої освіти, тобто у цих школах 

продовжується вивчення тих самих навчальних дисциплін, які вивчалися і в 
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середній школі, але на більш високому рівні. Після закінчення повної 

середньої освіти учні складають комплексний екзамен «гаокао», який 

спрямовано на перевірку знань із китайської та іноземної мови та математики 

й вибіркових складових (фізика, хімія, історія, політологія, географія та інші 

навчальні предмети, які вивчалися у школі). Цей екзамен триває три дні та  

вважається одним із найскладніших у світі. Специфікою проведення 

китайських іспитів є те, що учні навіть не намагаються списати відповіді в 

однокласників, адже в цьому разі екзамен для них закінчується та робота 

анулюється [48, 50, 76, 186].  

Як зазначалося, в школах КНР велика увага приділяється не тільки 

наданню знань за фахом, але й проведенню активної виховної роботи на будь-

якому етапі освіти. Причому виховний процес у закладах освіти організовано 

таким чином, щоб була спадкоємність завдань, мети, форм та методів різних 

ступенів освіти, починаючи із молодшої та закінчуючи вищою школою. 

Особливістю китайської виховної системи є те, що саме заклади освіти, а не 

батьки, виступають у ролі фундаментальних інститутів соціалізації молоді. За 

виховний процес учнів молодшої школи передусім несе відповідальність 

класний керівник, до обов’язків якого входить проведення виховних бесід та 

заходів із громадянської освіти [52;  105].  

Прикладами таких позакласних заходів можуть бути виховні години «Я 

громадянин своєї країни», «Китай сьогодні», «Знамениті люди Китаю» тощо. 

Під час таких заходів діти, відповідаючи на питання вчителя, узагальнюють 

знання з громадянської освіти, які в них уже є. Так, учням пропонується 

надати відповіді на такі питання: 
• У якій країні ми живемо та чим вона знаменита? 
• Назвіть видатних громадян своєї країни? Чим саме вони прославилися? 
• Яке місто є столицею нашої країни? Що ви про неї знаєте? 
• Назвіть основні державні символи Китаю. 
• Який головний закон нашої країни? Тощо. 
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Дітям пропонується виконати також тематичні малюнки із зображенням 

малої батьківщини, державних символів, природи країни тощо.  Під час таких 

виховних заходів учням також надається інформація щодо історії рідного 

краю та видатних людей. Громадянському вихованню на цьому етапі 

сприяють також і проведення зустрічей із видатними представниками тієї 

місцевості [76; 82;  189].  

У ході дослідження необхідно зазначити, що на такі позакласні заходи 

запрошуються і ті студенти, які проходять педагогічну або виробничу 

практику, таким чином готуючи їх до проведення виховних заходів із 

громадянського виховання у майбутньому. Виховувати справжніх громадян 

КНР класному керівникові у молодшій школі допомагають також учні 

старших класів, які проводять шефську роботу з молодшими. Так, старші 

товариші допомагають молодшим адаптуватися до шкільних умов, вирішити 

проблеми, які виникають під час перебування в школі.  

З переходом до середньої школи виховні функції покладаються на 

молодших викладачів. Молодими викладачами, як правило, працюють 

випускники педагогічних університетів, які, працюючи в парі з більш 

досвідченими колегами, набувають знань та умінь із методики викладання 

певної дисципліни, а також приміряють на себе роль викладача [89, c. 54].  

До розповсюджених форм виховної роботи з громадянського виховання 

на цьому етапі належать бесіди та позакласні заходи. Водночас додаються і 

нові форми виховної роботи, такі як перегляд та обговорення фільмів, 

головними героями яких є справжні патріоти своєї країни; обговорення 

політичних новин; індивідуальна та групова робота учнів із газетами та 

періодичними виданнями з метою формування політично обізнаних 

особистостей; залучення учнів до участі в конференціях, у яких 

обговорюються питання громадянського виховання та формування 

громадянськості. Отже, на цьому етапі спостерігається значне розширення 

форм громадянського виховання молоді, що пов’язано із більш зрілим віком 
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учнів та вже наявною базою громадянського виховання, яке відбувалося під 

час навчання в молодшій школі [96; 97; 215].  

 У ході дослідження необхідно зазначити, що як і в молодшій школі до 

організації та проведення цих заходів активно залучають тих студентів, які 

проводять педагогічну, соціальну та виробничу практики. Причому, якщо у 

молодшій школі виховна діяльність майбутніх вчителів хореографії не 

відрізнялася від усіх інших студентів, то на цьому етапі їх виховна діяльність 

проявляється не тільки у допомозі організації вищезазначених заходів, але й у 

постановці патріотичних танців, що також сприяє громадянському 

вихованню дітей [98, c.106].  

Велику роль у виховному процесі громадянськості на цьому етапі 

відіграє й Організація юних піонерів Китаю, які також організовують та 

проводять виховні заходи з учнями середніх шкіл та заохочують дітей 

проявляти якості лідера, що є першим етапом відбору до членів у 

Комуністичну партію Китаю [100, c. 45]. 

У школа професійного спрямування проводиться підготовка фахівців 

різних профілів: юристів, фармацевтів, фахівців у галузі сільського 

господарства, економістів, медичних працівників тощо. У більшості середніх 

професійних училищ навчання триває чотири роки, тоді як в училищах 

сільськогосподарського профілю — три роки, що пов’язано із низькою 

популярністю цього напрямку. Як правило, до училищ вступають підлітки 

15–16 років. У тих середніх спеціальних закладах освіти, куди набирають 

випускників, які закінчили повну середню школу, їх вік не має перевищувати 

22 роки, а навчання триває протягом двох років. Після успішного закінчення 

закладів середньої спеціальної освіти випускники мають змогу подати 

документи до закладів вищої освіти, хоча конкурс на вступ є дуже великим та 

на деякі спеціальності сягає до 300 осіб на місце [80].  

У ході дослідження встановлено, що відповідно до настанов 

Комуністичної партії Китаю та уряду країни громадянське виховання 
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здійснюється у всіх закладах спеціалізованої середньої освіти, водночас 

найбільш інтенсивним та ефективним процес громадянського виховання 

відбувається під час підготовки воєнних.  

Під час навчання у цих закладах педагоги розвивають в учнів такі риси, 

як чесність , принципіальність , громадянська відповідальність , 

законослухняність, уміння працювати в команді. Велика увага приділяється 

також і їхньому фізичному вихованню. У деяких військових училищах 

(наприклад Морська військова академія) студенти мають можливість 

зануритися в атмосферу воєнного життя, щоб визначитися, чи пов’язувати з 

цим фахом майбутнє. Зокрема, хлопцям віком від 11 до 17 років пропонується 

літній табір. Студенти беруть участь у навчальних заходах літнього табору, 

які проводять вчителі іноземної мови, англійської мови та математики. 

Студенти вивчають сучасну американську мову: слухають, говорять, читають 

і пишуть. Щотижня проводяться іспити, щоб відстежувати прогрес навчання 

студентів. 

Після школи діти беруть участь у різних цікавих заходах військового 

літнього табору, що спрямовані на їхнє громадянське та патріотичне 

виховання. Заходи переважно стосуються військових видів спорту, метою 

яких є сприяти роботі в команді, виховувати вміння вирішувати проблеми і 

водночас покращувати самооцінку та впевненість у собі.  

Усі виховні заходи літнього табору спрямовані на формування у 

молодих людей дисципліни, мужності та лідерства. Кожен учень усвідомлює 

важливість колективної роботи та заповзятливого духу, і водночас набуває 

цінних лідерських навичок, що дасть їм перевагу в майбутньому. Кемпери 

літніх таборів приїжджають з усього світу, і вони працюють разом, щоб 

створити справді міжнародну команду, дізнаються про різні культури; під час 

занять діти матимуть досвід, якого вони ніколи не відчували у своєму житті 

[68; 89; 93;  121]. 

Для тих молодих людей, які вирішили в подальшому пов’язати своє 

життя із кар’єрою військовослужбовця, одним із найяскравіших моментів є 
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прийняття присяги. Урочиста присяга в присутності близьких, товаришів по 

училищу та шановних гостей у повній екіпіровці спрямована на формування 

громадянськості та відповідальності перед тим, кого вони будуть захищати у 

майбутньому [68; 144]. Крім того, необхідно зазначити, що незважаючи на 

пильну увагу до громадянського виховання схожих закладів освіти, майбутні 

вчителі хореографії здебільшого не мають до таких закладів освіти ніякого 

стосунку.  

Подальше формування справжніх громадян відбувається на рівні вищої 

освіти. У руслі нашого дослідження особливий інтерес викликає вища 

педагогічна освіта, адже саме тут відбувається підготовка тих, хто у 

майбутньому буде здійснювати громадянське виховання дітей. Зазначимо, що 

педагогічну освіту в Китаї можна здобути як у педагогічних університетах та 

інститутах, так і у вищих педагогічних училищах. Студентами цих закладів 

освіти можуть стати ті молоді люди, які мають атестат щодо успішного 

закінчення повної середньої освіти (⾼学гаосюе), закінчили школу 

підготовки до університету (⾼中学гао чжонг сюе) та склали єдиний 

державний іспит. Після закінчення вищого педагогічного училища, навчання 

в якому триває два-три роки, випускники можуть працювати вчителями 

молодшої школи та викладати деякі дисципліни в середній школі [101; 106].  

Випускники педагогічних університетів можуть працювати в середній 

та старшій школі відповідно до спеціалізації, а також у школах, у яких 

відбувається підготовка до вступу в університет. Термін навчання в 

університетах складає чотири роки. Випускники педагогічних університетів 

працюють як вчителями-предметниками (фізика, математика, іноземні мови, 

біологія тощо) або отримують таку спеціалізацію, як управління освітою, 

психологічне виховання, шкільне виховання, робота з дітьми із девіантною 

поведінкою. Обов’язковою умовою навчання є проходження педагогічної та 

виробничої практики.  

У ході дослідження встановлено, що програми навчання для майбутніх 

вчителів розробляються безпосередньо кожним закладом освіти окремо та 



156

можуть значно відрізнятися одна від одної, але держава контролює роботу 

університетів і надає рекомендації щодо змісту навчання. Останнім часом 

спостерігається модернізація вищої освіти Китаю та її відповідність 

провідним освітнім системам. Зокрема, у Китаї впроваджено кредитно-

залікову систему з акцентом на самостійну роботу студентів, що оцінюється 

за 100-бальною системою. Водночас залишається багато форм оцінювання, 

які є притаманними саме для Китаю: усний та письмовий аналіз роботи, 

самоаналіз, аналіз робіт одногрупниками [107].  

У вищих педагогічних закладах країни намагаються зберігати  

наступність виховного процесу між закладами середньої та вищої освіти. 

Форми організації виховної роботи з громадянського виховання майже не 

відрізняються від старшої школи: виховні бесіди, участь у волонтерській 

діяльності, участь у тематичних конференціях та семінарах, перегляд фільмів 

тощо. Керівництво країни вважає, що високий показник участі студентів у 

виховних заходах дозволяє, з одного боку, активно та цікаво проводити 

вільний час із користю не тільки для себе, але й у багатьох випадках для 

інших громадян країни, а з іншого — сформувати навички проведення 

виховних заходів, що є необхідною умовою подальшої педагогічної 

діяльності [126; 133; 158]. 

У зв’язку із підвищенням вимог до викладання дисциплін, 

підвищуються вимоги і безпосередньо педагогів. У державі створюються 

умови для розвитку освіти педагогів впродовж життя та системи підвищення 

кваліфікації. До основних ланок освіти педагогів упродовж життя можна 

віднести педагогічні училища, університети, спеціалізовані факультети, що 

працюють на базі непедагогічних університетів, та курси перекваліфікації. 

Підвищити професійний рівень та сформувати науковий підхід до 

викладання педагоги можуть під час навчання в аспірантурі та докторантурі, 

а також під час проходження стажування в провідних університетах інших 

країн. Один раз на п’ять років вчителі мають пройти підвищення кваліфікації, 

після успішного проходження  вони отримують підвищення заробітної плати. 
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Підвищення кваліфікації може відбуватися як безпосередньо на базі 

інститутів післядипломної освіти, так і в дистанційному форматі через 

телеуніверситети, вебінари та за допомогою інших засобів інформаційних 

технологій.  Під час проходження підвищення кваліфікації із вчителями 

обговорюються не тільки питання методики викладання дисципліни, але й 

підходи до організації виховної роботи з учнями [28, c.17].  

У Китаї існують певні вимоги до рівня освіти педагогів різних закладів 

освіти. Так, для роботи: 
• з дітьми в секторі дошкільної освіти необхідно закінчити педагогічне 

училище; 
• у початковій школі вчителю необхідно закінчити середнє або вище 

педагогічне училище; 
• у секторі неповної середньої освіти необхідно закінчити вище спеціальне 

педагогічне училище або профільний університет; 
• у середній школі необхідно мати диплом педагогічного університету; 
• у закладах вищої освіти викладачі мають бути випускниками 

університетів, бажано мати учений ступінь та звання [39, c.75].  

На систему виховання на будь-якому етапі навчання впливає 

розширення зв’язків з іншими країнами. Після прийняття Комуністичною 

партією Китаю Постанови «Про реформування системи освіти» у 1985 р. ця 

сфера суспільної діяльності визнається однією із тих, що сприяє розвитку 

держави. Ефективні шляхи реформування уряд вбачає у децентралізації 

освіти та у впровадженні в заклади освіти будь-якого рівня провідних ідей 

інших країн, однак зі збереженням китайських традицій виховання та 

формування якісних характеристик суспільства. Програма реформи та 

розвитку освіти передбачала побудову системи освіти на базі соціалістичних 

цінностей із китайською специфікою: соціалістичні ідеали, визнання 

провідних ідей Комуністичної партії Китаю, принцип відкритості та якості 

освіти, нова якісна парадигма освіти тощо [87].  
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Із 1990-х років ХХ століття заклади вищої освіти Китаю отримали 

право самостійно укладати договори з університетами інших країн, що 

сприяло активізації обміну як студентами, так і викладачами. Однак 

китайські виші дотепер більш схильні приймати іноземних студентів, ніж 

відсилати своїх за кордон, боячись за перспективи «неповернення» студентів 

з навчання. З іншого боку, така активізація міжнародних зв’язків сприяла 

інтенсивному впровадженню інформаційних та комунікативних технологій у 

систему освіти [68, c.113]. Широку популярність дотепер зберігають радіо та 

телеуніверситети (форма здобуття освіти та підвищення кваліфікації, яка 

з’явилася в КНР в 50-60 рр ХХ сторіччя), які сприяли розповсюдженню 

дистанційної освіти вчителів, а сьогодні стали органічною частиною системи 

освіти впродовж життя [196, c.20]. Під час проведення уроків та виховних 

заходів у Китаї почали активно використовувати освітні програми, мережу 

Інтернет, мультимедіа, що підвищувало як якість викладання, так і інтерес до 

занять з боку здобувачів освіти.  

Ці нові підходи та технології до навчання сприяють творчому розвитку 

студентів, надають більше інструментів для ефективної роботи вчителям, а 

також дозволяють перетворити виховні заходи із громадянського виховання із 

традиційних виховних бесід на яскраві та цікаві заходи, що сприяють 

кращому формуванню особистості.  

У ході дослідження встановлено, що формуванню наступності 

виховного процесу між школою та закладами вищої освіти сприяло також 

прийняття у 2001 році «Програми побудови громадянської моралі», в якій 

обґрунтовувалася важливість морального та ідеологічного виховання, а також 

визначалися основні напрями роботи Комуністичної партії Китаю з цього 

питання. У документі наголошувалося на тому, що на той час у молоді 

спостерігалося нехтування моральними принципами, громадянськими та 

суспільними обов’язками перед країною, правилами етикету, що вимагало 

жорсткої реакції як з боку держави, так і закладів освіти [185, c.18].  
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Зазначалося, що багато цінностей, які необхідно сформувати у молоді, 

беруть свій початок у традиційній культурі. Тому необхідно на будь-якому 

етапі освіти проводити заходи, присвячені конфуціанству. Саме цей напрям 

дозволяє розвити у молодих людей такі доброчинності, як чесність, 

відвертість, справедливість, уміння запобігати створенню конфліктних 

ситуацій, бажання допомагати іншим тощо [35, c.55].  

У Програмі також наголошується на тому, що на першому місці в 

китайському суспільстві мають бути колективні інтереси, інтереси нації, а 

потім вже особисті. Проголошуються також основні духовні принципи 

розвитку особистості: 

- практика — єдиний критерій істини; 

- дух сміливої творчості та оновлення; 

- просунення вперед, незважаючи на труднощі; 

- дух завзятої боротьби; 

- дух безкорисного служіння державі. 

У документі наголошується також на тому, що протягом п’яти тисяч 

років існування китайська нація створила національний стрижень, в основі 

якого лежить патріотизм та єдність нації, працелюбність та мужність і саме в 

цьому руслі необхідно здійснювати виховну роботу на будь-якому ступені, 

починаючи від молодшої школи та закінчуючи університетами [87, c.59].  

Водночас необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку 

китайського суспільства існують і проблеми, які є ще не вирішеними. 

Зокрема, керівництво країни занепокоєно тим, що молодь перебуває під 

сильним впливом американських та західних фільмів, які не відповідають 

моральним та громадянським установам Китаю.  

До основних джерел «вестернізації» країни відносять: 
• іноземні компанії, що виробляють продукцію на території Китаю або 

імпортують товари; 
• китайські державні структури, які регулюють приплив іноземної культури 

до Китаю; 
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• китайська інтелігенція та інша культурна еліта, які беруть участь у 

процесах культурної глобалізації [87, c.209 ]. 

Тому партія спрямовує зусилля на укріплення почуття національної 

самосвідомості та віри в китайську культуру, прояв занепокоєності щодо 

культурної безпеки і нарощування м’якої сили країни та посилення впливу 

китайської культури у світі. Така політика пов’язана із розумінням того, що 

нарощування економічної сили не можливе без підняття почуття патріотизму 

та громадянськості китайського суспільства.  

3.3. Перспективи впровадження прогресивного досвіду китайської 

практики підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до 

проведення заходів із громадянського виховання в закладах 

освіти України 

На сучасному етапі розвитку України як незалежної держави 

відбуваються значні зміни у всіх сферах життя суспільства: економіці, 

культурі, науці та освіті. У цей час країна намагається підняти освіту на 

новий рівень, адже саме завдяки підвищенню якості освіти можна збільшити 

інтелектуальний потенціал країни, що у свою чергу позитивно позначиться 

на економічному розвитку держави. На основі аналізу нормативних 

документів можна стверджувати, що  одним із необхідних компонентів освіти 

є громадянське виховання, що сприяє формуванню особистостей, які здатні 

працювати на благо та розвиток держави.  

Так, у «Національній доктрині розвитку освіти  України у ХХІ ст.» 

наголошується на тому, що держава має забезпечувати умови, які 

сприятимуть «вихованню особистості, яка усвідомлює свою належність до 

українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях 

і перспективах соціокультурної динаміки» [53; 58]. Наголошується також на 

необхідності збереження і збагачення національних культурних та історичних 

традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, рідної 
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мови, а також поважливого ставлення до національних меншин, які 

проживають на території України. Виховний процес має спрямовуватися на 

розвиток демократичного світогляду, дотримання громадянських прав та 

свобод інших людей незалежно від їх культури та віросповідання, 

формування етичних та естетичних смаків молоді, бережливе ставлення до 

природи. 

У документі також наголошується на національному форматі освіти, що 

тісно пов’язано із громадянським вихованням: освіта має нести національну 

ідею, сприяти національній самоідентифікації та розвитку культури 

українців, але й водночас формувати повагу до цінностей світової культури та 

загальнолюдських надбань. Одним із головних пріоритетів, на якому 

робиться акцент у Доктрині, є національне виховання, що розглядається 

органічною складовою освіти та складається із двох основних компонентів: 

патріотичного та громадянського виховання. Основна мета національного 

виховання полягає у формуванні свідомого громадянина та патріота своєї 

держави, а також у набутті молоддю високої культури міжнаціональних 

відносин, формуванні потреби жити в громадянському соціумі, 

вдосконаленні духовних якостей, трудової, моральної, екологічної та 

художньо-естетичної культури.  

Зусилля під час національного виховання необхідно спрямовувати на 

знайомство громадян країни із глибинними пластами національної культури і 

духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних 

позицій. Поглядів, ідей та переконань, які мають бути побудовані на основі 

цінностей вітчизняної та світової культури. У Національній доктрині 

розвитку освіти також наголошується на тому, що національне виховання має 

відбуватися на усіх етапах навчання дітей та молоді та сприяти формуванню 

гармонійної та цілісної особистості, її всебічному розвитку та на цій основі 

сприяти збагаченню інтелектуального потенціалу, духовності та культури 

українського народу [53; 58; 59]. 
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На необхідності підвищення уваги до громадянської освіти 

наголошується й у статті 5 Закону України «Про освіту». Зокрема 

зазначається, що держава створює умови для здобуття громадянської освіти, 

спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних із реалізацією 

особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням 

цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина [59]. 

У Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту» визначаються 

засади, на основі яких має відбуватися освітня діяльність. Серед інших 

визначено і наступні: 

• людиноцентризм; 

• верховенство права; 

• нерозривний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, 

національними традиціями; 

• гуманізм; 

• демократизм; 

• єдність навчання, виховання та розвитку; 

• виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

• формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів 

України, нетерпимості до їх порушення;  

• формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, 

а також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

• формування громадянської культури та культури демократії; 

• нетерпимість до проявів корупції та хабарництва [57; 59]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%2525D0%2525BA/96-%2525D0%2525B2%2525D1%252580
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Вважаємо, що особлива увага має приділятися формуванню майбутніх 

педагогів, адже саме вони в подальшому будуть працювати із дітьми, 

прищеплювати їм уміння та навички , які є необхідними для 

конкурентоспроможних спеціалістів у різних галузях суспільного життя. 

Причому обов’язковим компонентом є підготовка майбутніх педагогів до 

здійснення виховної діяльності, що сприятиме вирішенню завдань, які 

постають перед суспільством.   

Необхідно зазначити, що виховна робота в закладах освіти не має 

зводитися тільки до педагогічного впливу на особистість, а має охоплювати 

усі сфери життя: стиль спілкування в родині, з однолітками, літніми людьми, 

шанобливе ставлення до держави, природи, представників інших культур та 

віросповідань тощо. Завданням вчителя в цьому випадку є спрямувати 

виховний процес та створити умови для саморозвитку й самовдосконалення 

особистості [49, c.13].   

Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що сучасні випускники 

педагогічних університетів України, хоча і мають ґрунтовну теоретичну 

підготовку із дисципліни, що викладають, але не завжди озброєні знаннями 

та уміннями щодо здійснення виховної роботи. До основних проблем, що 

постають перед молодими вчителями під час проведення виховної роботи, 

можна віднести: 

• недостатнє урахування індивідуального підходу до кожного учня; 

• складнощі у визначенні мети виховної діяльності, комплексного 

планування виховних заходів, вибору ефективних методів виховання, 

визначення результату виховної діяльності; 

• під час формування майбутніх педагогів недостатньо враховується 

внутрішній потенціал особистості [2]. 

Для розуміння можливостей творчого впровадження прогресивних ідей 

щодо підготовки майбутніх вчителів танцю до здійснення виховної діяльності 
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з громадянського виховання вважаємо необхідним окреслити систему 

підготовки майбутніх хореографів в Україні.  

Необхідно зазначити, що в Україні працює досить широка мережа 

закладів вищої освіти, серед яких Київський університет культури, Київський 

університет культури і мистецтва, Луганська академія культури і мистецтв, 

хореографічні факультети створено також і на базі багатьох педагогічних 

університетів: Бердянський педагогічний державний університет, 

Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені І. Франка, Житомирський 

державний університет імені І. Франка, Луганський державний університет 

імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені І. Франка 

та інші. У кожному із ВНЗ є власна специфіка та спеціалізації щодо 

підготовки майбутніх спеціалістів. 

Так, наприклад, в Київському університеті культури та мистецтва 

студенти мають змогу обрати одну із трьох спеціалізацій: 

• народну хореографію; 

• сучасну хореографію; 

• бальну хореографію [5]. 

Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікацію 

балетмейстера народної хореографії та викладача фахових дисциплін.  За 

період існування цієї спеціалізації освіту отримали понад дві тисячі 

висококваліфікованих спеціалістів, багато з яких отримали наукові ступені та 

почесні нагороди. Переважна більшість випускників працюють у закладах 

середньої та вищої освіти або професійних колективах не тільки України, але 

й усього світу. 

Формування майбутніх хореографів здійснюється із застосуванням 

інноваційних підходів до викладання таких фахових дисциплін залежно від 

обраної спеціалізації. Так, студенти, які обрали своєю спеціалізацією народні 
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українські танці, вивчають такі дисципліни, як «Мистецтво балетмейстера», 

«Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія і 

методика викладання українського народно-сценічного народного танцю», 

«Методика викладання сценічного танцю», «Хореографічна освіта народів 

світу», «Історія хореографічного мистецтва», «Хореографічна культура 

народів світу», «Еволюція українського народного танцю».  

Ті здобувачі вищої освіти, які обрали своєю спеціалізацією бальні 

танці, вивчають такі дисципліни, як «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль 

бального танцю», «Історія бального танцю», «Композиційна побудова 

конкурсних варіацій європейської та латиноамериканської програм», 

«Методика виконання віртуозних рухів у бальній хореографії», «Методика 

виконання загально-хореографічних дисциплін (класичного, сучасного, 

народно-сценічного, історико-побутового, дуетно-сценічного танців)», 

«Партерний тренаж», «Теорія та практика створення хореографічного 

образу»,  тощо. [60]. 

Під час навчання студенти вивчають як предмети з майбутньої 

спеціалізації, так і предмети загального циклу, що дозволяє сформувати 

всебічно розвинутих фахівців. Для формування управлінських та 

організаційних навичок до навчального плану було включено такі 

дисципліни, як «Методика організації навчального процесу в навчальних 

закладах» та «Методика організації заходів з бальної хореографії».   

Велика увага приділяється також організації науково-дослідницької 

діяльності як викладачів цієї спеціальності, так і студентів. До центрального 

напряму досліджень належить дослідження української національної 

хореографічної культури. Результати наукового пошуку обговорюються на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, а творчі 

доробки впроваджуються у навчальний процес університету.  

При факультеті створено танцювальний колектив «Київ», який бере 

активну участь у телевізійних проєктах та мистецьких заходах, що дозволяє 
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студентам отримати досвід виконавської майстерності. Виступи колективу 

дозволяють популяризувати народний український танець не тільки на 

території країни, але й за її межами.  

До основних завдань формування професійної компетентності 

майбутніх хореографів та викладачів танцю належать наступні:  

• систематичне та постійне вдосконалення та перегляд навчальних курсів, 

що пов’язано з розвитком різних видів та жанрів хореографії і появою 

нових форм сучасного танцю; 

• розробка та удосконалення навчально-методичних комплексів з 

дисциплін, що викладаються, підготовка до друку підручників, 

навчальних та навчально-методичних посібників, хрестоматій для 

абітурієнтів та студентів;  

• участь викладачів і студентів у роботі наукових конференцій із 

проблематики, що стосується хореографії; 

• проведення майстер-класів з хореографії; 

• організація міжнародної творчої співпраці з хореографами та 

хореографічними колективами як України, так і інших країн. [60]n-sp 

При факультеті створено лабораторію науково-методичного 

забезпечення, що є аналітичним центром із науково-методичної роботи, 

визначення пріоритетних напрямів дидактичної роботи, аналізу та вивчення 

можливостей щодо впровадження інноваційних форм та методів навчання, 

вдосконалення якості й ефективності організації навчального процесу і 

наукової роботи.  

До основних завдань лабораторії науково-методичного забезпечення 

належить: 
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• аналіз та узагальнення провідних ідей щодо організації науково-

методичної роботи та впровадження сучасних методів організації процесу 

навчання; 

• методичний супровід викладачів; 

• аналіз стану методичного забезпечення процесу навчання та координація 

розробки методичних матеріалів і рекомендацій; 

• організація та проведення методичних конференцій та семінарів з питань 

навчального забезпечення та наукової роботи; 

• планування видавничої діяльності факультету; 

• контроль за своєчасним переглядом робочих програм навчальних 

дисциплін та їх відповідність навчальним планам; 

• здійснення інформаційного забезпечення щодо підготовки професорсько-

викладацьким складом наукових праць [37].  

Обов’язковим компонентом підготовки майбутніх хореографів, як і на 

всіх інших спеціальностях, є проходження практики, метою якої є занурити 

студентів у професійну діяльність та сформувати висококваліфікованих 

спеціалістів із хореографії. Організацією та проведенням практики на базі 

КНУКІМ займається лабораторія професійної та практичної підготовки. 

Фахівці цієї лабораторії також формують перелік баз проходження практики, 

визначають заходи, що сприяють роботі викладачів щодо керівництва 

практикою та забезпечують інформування студентів щодо умов та порядку 

проведення практики. На основі аналізу сайту можна стверджувати, що 

практика майбутніх хореографів КНУКІМ є наскрізною та організовується за 

принципом від простого до більш складного. Так, на першому курсі студенти 

проходять ознайомчу практику, на другому — навчальну, на третьому — 

виробничу, на четвертому — переддипломну, а на п’ятому — стажування за 

фахом та науково-педагогічну практику [60].  
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До основних баз практики майбутніх студентів-хореографів належать 

Національний заслужений ансамбль танцю України імені П. Вірського, 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», 

Національний театр опери і балету України імені Тараса Шевченка, 

Академічний театр «Київ модерн-балет», Дитяча зразкова хореографічна 

студія «Fors» та інші установи.  

Практика спрямована на формування чіткої системи безперервної 

підготовки студентів, під час якої формується здатність пов’язувати та 

закріплювати знання, отримані в процесі навчання, застосовувати їх в умовах 

виробництва, виховувати в молодих людей готовність до прийняття 

самостійних рішень [37]. 

Високо цінуючи підхід до формування майбутніх хореографів з точки 

зору їх професійного формування, зазначимо, що підготовці майбутніх 

фахівців до виховної діяльності приділяється недостатньо уваги, у тому числі 

й щодо організації заходів із громадянського виховання. Про це свідчить 

відсутність інформації з цих питань на офіційному сайті факультету. 

Вважаємо, що досвід, який накопичено з цього питання китайськими 

педагогами, значно збагатив би підготовку сучасних вчителів хореографії.  

На нашу думку, освітньо-виховний процес КНУКІМ збагатило б 

введення соціальної та волонтерської практики, більш активна участь у 

різноманітних суспільних заходах, а також добровільна праця та відвідування 

сиротинців та будинків престарілих, що є постійним та необхідним 

елементом формування майбутніх педагогів та їх підготовки до здійснення 

виховної діяльності у Китаї. Причому під час проходження практик зусилля 

студентів необхідно спрямовувати не тільки на організацію діяльності 

хореографічного дитячого колективу, а й на проведення із ними виховних 

заходів, у тому числі і з громадянського виховання.  

Формуванню громадянської позиції майбутніх хореографів в Україні, та 

як наслідок виховання цих ідей у дітей, сприятиме впровадження в освітній 
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процес фольклорної та суспільної практик, адже саме під час проходження 

фольклорної практики відбувається ознайомлення з народною культурною 

спадщиною країни і регіону та формується почуття гордості за власний народ 

та його минуле, а суспільна практика надає можливість працювати в 

«педагогічному колективі» та планувати виховну діяльність разом із іншими 

студентами, які входять до робочої групи.   

Систематична участь українських студентів у цих заходах сприятиме 

формуванню громадянської позиції та почуттю відповідальності за власний 

народ та його майбутнє. Більш активне залучення українських студентів до 

волонтерської діяльності та роботи з різними верствами населення дозволило 

б майбутнім хореографам зануритися у фах та сформувати в них 

громадянську свідомість, що у подальшому позитивно відобразилося б на 

організації виховного процесу в дитячих хореографічних колективах. 

Враховуючи той факт, що факультетом систематично проводяться 

конференції з питань хореографії, доцільно було б заснувати секцію, яка 

присвячена питанням саме патріотичного та громадянського виховання 

молоді та можливостям хореографії як навчальної дисципліни сформувати 

почуття відданості власній країні та формуванню громадянських позицій 

молоді. Доцільно також організовувати конференції, присвячені виховній 

діяльності майбутніх хореографів (за форматом конференції «Цінності та 

виховання цінностей», що проводяться у Пекінському університеті, 

«Громадянська та патріотична освіта як необхідний елемент розбудови 

держави», що проводиться у Шанхайській театральній академії). 

Формування майбутніх вчителів хореографії відбувається і на базі 

психолого-педагогічного факультету Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Відповідно до освітньо-

професійної програми першого рівня освіти за спеціальністю 024 

«Хореографія» громадянському вихованню приділяється досить серйозна 
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увага. Зокрема, у загальних компетентностях, що мають бути сформовані у 

студентів, зазначається, що студенти мають: 

• бути здатними реалізовувати свої права та обов’язки з позицій 

громадянина суспільства, усвідомлювати цінності громадянського  

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

• зберігати та примножувати культурні, моральні і наукові цінності й 

досягнення суспільства, базуючись на розумінні законів історії та 

розвитку предметної області;  

• бути здатними спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово [2; 

8; 55; 56]. 

Базою підготовки є кафедра хореографії, яку було створено у 1993 році. 

Із 2021 року завідувачем кафедри є заслужений діяч мистецтв України, 

народний артист України Г. Ю. Юрченко, який є художнім керівником та 

постановником понад 30 різноманітних тематичних програм, автором 

сценаріїв та постановником тематичних вистав-концертів «Жива квітка його 

любові» (1998 р.), творчого звіту майстрів мистецтв та художніх колективів 

області «Пісенна мова Полтавщини» (1999 р.), творчого звіту «Симфонія 

Полтавського краю» (2001 р.), присвяченого 10-й річниці незалежності 

України. Під його керівництвом кафедра вийшла на новий етап розвитку, 

студенти активно беруть участь в українських та міжнародних конкурсах, на 

кафедрі проводиться активна робота із вдосконалення навчально-

методичного комплексу з дисциплін, а також вдосконалення підходів до 

навчальної та виховної роботи студентів.   

Як і в будь-якому закладі вищої освіти формування майбутніх фахівців 

відбувається як під час вивчення обов’язкових, так і вибіркових дисциплін. 

Аналіз сайту кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного 
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університету імені В. Г. Короленка засвідчив, що громадянське виховання 

майбутніх хореографів здійснюється під час вивчення таких дисциплін, як: 

• «Історія Української державності та національної культури»; 

• «Стратегія сталого розвитку»; 

• «Філософія і публічна політика». 

Так, метою курсу «Історії української державності та національної 

культури» є формування громадянської свідомості молодого покоління, 

формування знань щодо тенденцій суспільного розвитку, усвідомлення 

зв’язку між минулим і сучасністю, привернення уваги до необхідності 

шанувати традиції та досвід, який було накопичено українцями в процесі 

розвитку державності, виховання громадянського патріотизму та 

відповідальності за розвиток України, мотивація до наполегливої праці з 

метою розбудови власної держави та зміцнення її позицій на міжнародній 

арені.  

У програмних результатах навчання серед інших зазначається, що 

студенти мають розуміти основні закономірності історичного розвитку 

суспільства та держави, володіти категоріальним і понятійним апаратом, 

аналізувати економічні, суспільно-політичні, культурні тенденції, події та 

процеси, що відбуваються в українському соціумі, а також формувати 

високий рівень громадянської свідомості та соціальної відповідальності 

перед народом, мотивацію до участі в житті суспільства та її державотворчих 

процесах. Основними формами організації освітньої діяльності з цієї 

дисципліни є лекції, практичні заняття, консультації та самостійна робота 

студентів.  

Громадянське виховання майбутніх хореографів відбувається також і 

під час вивчення «Стратегії сталого розвитку»; метою дисципліни є 

формування сучасного мислення студентів на засадах концепції екологічного, 
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соціального, збалансованого розвитку, соціальної відповідальності, 

екологічної свідомості та економічної активності.  

До результатів навчання розробники курсу відносять уміння 

аналізувати та оцінювати сучасні процеси, що відбуваються в українському 

суспільстві, а також систематизувати та узагальнювати стратегічні завдання 

сталого розвитку держави.  

Курс «Філософія і публічна політика» має на меті сформувати у 

здобувачів вищої освіти цілісну систему знань про суспільство, висвітлити 

механізми функціонування елементів суспільства, визначити роль та місце 

публічної політики як однієї зі сфер соціального життя. До програмних 

результатів навчання належать: 

• розуміння базових понять соціальної філософії; 

• виділення структурних елементів суспільства як динамічної системи та 

аналіз механізмів їх взаємодії; 

• розуміння основних теорій та принципів, які є необхідними для 

функціонування політичних інститутів та прийняття політичних рішень; 

• аналіз публічної діяльності як основного компонента публічної політики, 

а також обґрунтування політико-правових основ участі громадян у 

публічному управлінні тощо. 

Водночас необхідно зазначити, що навчальні дисципліни, які описані 

вище, більше сприяють громадянському вихованню самих студентів-

хореографів, але не мають на меті підготувати їх до проведення виховної 

діяльності, у тому числі і з громадянського виховання, під час майбутньої 

педагогічної діяльності [8; 55; 56].  

Вважаємо, що тут у пригоді можуть стати такі вибіркові дисципліни, як 

«Методика роботи з хореографічним колективом» та «Методика роботи з 

дитячим хореографічним колективом». В описі навчальних дисциплін 
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зазначається, що студенти мають демонструвати вміння планувати навчально-

виховну роботу в дитячому хореографічному колективі (складати календарні 

й поурочні навчальні плани роботи), розробляти змістовий компонент до 

хореографічних занять, але не наголошується на необхідності приділяти 

особливу увагу громадянському та патріотичному вихованню.  

Вважаємо, що здобутки китайських педагогів сприяли б вирішенню цієї 

проблеми. Зокрема, доцільно заохочувати майбутніх хореографів до 

проведення виховних заходів із громадянського виховання (наприклад 

«Пізнай мир, пізнай себе», «Мрія. Культурна карта», «Мрія. Психологічна 

допомога», «Мрія. Створення та реалізація», «Країна моєї мрії», «Свідоме 

громадянство» тощо). 

Повертаючись до змісту дисциплін «Історія української державності та 

національної культури», «Стратегія сталого розвитку», «Філософія і публічна 

політика», вважаємо необхідним зазначити, що запозичення деяких елементів 

змісту, що входять до обов’язкових елементів робочих програм закладів 

вищої освіти КНР, дозволило б привернути більшу увагу до проблеми 

громадянського виховання молодого покоління та необхідності здійснення 

виховної діяльності з цього напряму на будь-якому етапі навчання 

особистості. 

На основі аналізу інших сайтів вищих закладів освіти, які формують 

майбутніх вчителів хореографії, можна стверджувати, що кожен із них є 

унікальним та має власні особливості та підходи до здійснення формування 

хореографів взагалі та підходів до підготовки майбутніх вчителів танцю до 

здійснення громадянського виховання зокрема [2; 8; 9; 55; 56]. 

Крім того, вважаємо, що використання досвіду педагогів КНР щодо 

здійснення виховної діяльності (впровадження в освітній процес соціальної 

практики, більш активне залучення студентів не тільки до хореографічної 

роботи із танцювальними колективами, але й до проведення вихованих 

заходів, розвиток волонтерського руху серед студентів-хореографів, 
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організація виробничої практики не тільки у тих місцях, де вони отримують 

освіту, але й у віддалених місцях), а також підвищення уваги до 

громадянської освіти студентів-хореографів, вдосконалення її змісту, більш 

активне інтегрування елементів громадянської освіти у блок дисциплін 

обов’язкового циклу сприятиме вдосконаленню підготовки майбутніх 

вчителів танцю до здійснення вихованої діяльності з громадянського 

виховання, що є необхідним елементом освіти на будь-якому рівні навчання.  
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Висновки до третього розділу 

У розділі висвітлено основні проблеми, що існують у сучасному 

китайському суспільстві (неправильне харчування, малорухливий спосіб 

життя та, як наслідок, проблеми надлишкової ваги, обміну речовин або 

серцево-судинних захворювань; недостатня увага до духовного 

самовдосконалення; велика кількість часу, що проводиться за комп’ютером 

та, як наслідок, невміння будувати стосунки з однолітками в реальному житті; 

розшарування суспільства на бідних і багатих та втрата одного із 

найголовніших принципів китайської педагогіки, принципу рівності та 

колективізму; різке зменшення інтересу молоді до традицій та культури своєї 

країни тощо), та визначено можливості хореографії як навчальної дисципліни 

у вирішенні цих проблем.  

Установлено, що хореографія як навчальна дисципліна сприяє 

вирішенню таких проблем, як виправлення функціональних порушень 

постави, укріплення м’язів, зв'язково-м'язового апарату стопи і гомілки, 

розвитку почуття рівноваги, спритності, координації та рухової пам'яті; 

сприяють посиленню імунної системи, і прискоренню обмінних процесів в 

організмі; зміцнюють серцево-судинну систему; активізують харчування 

органів і систем киснем; сприяють очищенню організму від шлаків тощо. 

Хореографія сприяє також і духовному самовдосконаленню  особистості, має 

великий вплив на формування внутрішньої культури дитини та естетичні 

смаки підростаючого покоління. 

Висвітлено наступність виховного процесу в закладах середньої освіти 

КНР як підґрунтя підготовки майбутніх вчителів танців до проведення 

заходів із громадянського виховання. Окреслено досвід організації заходів, 

що спрямовані на громадянське виховання молоді в молодшій школі («Я 

громадянин своєї країни», «Китай сьогодні», «Знамениті люди Китаю», 

тощо), участь школярів в Організації  юних піонерів Китаю у середній школі, 

залучення хлопців до участі у літніх воєнних таборах.  
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Подальше формування свідомих громадян відбувається на рівні вищої 

освіти. Робочі програми розробляються закладами освіти та можуть значно 

відрізнятися одна від одної, але держава контролює роботу університетів і 

надає рекомендації щодо змісту навчання. 

Висвітлено форми організації роботи з громадянського виховання на 

кожному етапі освіти. Установлено, що форми роботи у вищій школі (виховні 

бесіди, участь у волонтерській діяльності, участь у тематичних конференціях 

та семінарах, перегляд фільмів). 

Проаналізовано Закони України щодо місця громадянського виховання 

у формуванні майбутніх фахівців у державі, установлено, що громадянське 

виховання є обов’язковим та центральним компонентом вихованої діяльності 

на будь-якому ступені освіти.  

Розкрито систему підготовки майбутніх хореографів в Україні, 

висвітлено підходи до формування майбутніх вчителів хореографії у 

провідних закладах освіти країни. З’ясовано, що підходи до громадянського 

виховання відрізняються в кожному закладі, але є необхідним елементом 

формування майбутніх фахівців.  

Визначено рекомендації щодо творчого впровадження досвіду 

китайських педагогів в освітній процес України: введення соціальної 

практики в освітньо-професійні програми підготовки хореографів, більш 

активне залучення студентів до проведення вихованих заходів із 

громадянського виховання, розвиток волонтерського руху серед студентів-

хореографів, організація виробничої практики у віддалених місцях України), 

підвищення уваги до громадянської освіти студентів-хореографів, 

вдосконалення її змісту, інтегрування елементів громадянської освіти у блок 

дисциплін обов’язкового циклу тощо. 

Основні результати дослідження, викладені в Pозділі 3, знайшли 

відображення у публікаціях: 

1. Се Фей. Громадянська соціалізація іноземних студентів як стратегія 

розвитку системи сучасної вищої освіти в КНР. Наукова скарбниця освіти 

Донеччини. 2018. 2. 112-115 
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2. Се Фей. Громадянське виховання як фактор запобігання відтоку 

талановитої студентської молоді до інших країн (досвід КНР). Збірка 

наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Генеза 

освітнього профілю студента у кореляції із потребами глобального ринку 

праці. Кошице, 2017. 288-291. 

3. Xie Fei.Educational Opportunities for Chinese Citizenship Values Aabroad 

Promotion. Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І 

Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. Харків : 

ХНПУ, 2020. 78–80. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено цілісний аналіз теорії і практики підготовки 

вчителів танцю до громадянського виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР, 

науково обґрунтовано етапи розвитку проблеми, що досліджується, 

визначено напрями творчого використання китайського досвіду із зазначених 

питань в освітньому просторі України. 

Відповідно до першого завдання проаналізовано ключові для 

дослідження поняття: виховання (цілеспрямоване систематичне формування 

особистості відповідно до законів розвитку суспільства та дією багатьох 

суб’єктивних та об’єктивних факторів); громадянське виховання 

(цілеспрямований процес формування стійких громадянських якостей, що 

характеризує їх носіїв як суб'єктів правових, морально-політичних, 

соціально-економічних відносин у суспільно-державному середовищі); 

громадянська культура (глибоке усвідомлення громадянином освіти як 

основи освітньої роботи в сучасному Китаї, його приналежність до певної 

держави, почуття громадянської гідності, соціальної відповідальності та 

здатність захищати соціальні та державні інтереси КНР у важкій ситуації), 

визначено основні характеристики громадянської культури (патріотизм, 

правова свідомість,  політичне виховання, моральність, трудовий стан); 

узагальнено та проаналізовано основні функції громадянського виховання 

(філософсько-культурологічна, етико-гуманістична, гуманітарно-гностична, 

виховально-рефлексивна).  

У рамках другого завдання проаналізовано становлення 

громадянського виховання молоді в Китаї,  визначено основні етапи 

досліджуваної проблеми та проаналізовано нормативні документи з  

проблеми, що досліджується. Установлено, що до проблеми громадянського 

виховання зверталися видатні діячі, мислителі та філософи будь-якого 

історичного періоду. Висвітлено погляди га громадянське виховання 

Аристотеля , Демокрита , Цицерона , з’ясовано , що засновником 

громадянського виховання в Китаї вважають Конфуція, який наголошував, 
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що основною метою життя будь-якої людини має бути гармонія у стосунках 

між близькими людьми та незнайомими, знаттю та простими людьми, 

турбота про благополуччя народу.  

На основі аналізу наукової літератури, нормативних документів та 

освітніх порталів провідних закладів освіти КНР було встановлено, що 

підвищення уваги до підготовки майбутніх вчителів хореографії до 

громадянського виховання учнівської молоді в закладах вищої освіти 

обумовлено утворенням у 1949 році Китайської Народної Республіки та 

курсом держави на  розвиток соціалізму.  

Установлено, що досліджувана проблема розвивалася в декілька етапів:  

(І) 1949–1965 рр. — зародження громадянського виховання студентів в 

умовах розбудови сучасного соціалістичного суспільства; 

 (ІІ) 1966 - 1976 рр. — руйнування педагогічної освіти в період 

«культурної революції» та занепад уваги до громадянського виховання як 

педагогічної проблеми; 

(ІІІ) 1977 р. - 1990ті - відродження системи педагогічної освіти та 

підвищення уваги до громадянського виховання як педагогічної, а не 

ідеологічної проблеми; 

(IV) 1990ті -  до тепер — переосмислення поняття «громадянське 

виховання» у зв’язку з глобалізаційними процесами та соціально-

економічною ініціативою КНР «Один пояс – один шлях». 

Вибір хронологічних меж кожного із визначених періодів та 

особливості розвитку досліджуваної проблеми ґрунтується на аналізі 

нормативних документів та історичних подіях, що відбувалися у країні.  

Проаналізовано нормативні документи із громадянського виховання 

(Закон «Про вищу освіту», «Постанова ЦК КПК про роботу з морального 

виховання в початковій і середній школі», «Постанова ЦК КПК про 

підсилення і вдосконалення роботи з морального виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл», «Директива зі здійснення морального виховання на 

початковій і середній ступенях освіти» тощо), установлено, що громадянське 

виховання є обов’язковим компонентом і має здійснюватися з дотриманням 
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освітніх принципів держави, сприяти соціалістичному розвитку країни, 

прищепленню любові до праці, формуванню будівельників соціалістичної 

держави. 

Розкрито систему сучасної підготовки вчителів танців у КНР. 

Установлено, що хореографічна підготовка в країні відбувається на декількох 

рівнях: початкова професійна хореографічна освіта; професійна 

хореографічна освіта; вища хореографічна освіта. Початкова професійна 

освіта відбувається у спеціалізованих школах мистецтв, хореографічних 

відділеннях закладів позашкільної освіти, хореографічних школах та школах 

естетичного виховання та здійснюється відповідно до єдиної концепції 

розвитку естетичної освіти та виховання, затвердженої в КНР. Випускники 

середньої хореографічної школи вважаються повноцінними артистами, які 

можуть будувати кар’єру без подальшого навчання у ВНЗ.  

Вища хореографічна освіта Китаю представлена як окремими 

закладами освіти, так і хореографічними факультетами, що входять до складу 

інших ВНЗ. До провідних закладів вищої хореографічної освіти належать 

Пекінська академія танцю та Шанхайська театральна академія. Установлено, 

що в закладах вищої хореографічної освіти велика увага приділяється не 

тільки формуванню хореографічних компетенцій майбутніх фахівців, але й їх 

громадянському та патріотичному вихованню. 

Відповідно до третього завдання дослідження узагальнено досвід 

підготовки учителів хореографії до подальшої виховної роботи щодо 

громадянського виховання молоді в національній школі в закладах вищої 

освіти КНР, визначено форми, методи та зміст громадянського виховання.  

Установлено, що зміст громадянського виховання у КНР обов’язково 

містить такі теми, як індивідуальна соціалізація, теорія соціальної освіти, 

соціального будівництва, теорія бізнесу, теорія громадянських прав та 

підходів до організації освіти. Формування моральної свідомості та 

патріотизму вважається також одним із основних завдань, що постає перед 

сучасною системою освіти. Зміст громадянського виховання майбутніх 

хореографів також спрямовано на поєднання традиційних китайських 
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цінностей та сучасних європейських тенденцій. До цілей громадянського 

виховання в КНР належить: повага до гуманітарних цінностей, духу прогресу 

і новаторства; вміння працювати в команді; формування наукового світогляду; 

сприяння розвитку активних громадян та практичних можливостей підняття 

країни на інший, якісно новий рівень; заохочення до відповідних дій, адже 

громадянське виховання має виходити далеко за рамки класу та реалізуватися 

у повсякденному житті. Вважається, що у подальшому під час виконання 

професійних обов’язків вчителі хореографії будуть проводити відповідну 

роботу зі своїми вихованцями. 

На основі аналізу науково-методичної літератури узагальнено методи з 

громадянського виховання в закладах вищої освіти (методи, що формують 

гуманістичну свідомість, методи, що формують гуманне ставлення, методи, 

що стимулюють гуманне ставлення до інших людей, методи, що базуються на 

особистісно-рольовому підході до організації навчально-виховного процесу).  

З’ясовано, що до основних форм громадянського виховання викладачі 

КНР відносять лекції, практичні та семінарські заняття, різні види практики 

студентів, участь у роботі волонтерських загонів, проходження військової 

підготовки, виховні бесіди, участь у конференціях, круглих столах та 

семінарах, участь у різноманітних суспільних заходах, добровільну працю, 

відвідування сиротинців або будинків престарілих. Висвітлено особливості 

кожної із форм громадянського виховання.  

Відповідно до четвертого завдання дослідження визначено ступінь 

розробки проблеми підготовки майбутніх хореографів в Україні до 

здійснення громадянського виховання молоді й окреслено напрями творчого 

використання досвіду з цього питання в українському освітньому просторі. 

На основі аналізу нормативних документів з’ясовано, що громадянському 

вихованню молодого покоління України приділяється значна увага. На 

підставі узагальнення прогресивних теоретичних ідей китайських науковців і 

досвіду підготовки майбутніх хореографів до громадянського виховання 

визначено такі перспективні напрями творчого використання цих ідей в 

українському освітньому просторі: введення соціальної практики в освітньо-
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професійні програми підготовки хореографів, більш активне залучення 

студентів до проведення вихованих заходів із громадянського виховання, 

розвиток волонтерського руху серед студентів-хореографів, організація 

виробничої практики у віддалених місцях України; підвищення уваги до 

громадянської освіти студентів-хореографів, вдосконалення її змісту, 

інтегрування елементів громадянської освіти у блок дисциплін обов’язкового 

циклу тощо. 

Отримані теоретичні і практичні результати не вичерпують усіх 

аспектів здійсненого дослідження. Подальшого вивчення потребують підходи 

до здійснення громадянського виховання дітей із особливими потребами 

(неповнолітніх правопорушників, обдарованої молоді, дітей з особливими 

фізичними потребами), а також вивчення системи громадянського виховання 

в Україні з метою творчого впровадження українських доробок у китайський 

освітній простір.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Приклад уроку студентів балетного відділення у програмі середньої 
школи Пекінської академії танцю 

Важливою частиною культивування високого тяоцзяня є розвиток 

комбінації гнучкості, фізичної витривалості та сили, що разом відоме як 

«шенті сучжі» (身体 素 质) або «якість тіла» танцюриста. Гнучкість тіла 

розвивається за допомогою фізичних вправ, подібних до військової 

підготовки, які зазвичай виконуються на початку кожного дня під час 

«базового заняття». Клас студентів балетного відділення у програмі середньої 

школи Пекінської академії танцю виконував такі вправи в рамках свого 

ранкового  навчання:  

Розминка: 
• Біг по колу, потім біг по підлозі з руками на стегнах, удари п’ятами по 

сідницях; 
• стрибки на підлозі на двох ногах з піднятими руками; 
• біг на підйом одного коліна, біг на поворотний підйом коліна, стрибки; 
• біг і стрибки з випадами, біг і стрибки з руками в положенні для бігу; 
• «стрибкова жаба» стрибає з колінами разом і руками відштовхується від 

підлоги; 

Відновлення дихання 

Розтяжка на станку 

 Вправи на гнучкість: 
• одну ногу покладіть на станок, кілька разів перемістіть руки від голови до 

ніг, потім утримуйте вперед розгинання; 
• повторіть з іншою ногою вперед на баре, потім обома ногами вбік і в 

боковому положенні витягніть голову вгору; 
• шпагат на 180 градусів на підлозі з боків і вперед-назад, тулуб паралельно 

підлозі;  
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• станьте обома руками на баре і витягніться назад, щоб утворилася дуга 

(вчитель натискає на спину кожного учня, щоб послабити м’язи та 

хребет);  
• висіння у зворотній арці, ноги з одного боку, голова — з іншого;  
• згини спини утримуються в положенні, потім повертаються назад, 

обіймаючи коліна і розгойдуючись на спині;  
• швидко змінюйте поворотний нахил назад, стоячи;  
• високі рухи вперед і назад у баре, спочатку з партнером, що тримає вільну 

руку, потім обидві руки на баре, що відштовхуються назад і вгору;  
• високі удари ногами вперед із витягнутими вбік руками;  
• вільно стоячи виконайте високі рухи вбік, протилежна рука над головою, 

щоб схопити ногу;  
• кругові рухи спереду вбік, потім збоку вперед.  

Базове тренування зазвичай починається з 7:00 ранку до 7:15, а до 

цього багато класів збираються на відкритій доріжці, щоб бігати по колу або 

відпрацьовувати важкі рухи, які вони не освоїли з попереднього дня. Ранкові 

тренування — це початок цілого дня танцювальних занять у певних жанрах 

та стилях, і вони вважаються необхідними для розвитку та підтримки тіла, 

придатного для танців.  

Такі вищезазначені базові тренування є невід’ємною частиною 

ранкових процедур кожного танцюриста, і оскільки вони повинні 

повторюватися щодня, щоб тренування були ефективними, вони залишаються 

постійними у повсякденному житті хореографів. Для класу старшокласниць, 

які займаються китайським класичним танцем, передбачені такі тренування: 

• біг по колу, потім стрибки, тримаючи руки за спиною;  

• комбінація стрибків: стрибки вгору в положенні гарматного м'яча, 

притискаючи коліна до грудей, а після приземлення перехід до 

віджимання на підлозі; 

• вертикальні стрибки на місці; вертикальні стрибки на 180 градусів; 

• стрибки за допомогою баре;  
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• розтяжка біля станка: підйом ноги вбік, що захоплює ногу протилежною 

рукою над головою; вертикальний підйом ніг убік, руки на підлозі; нога 

витягнута до вертикального розгинання за тулубом і головою;  

• підйоми ніг спереду, збоку, ззаду на баре;  

• зворотні вигини; 

• присідання з розгинанням ніг. 

Протягом усього часу вчителька скеровувала учнів до суворих, 

заохочувальних команд. «Слабкий! Хочеш стати танцівницею з такими 

в’ялими ногами? Тисніть сильніше! Важче! Більше! Вище! ВИЩЕ! 

БІЛЬШЕ!» Найбільш постійний приспів під час навчання танцюриста — це 

ця команда для отримання додаткової інформації [Wilcox Emily Elissa. The 

Dialectics of Virtuosity: Dance in the People’s Republic of China, 1949-2009. 

University of California, Berkeley. 2011. Joint Doctor of Philosophy. 236 р] 
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Додаток Б 

Типовий навчальний план студента педагогічного ВНЗ кваліфікації 
«бакалавр», спеціальність — «Хореографія»  

(затверджено Спеціальним Комітетом з питань вищої освіти 
Міністерства Освіти КНР 

на 2019–2020 н. р.) 

РІК 1 

РІК 2 

№ 

п/п Назва навчальної дисципліни Кредити Години

1 Військова підготовка 1,5 3

2 Поточна ситуація і політика 1 12

3 Англійська мова 8 136

4 Фізична культура 3 34

5 Основи теорії музики 2 36

6 Сольфеджіо 4 72

7 Основи танцю 6,5 200

8 Основи танцю (реквізит та додаткові умови) 4 128

9 Історія китайського танцю 2 36

10 Хореографія 6 216

11 Введення в теорію Ден Сяопіна 3 36

12 Історія західного балету 2 36

13 Аналіз танцювальних композицій 2 36
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РІК 3 

№ 

п/п Назва навчальної дисципліни Кредити Години

1 Сучасна політична ситуація 1 12

2 Китайська мова 4 72

3 Англійська мова 7 144

4 Основи танцю 9 216

5 Основи танцю (реквізит та додаткові умови) 4 128

6 Фортепіано 4 72

7 Хореографія 5 216

8 Географія Китаю 1 28

9 Основи законодавства КНР 2 36

10 Аналіз танцювальних композицій 2 36

11 Аналіз музичних форм та композицій 2 36

12 Філософія творчості 2 36

13 Танцювальна анатомія 2 36

14 Написання музичного твору 2 36

15 Управління автомобілем 1 28
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РІК 4 

№ 

п/п Назва навчальної дисципліни Кредити Години

1 Інформатика 3 48

2 Теорія марксистської філософії 3 54

3 Марксистська політична економія 2 40

4 Основи танцю 9 252

5 Основи танцю (реквізит та додаткові умови) 4 128

6 Методика викладання хореографічних 

дисциплін

2 36

7 Аналіз шедеврів китайського танцювального 

мистецтва

2 36

8 Хореографія 6 216

9 Сучасний танець 6 108

10 Реабілітація і засоби поповнення та 

стабілізації енергетичного фону людини

1 28

11 Суспільствознавство 1 28

12 Колористика та дизайн костюму та макіяжу 1 18

13 Введення в ідеологію Мао Цзедуна 2 36

14 Курс танцю за власним вибором 2 36

15 Ударні інструменти 1 18

16 Основи китайського класичного танцю 1 36

№ 

п/п Назва навчальної дисципліни Кредити Години

1 Ідеологія та моральне виховання 3 51

2 Економіка і політика в сучасному світі 2 36
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3 Основи комп'ютерної музики, аранжування 1 18

4 Основи танцю 2 72

5 Хореографія 2,5 72

6 Практика у професійних закладах мистецтва 20

7 Педагогічна практика з основної спеціалізації 3 120

8 Випускний проєкт 
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