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АНОТАЦІЯ 

 

Чень Хуейхуей. Розвиток музично-педагогічної освіти в КНР та Україні 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Харків, 2022. 

Дисертаційна робота є історико-педагогічним теоретичним 

дослідженням проблеми розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та 

Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється 

необхідністю подолання суперечностей між: між тенденцією інтеграції 

систем музично-педагогічної освіти КНР та України до світового освітнього 

простору й потребою у збереженні національних освітньо-культурних 

традицій; між прагненням китайських та українських педагогів 

використовувати досягнення зарубіжної музично-педагогічної думки та 

недостатньою поінформованістю відносно можливості застосування 

теоретико-методичних ідей другої половини ХХ століття); між переважною 

опорою китайських та українських учителів на традиційні ідеї музичної 

педагогіки та недостатньою увагою до педагогічного потенціалу 

альтернативних музично-педагогічних ідей розвитку другої половини ХХ 

століття; між об’єктивною цінністю ряду ідей розвитку музичної педагогіки 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття та неготовністю китайських та 

українських педагогів сприйняти та реалізовувати їх на практиці. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку музично-педагогічної 

освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) та 
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визначено методологічні підходи дослідження: системний, синергетичний, 

історико-культурологічний, цивілізаційний, антропологічний, аксіологічний, 

парадигмальний, компаративний, параметричний, підхід загального 

соціального контексту, інтонаційний тощо; обґрунтовано етапи розвитку 

музично-педагогічної освіти в КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття): ): перший етап – 1949–1965 рр.; другий етап – 1966–1976 рр.; 

третій етап – 1977– 1994 рр.; четвертий етап – 1995 р. – по теперішній час; 

визначено зміст (навчальний план підготовки вчителя музики складається з 

5 блоків дисциплін: обов’язкові, загальноосвітні, обов’язкові музичні, 

регіональні дисципліни, дисципліни за вибором), форми (денна форма 

навчання; самонавчання; заочне навчання; денне навчання для дорослих; 

вечірнє навчання; курси, що проводяться під час зимових та літніх канікул;  

система дистанційного навчання на основі радіо та сучасних електронних 

засобів комунікації) та методи (метод правильного співу, метод правильної 

вимови, метод управління голосом, метод лістингу музичного інструменту 

тощо) розвитку музично-педагогічної освіти в КНР (друга половина ХХ – 

початок ХХІ століття); виокремлено перспективні напрями розвитку 

музично-педагогічної освіти в закладах вищої освіти України: інтенсифікація 

наукового пізнання у галузі музично-педагогічної освіти для уточнення 

ідеального уявлення про цю систему в сучасних умовах; розробка 

національної концепції музично-педагогічної освіти, яка б задавала загальні 

стратегічні орієнтири її побудови на різних рівнях та ступенях освіти з 

урахуванням прогресивного світового досвіду та національних культурних 

традицій; конкретизація даної концепції у шкільній програмі з урахуванням 

специфічних особливостей та можливостей регіонів, поєднання традицій та 

інновацій у музичній педагогіці; погодження програм підготовки вчителів 

музики з програмами загальної музичної освіти з орієнтацією на 

антропологічні основи освітнього процесу та прогресивні тенденції його 

розвитку. 
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Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи підготовки майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти КНР. 

До наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською (32) 

мовою, окремі факти й положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної 

проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вдосконалено освітньо-професійні програми та навчальні програми 

професійної підготовки майбутніх учителів музики для закладів вищої освіти 

України, а також оновлено зміст навчальних програм, зокрема з педагогіки та 

музичної педагогіки. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди (довідка №01/10-278 від 17.11.2021 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка №57-01/1327 від 

15.11.2021 р.), Криворізького державного педагогічного університету 

(довідка №01-662/9 від 30.11.2021 р.), Комунального початкогово 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа 

№9 ім. В.І. Сокальського» Департаменту культури Харківської міської ради 

(довідка №70/1 від 19.11.2021 р.). 

Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОПП підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – Середня освіта 

(«Музичне мистецтво»); перегляду навчальних і робочих навчальних 

програм, силабусів дисциплін музично-педагогічного циклу; укладання 

навчально-методичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін; 

підготовки дистанційних курсів тощо). 

Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 
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докторантів із проблем професійної  підготовки майбутніх учителів музики 

та розвитку музично-педагогічної освіти. 

Ключові слова: музично-педагогічна освіта, розвиток,  етапи, учитель 

музики, заклад вищої освіти, КНР, Україна. 

SUMMARY 

Chen Huihui. The development of musically pedagogical education in 

the People’s Republic of China and Ukraine (second half of the 20th – 

beginning of the 21st centuries). – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in branch 01 Education/Pedagogy on a specialty 011 – Educational, 

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

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2022. 

The dissertation is a historical and pedagogical theoretical study of the 

development of music and pedagogical education in China and Ukraine (second 

half of the 20th – beginning of the 21st centuries). 

The expediency of studying this problem is reinforced by the need to 

overcome the contradictions between: between the trend of integration of music 

and pedagogical education systems of China and Ukraine in the world educational 

space and the need to preserve national educational and cultural traditions; between 

the desire of Chinese and Ukrainian teachers to use the achievements of foreign 

musical and pedagogical thought and lack of awareness about the possibility of 

applying theoretical and methodological ideas of the second half of the twentieth 

century); between the predominant reliance of Chinese and Ukrainian teachers on 

traditional ideas of music pedagogy and insufficient attention to the pedagogical 

potential of alternative music-pedagogical ideas for the development of the second 

half of the twentieth century; between the objective value of a number of ideas for 

the development of music pedagogy in the second half of second half of the 20 th – 

beginning of the 21st centuries and the unwillingness of Chinese and Ukrainian 

teachers to accept and implement them in practice. 
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The scientific novelty of the research results is that: a comprehensive study 

of the development of music and pedagogical education in China and Ukraine 

(second half of the 20th – beginning of the 21st centuries) and identified 

methodological approaches to research: systemic, synergetic, historical and 

cultural, civilizational, anthropological, axiological, paradigmatic, comparative, 

parametric, general social context approach, intonation; the stages of development 

of music and pedagogical education in China are substantiated (second half of the 

20th – beginning of the 21st centuries): the first stage is the introduction into the 

educational process of music and pedagogical education of elements that give it a 

systemic character (late 70's - 90's of XX century) .); the second stage - reforming 

the current educational system in the 1980s and 1990s (late 1990s - 2001); the third 

stage - digitalization of music and pedagogical education (2001 - present); defined 

content (curriculum for music teacher training consists of 5 blocks of disciplines: 

compulsory, general, compulsory music, regional disciplines, disciplines of 

choice), forms (full-time education; self-study; distance learning; full-time 

education for adults; evening training; courses held during winter and summer 

vacations; distance learning system based on radio and modern electronic means of 

communication) and methods (correct singing method, correct pronunciation 

method, voice control method, musical instrument listing method) development of 

music pedagogical education in China (second half of the 20th – beginning of the 

21st centuries); the perspective directions of development of music and pedagogical 

education in institutions of higher education of Ukraine are singled out: 

intensification of scientific knowledge in the field of music and pedagogical 

education for specification of ideal idea of this system in modern conditions; 

development of a national concept of music and pedagogical education, which 

would set general strategic guidelines for its construction at different levels and 

levels of education, taking into account progressive world experience and national 

cultural traditions; concretization of this concept in the school curriculum taking 

into account the specific features and capabilities of the regions, the combination 
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of traditions and innovations in music pedagogy; coordination of music teacher 

training programs with general music education programs with a focus on the 

anthropological foundations of the educational process and progressive trends in its 

development. 

Scientific provisions on the content, forms and methods of training future 

music teachers in higher education institutions in China have been further 

developed. Unknown and little-known sources in Chinese (32), some facts and 

provisions related to the solution of the researched problem have been introduced 

into scientific circulation. 

The practical significance of the obtained results is that the educational and 

professional programs and curricula of professional training of future music 

teachers for higher education institutions of Ukraine have been improved, and the 

content of educational programs, in particular in pedagogy and music pedagogy, 

has been updated. 

The data and conclusions obtained during the study can be used to update 

the content of the educational and professional program training applicants for the 

first (bachelor's) level of higher education in specialties 014 – Secondary 

Education («Music”); revision of educational and working educational programs, 

syllabi of disciplines of psychological and pedagogical cycle; conclusion of 

educational and methodical complexes of professionally-oriented disciplines; 

preparation of distance learning courses). 

Factual material and source base of research can be the basis for scientific 

research of students, undergraduates, graduate students, doctoral students on the 

problems of professional training of future music teachers and the development of 

music education. 

Key words: music-pedagogical education, development, stages, music 

teacher, institution of higher education, China, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Зміни, що відбулися в Китаї та 

Україні за останнє століття, зумовили різке зростання прогресу у різних 

галузях діяльності, зокрема в напрямі розвитку музично-педагогічної освіти. З 

часів «Культурної революції» (1966-1976) і до кінця XX століття проблема 

розвитку музично-педагогічної освіти у Китаї залишилися без належної уваги. 

Лише після економічного підйому країни, рівень розвитку музично-

педагогічної освіти в Китаї став зростати разом з рівнем розвитку 

модернізації освітньої системи загалом. З 1980 р. і по теперішній час по всій 

країні відбувається реалізація реформаторських проєктів. 

Нині в Китаї значна кількість музичних та педагогічних навчальних 

закладів провели цілу низку реформ, починаючи від запровадження нових 

дисциплін та закінчуючи упровадженням в освітній процес осучаснених 

методів, форм та засобів навчання. Передові китайські викладачі звертаються 

до вивчення досвіду інших країн. Так, Го Шенцзянь склав аналітичний звіт 

про систему музичної освіти в США, Лю Цин та Хоу Юе зробили внесок у 

розробку іноваційних технологій навчання. У різних аспектах формування і 

розвиток системи музично-педагогічної освіти в Китаї висвітлено в працях 

Ван Пейюань, Лі Чуцай, Лю Сян-ю, Сю Хайлінь, Сяо Чаожань, Хо Іпін, Шу 

Сіньчен, Гу Інь, Чжан Сянь, Чжан Юань, Ван Юйхе, Сунь Цзінань та ін.  

Теоретичні та методичні проблеми музичної педагогіки розглядають 

Ван Яохуа, Чжен Цзіньян, Гао Гонін, Ма Так, У Шуньчжан, Чжу Юнбей та 

ін. Естетичному аспекту розвитку освітнього процесу присвячені праці Цзун 

Байхуа, Лі Сюй, Сюй Веймінь та ін. Проведено здійснення аналізу 

взаємозв’язку між музично-педагогічним ЗВО та потребами ЗЗСО такими 

дослідниками, як Ван Гоань, Вей Хуан, Хоу Зінхонг, Чжен Лі, Цзінь Явен, Лі 

Дана, Ін Айцин, Лі Цзіньюань, Лу Мінде, У Юн-і, Хуан Цзінь, Цай Цзюемін, 

Ян Лімей, Цао Лі, Яо Сіюань та ін.  
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В українських наукових джерелах порушена проблема висвітлена за 

такими основними напрямами: історія розвитку музично-педагогічної освіти 

(М. Грінченко, Г. Гуральник, А. Ковтун, Л. Кузнецова, Н. Тарарак, 

В. Ульянова, В. Черкасов та ін.), обґрунтування теоретичних концепцій 

розвитку музично-педагогічної освіти (Ю. Бекетова, М. Боровик, 

О. Матвєєва, Н. Овчаренко, Г. Падалка, Г. Панченко, О. Ростовський, 

О. Рудницька, Ю. Смаковський та ін.), гуманізація розвитку музично-

педагогічної освіти (І. Горбенко, О. Михайличенко, Г. Падалка та ін.). 

Доцільність дисертаційної роботи посилюється й необхідністю 

подолання соціально-педагогічних суперечностей, а саме:  

– між тенденцією інтеграції систем музично-педагогічної освіти КНР та 

України до світового освітнього простору й потребою у збереженні 

національних освітньо-культурних традицій;  

– між прагненням китайських та українських педагогів 

використовувати досягнення зарубіжної музично-педагогічної думки та 

недостатньою поінформованістю відносно можливості застосування 

теоретико-методичних ідей другої половини ХХ століття);  

– між об’єктивною цінністю ряду ідей розвитку музичної педагогіки 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття та неготовністю китайських та 

українських педагогів сприйняти та реалізовувати їх на практиці.  

Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня наукова 

розробленість у педагогічній науці та необхідність подолання суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження: «Розвиток музично-педагогічної освіти 

в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». 

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

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в 

середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах» 
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(РК31– 200199004104). Тема затверджена вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№9 від 22.12.2017 р.). 

Мета дослідження – розкрити теоретичні питання й узагальнити 

досвід розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття) для визначення напрямів взаємного 

використання педагогічно цінних здобутків у сучасних умовах. 

 Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати методологічні основи дослідження. 

2. Обґрунтувати етапи розвитку музично-педагогічної освіти в КНР 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

3. Визначити зміст, форми та методи розвитку музично-педагогічної 

освіти в КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

4. Виокремити перспективні напрями розвитку музично-педагогічної 

освіти в закладах вищої освіти України та Китаю. 

Об’єкт дослідження – організація музично-педагогічної освіти в КНР 

та Україні на сучасному етапі.  

Предмет дослідження – теорія й досвід розвитку музично-педагогічної 

освіти в КНР та Україні у період другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

На різних етапах наукового пошуку використовувалися традиційні для 

історико-педагогічних та компаративістських досліджень методи: 

загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, порівняння) – 

для характеристики джерельної бази досліджуваної проблеми, уточнення 

термінологічного поля дослідження; спеціальні: історико-генезисний – для 

з’ясування витоків проблеми; історико-діахронний та критеріально-

комплексний виявлення динаміки у просторово-часовій послідовності; 

історико-компаративістський та проблемно-цільовий – для встановлення 

етапів розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття); історико-актуалізаційний – для 
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окреслення перспектив творчого використання досвіду розвитку музично-

педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття) в сучасних умовах. 

Поєднання цих методів забезпечило вибір і аналіз джерельної бази, 

визначення концептуальних положень, достовірність отриманих результатів 

та узагальнення висновків дослідження. 

Джерельна база дослідження. Фактологічний матеріал дисертації 

становлять:  

– нормативно-законодавчі документи з питань системи освіти КНР, 

зокрема: постанови ЦК КПК та Держради КНР «Про реформу системи 

освіти» (1993 і 1999) та «План дій із розвитку освіти» (1998 і 1999); закони 

«Про освіту» (1995), «Про викладачів» (1993), «Про заохочення приватної 

освіти» (2003), «Національний план реформування початкової освіти та 

середньої освіти (2010–2020)»; урядова постанова, зокрема: «Реформа змісту 

освіти у вищій школі» (1999);  

– нормативно-правові документи, що відбивають основні напрями 

здійснення музичного виховання молодших школярів в Україні: закони «Про 

освіту» (2011 р.) та його редакції (2014, 2015, 2020), «Про вчителів» (1994), 

«Про вищу освіту» (1999), «Про обов'язкову освіту в КНР» (оновлений) 

(2006), Програма реформи предметів в сфері базової освіти (2001); 

– матеріали періодичної преси КНР: «Освітні дослідження» (教育研究), 

«Збірка праць із питань науки та освіти» (科教文), «Освіта» (教育), «Сучасна 

освіта» (现代教育科), «Музично-педагогічна освіта» (音樂與教學教育), 

«Дослідження зарубіжної педагогіки» (国外教育学研究), «Навчальні 

програми та матеріали, методи викладання у вищій школі» 

(高等教育課程和材料、教學方法);  

– українська педагогічна преса («Педагогіка і психологія», «За 

педагогічні кадри», «Мистецтво та освіта», «Наукові записки», «Український 
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педагогічний журнал», «Освітній прості України»), матеріали конференцій, 

семінарів тощо);  

– фонди Китайської національної цифрової бібліотеки (中国国家数字图 

书 馆 ), Національної бібліотеки КНР ( 中 国 国 家 图 书 馆), Столичної 

національної бібліотеки (首都图书馆), Пекінської національної бібліотеки (北 

京中国国家图书馆), Електронної бібліотеки м. Ханчжоу (电子资源-杭州图书 

馆), Бібліотеки Пекінського педагогічного університету (中国人民大学图书 

馆), Електронний фонд бібліотеки м. Ухань (武汉大学图书馆), Пекінської 

центральної бібліотеки Академії наук (中国科学院大学图书馆) тощо;  

– фонди Центральної Наукової бібліотеки НАН України імені В. І. 

Вернадського, Харківської державної наукової бібліотеки України імені В. Г. 

Короленка, наукової бібліотеки Харківського національного університету 

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

університеті імені В. Н. Каразіна, бібліотеки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;  

– навчальні плани та програми підготовки майбутніх учителів музики 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття), матеріали мережі Інтернет 

тощо.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від другої 

половини ХХ століття дотепер. Нижня межа – 1980 р. – визначається тим, що 

Міністерством освіти Китаю було затверджено перший «Навчальний план 

підготовки фахівців у галузі музики для вищих педагогічних закладів з 

чотирирічним терміном навчання», національно-культурним відродженням і 

початком нового прогресивного етапу економічного та культурного 

розвитку, який супроводжувався значними реформами та інноваціями в 

музично-педагогічній освіті. Верхня хронологічна межа – 2020 р. 
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обґрунтовується останньою редакцією закону «Про освіту» (18.03.2020). а 

Україна? 

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної роботи 

полягала в тому, що вперше: 

– здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку музично-

педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття) та визначено методологічні підходи дослідження: системний, 

синергетичний, історико-культурологічний, цивілізаційний, 

антропологічний, аксіологічний, парадигмальний, компаративний, 

параметричний, підхід загального соціального контексту, інтонаційний тощо; 

– обґрунтовано етапи розвитку музично-педагогічної освіти в КНР 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття): перший етап – 1949–1965 рр.; 

другий етап – 1966–1976 рр.; третій етап – 1977– 1994 рр.; четвертий етап – 

1995 р. – по теперішній час; 

– визначено зміст (навчальний план підготовки вчителя музики 

складається з 5 блоків дисциплін: обов’язкові, загальноосвітні, обов’язкові 

музичні, регіональні дисципліни, дисципліни за вибором), форми (денна 

форма навчання; самонавчання; заочне навчання; денне навчання для 

дорослих; вечірнє навчання; курси, що проводяться під час зимових та літніх 

канікул;  система дистанційного навчання на основі радіо та сучасних 

електронних засобів комунікації) та методи (метод правильного співу, метод 

правильної вимови, метод управління голосом, метод лістингу музичного 

інструменту тощо) розвитку музично-педагогічної освіти в КНР (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття); 

– виокремлено перспективні напрями розвитку музично-педагогічної 

освіти в закладах вищої освіти України: інтенсифікація наукового пізнання у 

галузі музично-педагогічної освіти для уточнення ідеального уявлення про 

цю систему в сучасних умовах; розробка національної концепції музично-

педагогічної освіти, яка б задавала загальні стратегічні орієнтири її побудови 
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на різних рівнях та ступенях освіти з урахуванням прогресивного світового 

досвіду та національних культурних традицій; конкретизація даної концепції 

у шкільній програмі з урахуванням специфічних особливостей та 

можливостей регіонів, поєднання традицій та інновацій у музичній 

педагогіці; погодження програм підготовки вчителів музики з програмами 

загальної музичної освіти з орієнтацією на антропологічні основи освітнього 

процесу та прогресивні тенденції його розвитку. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи підготовки майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти КНР. 

До наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською (32) 

мовою, окремі факти й положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної 

проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вдосконалено освітньо-професійні програми та навчальні програми 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва для 

закладів вищої освіти України, а також оновлено зміст навчальних програм, 

зокрема з порівняльної педагогіки, педагогіки та історії педагогіки. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди (довідка №01/10-278 від 17.11.2021 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка №57-01/1327 від 

15.11.2021 р.), Криворізького державного педагогічного університету 

(довідка №01-662/9 від 30.11.2021 р.), Комунального початкогово 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитяча музична школа 

№9 ім. В.І. Сокальського» Департаменту культури Харківської міської ради 

(довідка №70/1 від 19.11.2021 р.). 

Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОПП підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – Середня освіта 



10 

 

(«Музичне мистецтво»); перегляду навчальних і робочих навчальних 

програм, силабусів дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання 

навчально-методичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін; 

підготовки дистанційних курсів тощо). 

Здобуті в процесі дослідження дані, узагальнені та систематизовані 

наукові положення можуть бути підґрунтям для наукових розвідок студентів, 

магістрантів, аспірантів, докторантів із проблем формування професійно-

педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати 

й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (2017-2021 рр.) й оприлюднено на 

конференціях різних рівнів: 

 міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017, 2018), 

«Суспільні дослідження у 21 сторіччі» (Краматорськ, 2017), 

«Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-

практические решения и подходы» (Дрогобич, 2017), «Актуальні проблеми 

дошкільної та спеціальної освіти» (Рівне, 2018), «Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (Харків, 2019); 

 усеукраїнських: «Ян Амос Коменський – великий педагог минулого 

(до 425-річчя від дня народження)» (Херсон, 2017), «Від знаннєвої парадигми 

до компетентнісної: реалії, перспективи» (Херсон, 2017), «Теоретико-

методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами» 

(Херсон, 2017), «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, 

динаміка» (Полтава, 2018), «Підготовка управлінських кадрів в контексті 

нового закону України «Про освіту» (2017 р.)» (Полтава, 2018), «Розвиток 

життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: 
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виховний, психологічний, інклюзивний виміри» (Херсон, 2018), «Інноваційні 

педагогічні технології в цифровій школі» (Харків, 2019); 

 міжрегіональних: «Сучасні концепції викладання природничих 

дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, 

психологія)» (Харків, 2017). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено 

в 12 наукових працях (із них 8 одноосібних), серед них: 3 статті у наукових 

фахових виданнях, 5 – в зарубіжних виданнях, 4 – у збірниках матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (324 найменування, з них 

245 – іноземними мовами) і 3 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

306 сторінок, основний зміст викладено на 165 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КНР ТА УКРАЇНІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 

 

1.1. Медологічні основи дослідження 

 

Інтенсивні інтеграційні процеси в міжнародному освітньому 

середовищі зумовлюють зростання інтересу вчених до вивченню переваг та 

недоліків освітніх систем різних країн з метою їхнього взаємозбагачення і 

водночас збереження національної культурно-освітньої ідентифікації. У 

зв'язку з цим актуальною потребою є вдосконалення та розширення знань 

про засоби вивчення, об'єктивне відображення та порівняння музично-

педагогічних явищ і процесів, що відбувалися або відбуваються у культурах 

України та Китаю, з урахуванням нових умов розвитку світового суспільства 

та нових вимог до педагогічної науки. 

Аналіз українського та китайського наукового доробку другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. свідчить про те, що розгляду музично-

педагогічного досвіду обох країн присвячено незначну кількість наукових 

праць. 

Публікації китайських учених у цій галузі мали здебільшого оглядово-

інформативний характер, поза увагою їх авторами залишено компаративний 

аспект дослідження [110; 129; 151; 227; 283]. Окремі наукові роботи 

відрізнялися ідеологічним забарвленням, характерним для багатьох 

публікацій із порівняльної педагогіки кінця ХХ ст. Слід зазначити, що 

предметом порівняльної музичної педагогіки є історія та сучасний стан теорії 

та практики музичної освіти в Україні та Китаї у порівняльному контексті. 

Відповідно до цього, основними завданнями компаративних музично-

педагогічних досліджень є вивчення процесу історичного розвитку та 



13 

 

актуального стану загальних та відмінних особливостей музичної педагогіки 

в окремих культурах, країнах, регіонах, формування знання про тенденціях 

та закономірностях розвитку музично-педагогічної теорії та практики у 

різних частинах світу та у глобальному масштабі, виявлення прогностичних 

можливостей та розробка стратегій удосконалення вітчизняної системи 

музичної освіти з урахуванням прогресивного досвіду у цій сфері. Отже, 

забезпечується реалізація описової, пояснювальної та прогностичної функцій 

порівняльної музично-педагогічної освіти. Істотні трансформації у 

методології порівняльної педагогіки останніх десятиліть, що 

характеризуються уявленнями про світ як множинність історично 

сформованих регіональних суспільств або націй, що існують автономно, на 

розуміння транснаціональної взаємозалежності. Виникнення, так званого, 

всесвітнього підходу  вимагає від дослідників-компаративістів обліку під час 

аналізу зарубіжних музично-освітніх систем їх позицій не тільки в 

національному, а й глобальному – міжнародному контексті. 

Забезпечення теоретичної і прогностичної значущості порівняльних 

музично-педагогічних досліджень вимагає їх відповідного методологічного 

обґрунтування з урахуванням існуючих норм, принципів та прийомів 

наукового пізнання. Аналіз праць з методології наукового пізнання та 

методології педагогічних та порівняльно-педагогічних досліджень, а також 

компаративних дисертаційних робіт у галузі педагогіки та, зокрема, музично-

педагогічної освіти України та Китаю останніх десятиліть, дозволив виявити 

можливі методологічні принципи, підходи та методи, а також специфіку 

джерел компаративних музично-педагогічних досліджень. 

Так, методологічну основу порівняльних досліджень у галузі музично-

педагогічної освіти можуть становити методологічні засади історизму, 

детермінізму, взаємозв'язку об'єктивного та суб'єктивного, єдності 

філософського, загальнонаукового та конкретно-наукового рівнів 

методологічного аналізу, єдності теорії та практики, а також такі наукові 
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підходи, як системний, синергетичний, історико-культурологічний, 

цивілізаційний, антропологічний, аксіологічний, парадигмальний, 

компаративний, параметричний, підхід загального соціального контексту, 

інтонаційний тощо. 

Розглянемо зазначені методологічні підходи у контексті порівняльної 

музичної педагогіки. 

Так, системний та синергетичний підходи будемо використовувати, 

якщо необхідний розгляд такого предмета дослідження, як, наприклад, 

система музично-педагогічної освіти України та Китаю як складно-

структурована відкрита система [119; 164].  

Історико-культурологічний підхід забезпечить збирання та опис 

важливих для дослідження історичних фактів, виявлення музично-

культурних традицій, еволюційних передумов, етапів, тенденцій та 

закономірностей розвитку музично-педагогічних процесів і явищ у контексті 

загальнокультурного життя України та Китаю в різні історичні періоди, 

дозволить ураховувати різні взаємозв'язки музично-педагогічної думки та 

практики з іншими соціокультурними феноменами – філософією, естетикою, 

загальною педагогікою, мистецтвознавством, виконавським мистецтвом, 

релігією, засобами масової інформації тощо [165]. 

Цивілізаційний підхід сприятиме вивченню історії та сучасного стану 

музично-педагогічної освіти окремих країн з урахуванням взаємовпливу 

різних культурних традицій у контексті розвитку музично-освітнього 

процесу у глобальному (світовому) масштабі [124]. 

Антропологічний підхід забезпечить розгляд музично-педагогічних 

процесів та явищ з позицій людини та її потреб [132]. 

Аксіологічний підхід дозволить виявити педагогічні уявлення про 

цінність музичного навчання, виховання та розвитку у суспільній та 

особистісній перспективах, розкрити роль музично-педагогічної освіти в 
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контексті збереження та передачі музично-культурних та загальнолюдських 

цінностей, гуманного розвитку спільноти тощо [134]. 

Парадигмальний підхід допоможе визначити на основі аналізу 

музично-педагогічних уявлень та реальної музично-освітньої дійсності 

панують на території України та Китаю в окремі історичні періоди музично-

педагогічної освіт та проаналізувати їх з позицій співвідношення минулого та 

сьогодення [140]. Фанг Тао [188] виокремлює парадигмально-педагогічний 

підхід до вивченню історії музично-педагогічної освіти та визначає, що він 

може здійснюватись на кількох рівнях: рівень основних історичних етапів 

розвитку музично-педагогічної освіти; рівень кожного з напрямів музичної 

освіти (народної, релігійної, сучасної); рівень окремих музично-педагогічних 

концепцій [188]. 

Компаративний підхід дозволяє розкрити специфіку розвитку музично-

педагогічної освіти в різних частинах світу, зв'язку, спільне та відмінне між 

музично-педагогічними моделями, нормативними документами та 

особливостями їх практичної реалізації у різні історичні періоди, а також на 

основі порівняння вітчизняного та зарубіжного музично-педагогічного 

досвіду визначити позитивні та негативні моменти та можливі шляхи 

удосконалення музично-педагогічної теорії та практики на вітчизняному 

рівні [285]. 

Параметричний підхід завдяки застосуванню процедур параметричної 

оцінки та параметричного порівняння, дозволяє розкрити особливості 

досліджуваних об'єктів на основі єдиної системи якісних та кількісних 

параметрів, а також здійснити на цій основі їх поелементний структурний та 

функціональний порівняльний аналіз [31]. 

Підхід загального соціального контексту може бути застосований для 

виявлення зовнішніх соціально-історичних факторів та умов, що визначають 

особливості формування та еволюції музично-педагогічних уявлень, 

порівняння поглядів та концепцій провідних діячів у галузі музично-
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педагогічної освіти и через інтерпретацію їх висловлювань як продуктів 

діяльності у конкретних соціальних та культурно-історичних умов тощо 

[249]. 

Сутність інтонаційного підходу полягає у виявленні в історії музичної 

освіти послідовних змін основних інтонаційних орієнтирів згідно з 

еволюцією музичного мистецтва як мистецтва «інтонованого сенсу» [257]. 

Цей підхід передбачає розгляд музичної освіти різних культур у різних його 

типах, специфіка яких виявляється завдяки інтонаційному аналізу того чи 

іншого типу музичної культури (народної, сучасної, релігійної, 

композиторської, виконавської, слухацької, музично-теоретичної, музично-

педагогічної, вокальної, піаністичної, диригентської тощо), а також 

передбачає аналіз співвідношень музично-педагогічних систем з окремими 

музичними стилями [262]. 

Відомо, що здійснення будь-якого наукового дослідження вимагає 

підбору певних методів дослідницької роботи, а логіка застосування тих чи 

інших методів обґрунтовано, перш за все, вибором предмета, мети та завдань 

дослідження, тобто комплекс дослідних методів має бути адекватним 

специфіці досліджуваних процесів та явищ. 

Порівняльна музична педагогіка вивчає у порівняльному плані 

музично-педагогічні процеси та явища, тому основними засобами 

порівняльно-педагогічних досліджень у цій галузі є загальнонаукові та 

специфічні педагогічні методи наукового пізнання. Водночас, 

міждисциплінарний характер порівняльної музичної педагогіки передбачає 

використання також методів інших наук – історії, філософії, психології, 

соціології, музикознавства, математики, джерелознавства тощо [26; 232]. 

На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури з 

проблемам порівняльної педагогіки, були виявлені різні методи, які можуть 

бути використані і для реалізації цілей та завдань науково-дослідної роботи в 

галузі порівняльної музичної педагогіки. 
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Як і для будь-якого типу науково-дослідної роботи, важливими 

засобами наукового пізнання для порівняльних музично-педагогічних 

досліджень нами використовувалися такі загальнонаукові методи, як 

теоретичний аналіз та синтез, індукція та дедукція, абстрагування та 

конкретизація, проблематизація, аналогія, моделювання, узагальнення, 

систематизація, класифікація, які дозволяють виділити ключову проблему, 

сформувати науковий апарат та концепцію дослідження, виявити сутнісні 

характеристики, основні тенденції та закономірності розвитку музично-

педагогічних явищ, узагальнити теоретичний та практичний досвід із 

проблеми дослідження тощо. 

На початковому етапі порівняльного музично-педагогічного 

дослідження було зроблено збір та обробка фактичного матеріалу, що 

здійснювалася за допомогою різних методів 

Так, порівняльне музично-педагогічне дослідження було неможливо 

без вивчення державних нормативних документів, навчально-методичної 

літератури, навчальних планів та програм, педагогічної документації, 

статистичних даних України та Китаю. Важливий фактичний матеріал для 

пізнання та порівняння музично-педагогічних об'єктів і явищ міститься в 

фундаментальних історико-, психолого- та музично-педагогічних роботах, 

енциклопедичних виданнях, мемуарних спогадах, монографічних 

дослідженнях, збірниках наукових праць та матеріалів конференцій, 

публікаціях періодичних видань минулих століть та сучасності з фондів 

вітчизняних та зарубіжних бібліотек, матеріалах мережі Інтернет тощо. 

Особливого значення для поліаспектного розуміння предметного поля 

наукової роботи в галузі порівняльної музичної педагогіки було вивчення 

сучасних публікацій авторів зарубіжних країн, присвячених питанням історії 

розвитку музично-педагогічної думки та практики, організації музичного 

навчання та виховання в традиційних та альтернативних загальноосвітніх 
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школах, позашкільних навчальних закладах, музичного освіти дорослих, 

підготовки професійних кадрів у галузі музичної культури та освіти тощо. 

Важливою умовою щодо компаративного аналізу була відносна 

однорідність об'єктів, які зіставляються, тому для порівняння було обрано 

Україну та Китай, країни з багатими культурними традиціями. Зазначимо, що 

складні процеси, що відбувалися у соціальному та політичному житті країни, 

позначилися на стані культури та освіти не найкращим чином. Західна 

модель, позбавлена гармонійного поєднання з національними традиціями, в 

умовах жорсткого політичного переслідування не принесла очікуваних 

результатів у мистецьку освіту. Відрив освіти від рідного коріння культури 

поставив під загрозу її самоідентичність. 

Більшість вишів копіювало комплекс дисциплін західної, частіше 

радянської школи. Національний елемент був присутній у системі освіти у 

мінімальному обсязі. То були класи гри на традиційних музичних 

інструментах. Історія традиційної культури, філософія китайської музики, 

теорія ладової системи – такі предмети мали б супроводжувати викладання 

національної музичної практики у вишах. Але в минулому столітті 

національна музична культура не була складовою освіти . 

Отже, у XXI ст. одним з головних завдань у викладанні музики, як 

спеціальності, у вишах є збереження і розвиток традиційної музичної 

культури. Утім, нині в музично-педагогічній освіті основне завдання, як і 

раніше, пов'язане з навчанням класичної європейської музики. 

Навчальні плани містять фортепіано, вокальну музику, елементарну 

теорію музики, сольфеджіо, гармонія [113]. Але в них немає належного місця 

здобуткам національного мистецтва. Це ставить випускників у скрутне 

становище у їхній педагогічній діяльності після закінчення університету. 

Наприклад, вони часто не справляються з викладом питань, пов'язаних із 

пекінською оперою [239]. Мета навчання історії музики, як вітчизняної – 

китайської, і зарубіжної, має полягати й у знайомстві з історією їй 



19 

 

національної культури, як із самодостатньою цінністю. Необхідно своєчасно 

постулювати думку про різницю між національною та західною культурою, 

затвердити уявлення про культурний плюралізм. 

У міру розвитку процесу глобалізації неможливо ізолювати музичну 

освіту від всесвітньої культури. У період інформаційного суспільства 

неможливо відмовитися від досягнень різних культур, оскільки від цього 

залежить самовдосконалення, і міжнаціональне спілкування. Обмін між 

культурами полягає у взаємовпливі, але за належної самоідентичності. У 

такому процесі кожна культура повинна не тільки зберігати , а й розвивати 

свою специфіку. І китайська культура буде більш динамічною, якщо вона 

стане відкритою для інших народів. 

Отже, у викладанні музики необхідно орієнтуватися на національне 

мистецтво, і це має стати частиною культурної політики. Китайський 

музичний стиль і виконавську традицію необхідно знати китайським 

слухачам, щоб китайський народ усвідомлював самобутність своїх досягнень 

у світовому культурному просторі. Без вивчення цього музичного досвіду 

неможливо об'єктивно оцінити та досліджувати зарубіжні досягнення. Разом з 

тим, без загальної музичної освіти неможливо успадковувати та розвивати 

національну музику. Усе це має відображатися у навчальних планах як 

найважливішому імпульсі в організації навчального процесу. 

Також слід урахувати, розробляючи концепцію музично-педагогічної 

освіти, про визначенням місця та ролі сучасної академічної музики у 

навчальному процесі. Зазначимо, що цей художній пласт є рідкістю для 

сучасної музично-педагогічної освіти. Наприклад, у багатьох педагогічних 

університетах вивчення історії західної музики обмежується кінцем XIX ст., а 

те, що слідує за імпресіонізмом упродовж 100 років, майже не торкається. 

Через відсутність викладачів та навчальних посібників китайська сучасна 

музика в навчальній програмі, по суті, виявилася факультативним 

доповненням [149]. Така обставина пояснюється тим, що багато викладачів не 
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вивчали належною мірою історію сучасної китайської та західної музики. 

Вони склалося лише емпіричне пізнання як у галузі сучасної музики, і у 

методиці викладання її історії. 

Цінність включення сучасної музики у концепцію музичної освіти 

незаперечна. У сучасній музичній освіті відбивається суть духовно- 

світоглядного стану епохи.  

Багато університетів докладають значних зусиль для зміни цієї 

обставини. Наприклад, предмет «Сучасна китайська музика» включений у 

навчальну програму на факультеті музики Хунаньського педагогічного 

університету. Заняття проводить фахівець у цій галузі; читають лекції 

професори, запрошені з Пекіна, Шанхаю та з-за кордону. Розроблено систему 

навчальних стандартів у викладанні дисципліни, завдяки чому розширюється 

кругозір студентів. Проте сучасну китайську музику слід вивчати паралельно 

із світовою музичною культурою. Щоб йти в ногу з часом, слід готувати 

високопрофесійних освітян у цій галузі, необхідно знати сучасну музику 

всього світу як цілісну культурну систему. 

Безперечно, головним завданням музичної освіти в педагогічних вишах 

є підготовка вчителів музики. Відповідно до мети зміст навчання полягає, 

головним чином, у передачі основних знань, формуванні умінь і навичок у 

майбутніх вчителів [170]. Із запровадженням реформи з основних предметів 

та оновленням концепції методики викладання музики відкрилася панорама 

різноманітних музичних культур. Педагог неспроможний не реагувати цей 

культурний плюралізм. 

Завдяки розвитку економіки та вдосконаленню освіти в КНР 

відкривається перспектива ознайомлення практично з усіма визначними 

досягненнями світової культури. У новій освітній системі приділяється значна 

увага плюралізму культур. Саме в такому аспекті педагогічні виші стали 

готувати фахівців для початкової та середньої музичної освіти [220; 260]. У 

зв'язку з цим викладачі педагогічних вишів, які навчають майбутніх вчителів 
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шкіл, повинні правильно ставляться до взаємозв'язку між викладанням та 

навчанням, встановити точне уявлення про їх цілі та завдання. Важливо 

враховувати загальну тенденцію світової музичної педагогіки, маючи при 

цьому інформацію про її різноманіття. Необхідно постійно вдосконалювати та 

розширювати свій кругозір, щоб відповідати вимогам студентів та 

суспільства. 

Значний обсяг знань з культури неминуче потребує підтримки від 

вимкладачів, які працюють на факультетах за спеціальністю «музика» у 

педагогічних вишах. Нині людство розвивається прискореними темпами. 

Студенти здобувають знання, вміння та навички не тільки в навчальних 

аудиторіях, а й з інших джерел: громадського оточення, сім'ї, мережі Інтернет 

тощо. З посиленням засобів масових комунікацій у студентів не тільки 

збільшується кількість інформаційних каналів, а й змінюється структура 

знань. Багато викладачів вже усвідомили, що якщо не вчитися новому, можна 

відстати від часу. Тому впровадження культурного плюралізму в концепцію 

освіти тягне за собою необхідність включення музично-педагогічної освіти в 

контекст інших наук та мистецтв. 

Луо Чуньхуей зазначив, що межі між мистецтвами не є абсолютними та 

ізолюючими, що «...мистецтво щохвилини перетворюється з одного жанру і 

виду в інший, знаходячи там продовження і кінець» [296]. З цього 

висловлювання видно, що взаємодія і синтез щодо різних видів мистецтв 

сприяє значною мірою розвитку всіх видів мистецтв. Отже, у процесі 

аудиторного заняття треба максимально використовувати міжпредметні 

зв'язки, методику взаємодії мистецтв, стимулюючи студентів до роздумів і 

розширюючи їхній кругозір. 

На початку XXI  ст. в Китаї було розроблено новий Стандарт 

навчання музики, в основі якого лежить концепція: схвалити інтеграцію 

різних наукових напрямів у навчанні [113; 120]. Основною метою розробки 

Стандарту є: у процесі викладанні в школі музику необхідно поєднувати з 
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хореографією, драмою, кіно- та образотворчим мистецтвом. Безсумнівно, 

настільки широкий міждисциплінарний підхід, об'єднання різних наукових 

напрямів під час навчання пред'являє високий рівень вимог до підготовки 

педагогів-музикантів. Тільки оновлення методичного мислення, розширення 

кругозору та самовдосконалення, а також подолання меж між різними 

галузями науки, використання переваг різних галузей знання забезпечать 

нову якість навчання. 

Низка досліджень китайських учених дозволяє стверджувати [113; 

120], що насправді існує внутрішній зв'язок між музикою та іншими 

науковими (насамперед гуманітарними) дисциплінами. Спираючись на ці 

зв'зки, поставимо музику на центральне місце, але у великому гуманітарному 

міждисциплінарному контексті; створимо розгалужений методичний зв'язок 

між гуманітарними, суспільними та природничими науками. Тоді музика 

стоятиме на педагогічній сцені XXI ст., як панорама культур усього людства, 

тоді наукова цінність та виховна роль музичного мистецтва буде до кінця 

використана. Педагогічна практика надає підстави стверджувати, що студенти 

здобувають музичну освіту різними шляхами, за допомогою, різних форм та 

методів навчання тощо. У зв'язку з цим навчання має бути багатоаспектним. 

Об'єднання знань різних аспектів у навчанні музики призведе до його 

вдосконалення. Але це об'єднання має здійснюватися не формально, а на 

основі спонукальних мотивів та позитивних результатів. 

Усвідомлення та наукове осмислення зазначених аспектів розвитку 

сучасної музично-педагогічної освіти допоможе удосконаленню музично-

педагогічної освіти у Китаї. Розроблена прогресивна лінія розвитку 

ґрунтується на вирішенні таких проблем: 

•     проблема збереження спадщини національної музичної культури; 

•     проблема опанування сучасної музики; 

•     проблема формування мультикультурної компетентності майбутніх 

вчителів музики; 
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•     проблема оволодіння суміжними науками. 

Отже, початок XXI  ст. характеризується інноваціями в освіті, зокрема і 

музично-педагогічній. У процесі проведеного аналізу наукової літератури 

[128; 186; 324 та ін.] доведено, що для підготовки майбутнього вчителя музики 

слід оновити традиційні наукові підходи до цього процесу, а також розробляти 

навчальний план з урахуванням розвитку тенденцій історії музичного 

мистецтва. Студенти мають також поєднувати навчання з науковими 

дослідженнями, аналізувати різні типи музику всього світу, передаючи 

цілісну картину музичної культури. Викладачі мають організовувати освітній 

процес з упровадженням новаторських методів навчання. 

Тобто ми пропонуєжмо таку модель розвитку сучасної музично-

педагогічної освіти, яка відповідатиме вимогам сьогодення, не є 

скопійованою із західних, нехай навіть найпрогресивніших зразків. А для 

того аби впроваджувати кращі досягнення зарубіжної освіти в китайську 

модель, необхідний ґрунтовний і всебічний аналіз навчальних планів та їх 

порівняння з китайськими розробками. При цьому зазначимо, що 

вестернізація, як прогресивний вектор культури XX ст. – запорука 

відродження національної традиції на основі її діалогу із «Заходом», де поряд 

із позитивними містяться й негативні елементи. Прогресивна тенденція – це, 

безумовно, прагнення видатних представників китайської музичної культури 

– композиторів, музикантів-виконавців, майстрів оперного мистецтва – 

опанувати досягнення західної музики та вступити до гідного діалогу. 

Зворотний бік цієї тенденції – сліпе копіювання, недооцінювання значення 

національної культури, яка здається застарілою та неактуальною. 

У ХХІ ст. китайська музична педагогіка розвивається, ґрунтуючись на 

сучасних інноваційних підходах [239; 261; 306]. З урахуванням специфіки 

інтересів особистості, суспільства та держави виділено три групи функцій 

розвитку музично-педагогічної освіти: особистісно-перетворююча (фоново-

лікувальна, гедоністична, евристична, аутокомунікативна, творчого 
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саморозвитку, самовираження та самореалізації); культуротворча 

(накопичення та трансляції культурних цінностей; естетична, пізнавальна, 

комунікативна, освітня, розвивальна); соціалізації (виховна, ідеологічна, 

мобілізуюча, об'єднання та інтеграції). Ці групи функцій визначають 

пріоритети у підходах до побудови творчого процесу – персонологічний, 

культурологічний та соціологічний. 

Параметри вивчення освітнього процесу з погляду зазначених підходів 

задаються тривимірною антропологічною моделлю, що містить такі 

показники: мета (внутрішні, комбіновані, зовнішні); завданнея (розвиток 

музичних потреб та здібностей, формування базової художньо-естетичної та 

музичної культури); зміст музично-педагогічної освіти (особистісно значуще, 

культуроподібне, соціально детерміноване); методи (творчі, репродуктивно-

творчі, репродуктивні); результат – розвиток особистості (персональний, 

духовний, соціальний) [112; 146; 187; 239]. 

Запропонована модель є новим методологічним інструментом пізнання, 

що дозволяє вирішувати дослідницькі завдання історичного аналізу та 

прогнозування розвитку музично-педагогічної освіти з позицій 

антропологічних основ освітнього процесу. 

Отже, визначено суть поняття «музично-педагогічна освіта» на основі 

проведеного аналізу літератури китайських учених  – це процес і результат 

підготовки вчителя музичного мистецтва, який опанував сучасні педагогічні 

технології, має певний обсяг загальнонаукових, психолого-педагогічних та 

спеціальних знань, умінь та навичок, що сприяють реалізуватися творчому 

потенціалу засобами педагогічної, науково-дослідної та музично-

просвітницької діяльності, задля формування духовної культури здобувачів 

освіти. Напрацювання українських учених надають підстави стверджувати, 

що музично-педагогічна освіта – процес і результат духовно-практичного 

надбання гуманістичних функцій музики, що спрямовані на розвиток 

особистості майбутнього вчителя в усьому багатстві проявів її ціннісного 
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відношення до явищ музично-естетичної культури, до суспільства загалом. 

Музично-педагогічна освіта є середовищем вдосконалення методичної 

освіти, методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Методологічну основу дослідження складають системний, 

синергетичний, історико-культурологічний, цивілізаційний, 

антропологічний, аксіологічний, парадигмальний, компаративний, 

параметричний, загального соціального контексту, інтонаційний підходи. 

 

 

1.2. Соціально-культурні та суспільно-політичні передумови 

розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століття) 

 

Історія Китаю XX ст. – це не лише трагічні та суперечливі суспільно-

політичні події в країні, а епоха пошуку, експерименту, думки про китайську 

культуру у світі і, одночасно, рефлексії про її специфіку, про про інтеграцію з 

європейською культурою, яка безперечно має переваги у всіх сферах 

духовного життя суспільства [9; 48]. 

Початок XX  ст.  у Китаї спввідноситься з  кінцем правління династії 

Цин (1644-1911 рр.). Майже тривікова епоха Цин призвела до того, що Китай 

став майже напівколоніальною державою. Рівень національної освіти на той 

час був надзвичайно низьким. Утім, прогресивні представники китайського 

народу прагнули адаптуватися до світових досягнень в науці, культурі і в 

результаті вивести країну з глибокої кризи [305, с. 115-117]. 

Після Першої Світової війни радикальними подіями, що вплинули на 

розвиток Китаю, стали революція в Російській імперії та подальший підйом 

антиімперіалістичних виступів у Китаї, що називався «Рух 4 травня». Цей рух 

окреслив прагнення китайського народу до вестернізації, переосмислення 

традиціоналізму у поглядах на культуру та соціально-політичне життя 
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Китаю. По суті, відбувався поворот до оновлення всієї галузі світоглядних та 

культурологічних установок, якими досі керувалося китайське суспільство – 

це конфуціанська етика [169]. 

Підтвердженням вищезазначеного є роботи Джан Лу [169], Ван Цзі Ю 

[260], Ван Сяопін [272] та ін. дослідників у напрямі історіографії та освіти, 

форм правління та нових політичних теорій. 

Що стосується системи підготовки вчителів, зокрема організації 

музично-педагогічної освіти у першій половині ХХ століття, слід зазначити, 

що представники китайської культури подолали величезну кількість бар’єрів, 

аби взяти напрям на вестернізаці. Одним із бар’єрів стало те, що відчувалося 

глибоке нерозуміння видатними європейськими композиторами «чужої» та 

незвичної для європейського слуху музично-мовної системи. Це пояснюється 

тим, що для європейців  характерним був  європоцентризм, однією з 

характерних ознак якого була реакція на замкнутість і непроникність дивних 

для європейського слуху звучань. 

Утім, розпочинаючи з XX ст., ніхто з європейських композиторів вже не 

висловлюється настільки категорично, але й справжнього розуміння 

китайської культури не відчувалося. На переконання Мяо Ді, «вестернізація 

була для  китайців рухом назустріч великій європейській культурі. Цей рух 

характеризувався устремлінням представників китайської творчої інтелігенції 

до європейсьих культурних здобутків» [307]. 

Більшість представників китайської культури усвідомлювали потребу 

повноцінного діалогу із західними традиціями,  діалогу, який дозволить 

збагатити національну культуру і привнести в неї західні цінності, що були 

для китайців системою досконалості.  

На початку XX  ст.  в Китаї розпочинають викладати західної 

елементарну теорію музики, і вже в 1908 р. з'являється перший підручник 

китайською мовою, написаний Шен Пеннінем, а в 1914 р. – перший підручник 

з гармонії китайською мовою Гао Шоутяня [125]. Ці підручники не містили 
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конкретні приклади – адже західна музика ще не увійшла до музичного 

побуту китайців. Тому з погляду західного мислення підручники виглядають 

схоластично. Але для китайських музикантів це було вікно у світ нової 

системи, іншої музичної мови – китайські композитори, використовуючи 

логіку функціонально-гармонійної системи, розпочинають активно писати «в 

західному стилі». Зрозумілим є той факт, що для західних музикантів твори 

китайських музикантів не становили жодної цінності, але китайці поставили 

перед собою мету: вони прокладали шлях до діалогу музичних культур, 

настільки важливому в нову епоху. 

Закономірним продовженням цього процесу стає прагнення китайців 

здобути музичну освіту на Заході. Серед композиторів, що навчалися в 

Європі, назвемо Сяо Юмейя, Цин Чжуя (Німеччина), Хуан Зия (США), Сянь 

Сінхайя, Ма Сицуня, Чжен Чжишен (Франція), By Бочаоя (Бельгія). Багато 

китайців, серед них – Цзян Веньє, навчалися в Японії, де викладання західної 

теорії та композиції було вже досить широко поширене, хоча японська 

інтерпретація західного зразка неабияк відрізнялася від оригіналу, але значно 

випереджала Китай. 

Усі названі композитори повернулися на батьківщину після навчання 

та активно почали розвивати музично-педагогічну освіту в країні. Значних 

зусиль було докладено не лише у підготовці основ викладання композиції та 

теорії музики в Китаї, але й у постановці та побудові освітнього процесу. Так, 

Сяо Юмей, перший професійний педагог композиції в Китаї був засновником 

Державної музичної академії в Шанхаї [211]. 

Важливою подією цього періоду є відкриття нових шкіл «Сюетан» Що 

це для школи? Хто там навчався і викладав?. Дослідниця історії становлення 

дитячої фортепіанної педагогіки в Китаї Хоу Юе зазначала: «Школи не лише 

поширювали європейські пісні: учні шкіл опановували нотну грамоту, знання 

про музику для фортепіано та інших інструментів. Доведено, що Сюетанськи 

школи стали фундамент китайської музичної культури ХХ  ст.» [312].  
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З поступовим вступом китайських музичних діячів та дослідників 

розпочинаються розробки концепцій вищої освіти в Китаї. Одним із завдань 

роботи стає включення художньої освіти до навчальних. Вочевидь, 

поштовхом для відкриття музичних відділень стали музиканти та митці, які 

здобули освіту у Європі, США, Японії. Закономірно, що перші зразки 

навчальних планів  були ті, за якими навчалися фундатори музичної освіти в 

Китаї за кордоном. Важливо, однак, що на першому місці при створенні 

освітніх установ враховувалася педагогічна спрямованість освітнього 

процесу: країна потребувала викладачів. Опанування західної культури 

відтепер було не лише частиною програми естетичного виховання, але й 

стратегічним соціокультурним пріоритетом, що сприяв побудові діалогу 

нового Китаю із західною культурою. Звідси бере початок установка на 

створення педагогічної структури в музичній освіті Китаю, орієнтовану на 

опанування західної музичної культури та залучення до неї молодого 

покоління [150, с. 12]. 

Для підготовки педагогічних кадрів відповідної кваліфікації один за 

одним почали відкриватися факультети вищої музично-педагогічної освіти. 

Навчально-методичне забезпечення цих факультетів, було затверджено в 

1922 р. Міністерством освіти Китайської республіки (1912-1949), яке 

здебільшого ґрунтувалося на зарубіжних зразках – американській або 

західноєвропейській системах навчання. Термін навчання в педагогічному 

університеті становив чотири роки, додатково для підготовки вчителів було 

створено спеціальну дисципліну, розраховану на два роки [209]. 

Слід зазначити, що в цей період уніфікованих навчальних планів не 

було, надавалися лише рекомендації Міністерсвом освіти. Кожен музично-

педагогічний факультет створював свої стандарти та навчальні плани, які 

були відзеркаленням європейської або ж американської  системи навчання 

музиці [235].  
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До навчального плану входили такі основні спеціальні предмети: вокал, 

музичний інструмент (фортепіано, скрипка, віолончель, духові інструменти 

тощо), гармонія, сольфеджіо, теорія музики, хор, диригування, історія 

музики. Характерно, що окремим предметом було Слухання музики, 

присвячене європейському музичному мистецтву [94].  Це в першій половині 

ХХ століття? А в Китаї скільки було університетів чи коледжів, які готували 

вчителів музичного мистецтва? 

Ці дисципліни і нині є головними предметами вищої музично-

педагогічної освіти в Китаї. Наприклад, Жіночий спеціальний пекінський 

інститут музики та фізкультури є першим державним педагогічним 

закладом вищої освіти, випускники якого навчаються викладанню музики з 

різних спеціальностей [109].  

Теоретичний курс обов'язкових предметів цього інституту включав 

гармонію, історію музики, акустику, інструментування; з практичних 

предметів – фортепіано, методику викладання фортепіано, сольне 

виконавство, хор, диригування тощо. Обов'язковими загальними предметами 

є китайська та англійська мови, психологія, етика, педагогіка, історія 

педагогіки, педагогічна практика [149]. 

Поряд із запозиченими з Європи та США дисциплін, обов’язковим є 

включення до навчальних планів курсів практичного музикування на 

китайських національних інструментах. Так, у навчальному плані жіночого 

музичного факультету Пекінського державного інституту гуманітарних та 

точних наук до переліку обов'язкових предметів входили: теорія музики, 

композиція, фортепіано, серед предметів на вибір: пипа ( чотириструнна 

лютня), юецинь (мандоліна у формі місяця), сяо (вертикальна китайська 

флейта з бамбука), вокальна музика, скрипка, флейта, хор, ансамблеве 

музикування на струнних і духових інструментах [149].  

Слід зазначити, що поряд зі спрямованістю китайської музично-

педагогічної освіти на вестернізацію,  важливим є  збереження національної 
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музичної культури та включення її до структури майбутнього музичного 

стандарту. 

Перераховані вище предмети відображають прагнення до 

сформованості системи високопрофесійних знань і навичок майбутніх 

учителів музики. Все це свідчить про те, що на початковому етапі вища 

музично-педагогічна освіта в Китаї розвивалася прогресивним шляхом. 

Незважаючи на те, що в цей період Міністерство освіти не орієнтувалося на 

створення єдиних стандартів, комплекс дисциплін музично-педагогічних 

факультетів того часу став основою навчальних планів для сучасного Китаю. 

Утім через те, що не було уніфікованого стандарту, не всі факультети, могли 

запровадити викладання зазначених предметів. Це пояснюється тим, що 

більшість закладів вищо освіти перебували у важких фінансових умовах 

[164]. 

Особливої уваги у процесі організації освітнього процесу заслуговує 

навчально-методичне забезпечення, оскільки підручник – це основа освіти; 

його якість безпосередньо впливає як на реалізацію мети навчання, так і на 

розвиток студентів. Більшість навчальних посібників були запозичені зі 

спеціальних музичних інститутів, наприклад, з фортепіано, вокальної музики 

тощо. Деякі з них копіювали зарубіжні зразки. 

Підводячи підсумки характеристики даного періоду доцільним є 

зазначити, що становлення вищої музично-педагогічної освіти в Китаї 

проходило в специфічних умовах. Насамперед, складена ситуація 

ускладнювалася антияпонською війною, що зовсім не сприяло розвитку 

китайської культури.  

Отже, китайська культура мала стрімкий темп розвитку музичної освіти. 

Тому даний період можна назвати епохою активного апробування різних 

освітніх систем у процесі вестернізації культури. Відсутність уніфікованого 

стандарту було й певним недоліком, і позитивним чинником раннього етапу 

розвитку. Китайські вчені та викладачі експериментували, оскільки можна 
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було включати різні предметні комплекси, дисципліни, й у процесі 

проведеного дослідження в процесі розвитку музично-педагогічної освіти, 

зробити оптимальний вибір – що надало позитивні результати цього процесу 

[174].  

Відчутним же недоліком стала нестача кваліфікованих кадрів та 

навчальних матеріалів. Ця проблема вирішувалася кожним закладом вищої 

освіти індивідуально, виходячи з тих умов, в яких знаходився. На якість 

освіти впливав і стан матеріально- технічної бази закладу вищої освіти: 

недостатня у більшості випадків кількість музичних інструментів, навчальних 

аудиторій та бібліотечних фондів. Тому першочергове завдання народного 

уряду Китаю було пов'язане з розробкою концепції музично-педагогічної 

освіти і створенням необхідної матеріально-технічної та навчально-

методичної бази. Закони та документи, опубліковані урядом після 1949 р., 

відкриття музично-педагогічних факультетів у різних регіонах країни, 

започаткували розвиток музично-педагогічної освіти нового Китаю [167]. Як 

це узгоджується з попереднім матеріалом? 

У зв'язку з інтенсивним розвитком музично-педагогічної освіти, 

виникає проблема збереження самобутності національної культури. 

Національні цінності знаходяться на периферії даного процесу, що цілком 

закономірно: значні традиційні накопичення в культурі Китаю  відійшли на 

другий план, оскільки вчені та музиканти опановували світові досягнення у 

музичній галузі, що є закономірним для даного періоду. 

Огляд наукових досліджень доводить, що у період 1949-1956 рр., 

співробітництво Китаю з провідними країнами світу приносить лише 

позитивні результати. Наприклад, до 1949 р. в Китаї було лише 20 науково-

дослідних інститутів, у яких працювало трохи більше 200 учених та 

інженерно-технічних кадрів, частина з них на момент утворення КНР поїхала 

на острів Тайвань. Після 1949 р. керівництво Китаю приділяло особливу увагу 

налагодженню дослідницької роботи. Це виражалося у сприянні формуванню 



32 

 

наукових колективів, зростанню чисельності фахівців у сфері науки, 

збільшенню обсягів фінансування [190]. 

З утворенням КНР культурна політика держави була спрямована на 

посилення ролі літератури та мистецтва серед широких верств населення. 

Уряд Китаю докладав максимум зусиль для прогресивних здобутків у країні. 

Уряд прагнув робити все можливе «в ім'я інтересів народних мас», щоб 

«служити народу всіма помислами» [190].  

У Пекіні було організовано Китайську асоціацію літератури та 

мистецтва, а також Спілку працівників музики (з 1959 року – Спілка 

китайських музикантів). За сприяння фахівців із провідних країн світу 

формувалася система музичної освіти; були відкриті консерваторії (Пекін, 

Шанхай, Тяньцзінь), музичні інститути (Ухань, Шеньян, Сіань, Ченду), 

Інститут китайської народної музики (Пекін) та музичні училища в різних 

містах. У них викладали чудові музиканти та композитори: Хо Лутін, Чжао 

Фен, Юй Ісюань, Мяо Тяньжуй, Лі Лін, Чень Хун, Цзен Лянінь та інші. 

Розгорнулася робота з вивчення традиційної китайської музики (Ян Іньлю, 

Чжан Хундао, Лі Юаньцін). Організовувалися фольклорні ансамблі, 

популярністю користувалася Пекінська музична драма (Ма Ке, Лі Хуаньчжі). 

Також були створені камерно-інструментальні та симфонічні твори 

китайських композиторів (Ма Сіцун, Цюй Вей, Чжу Цяньер); стали відомими 

не лише на території Китаю музиканти-виконавці (піаністи Лю Шікунь, Лі 

Мінцян та ін.). 

Як позитивне відзначимо, що саме в цей час в Китаї майже ліквідовано 

неписьменність населення, зазначимо, що на 1949 р. вона становила у Китаї 

90%. Уряд активно підтримує розбудову системи шкільної освіти. 

Загальноосвітня школа стає осередком турбот і заходів з виховання 

підзростаючого покоління. Звідси бере початок актуалізація проблеми 

підготовки кадрів для загальноосвітньої школи. Музичне виховання стає 

однією з найважливіших складових шкільної освіти. 1950-ті роки проходять 
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під знаком особливої уваги уряду до формування вищої музично-

педагогічної освіти як системи [270]. 

У 1950-ті р. В провідних європейських університетах навчалися тисячі 

китайських студентів та аспірантів. У Китаї працювала велика група 

висококваліфікованих фахівців та викладачів з різних країн світу, яка готувала 

наукові та інженерно-технічні кадри. До 1957 р. з капіталістичних країн у 

КНР повернулися 5500 китайських учених та інженерів, які мали вищу освіту 

та вчений ступінь у галузі природничих та технічних наук, серед яких 1100 

докторів наук – ці цифри наочно демонструють прогресивні плоди співпраці 

Китаю та провідних країн світу [195]. 

Китайські заклади вищої освіти запозичують у кращих європейських 

університетах значні досягнення, зокрема: основи організації, управління та 

планування освітнього процесу, обов’язковість складання навчальних 

програм, принципи розробки підручників, методичні засади викладання. У 

березні 1952 р. набирає чинності «Положення про реформування масової та 

вищої школи», підготовлене Міністерством освіти Китаю [270]. У змісті 

положення прописано, створення всіх умов підготовки всебічно освічених 

людей. Особливу увагу приділено взаємодії теорії та практики, зв'язку 

викладацької та дослідницької діяльності, наукової розробки освіти. 

Міністерством освіти та Центральним комітетом було взято напрям на 

«всебічний розвиток морального, розумового, фізичного, культурного 

виховання» [278], а також визначено статус мистецтва у вихованні та 

всебічному розвитку молодія. Усвідомлення значення музичного виховання у 

творенні держави, перетворення його на завдання державної важливості дало 

свої позитивні результати. І як наслідок, у  загальноосвітню школу активно 

вводиться предмет «Музика та спів, що надає подальших стимулів у розвитку 

музично- педагогічної освіти. 

У цей період вона тісно пов'язана з діяльністю провідних консерваторій 

країни – Пекінської та Шанхайської. На них зосереджено значну увагу: з 
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1953 р. ці навчальні заклади керуються управлінням мистецтв Міністерства 

культури, а згодом вони переходять у підпорядкування самого міністра 

культури. Пекінська консерваторія особливо тісно співпрацює з музикантами 

провідних країн світу, постійно запрошуючи їх на роботу. У цей період 

відбувається запозичення європейської системи музичного навчання, в якій 

виділено три послідовні етапи: початковий, середній спеціальний, вищий. 

В 1954 р. Міністерством освіти було прийнятий «Регламент про вищу 

педагогічну освіту» [280]. У листопаді – опубліковано положення про «Навчальний 

план музичних факультетів вищої педагогічної освіти», що позитивно вплинув на 

еволюцію вищої музично-педагогічної освіти. У цьому документі було визначено 

цілі вищої музично-педагогічної освіти, встановлено обов'язкові спеціальні 

предмети, регламентовано норми навчальних годин, висунуто екзаменаційні вимоги 

відповідно до змісту занять. Завдяки спільній праці двох міністерств (освіти та 

культури), було розроблено «Рішення про реформування та регулювання музичної 

освіти в країні» [280]. Головними завданнями «Рішення» були: 

● виявлення та професійна підтримка музично обдарованих учнів;  

● педагогічна спеціалізація навчальних структур, факультетів та інститутів з 

метою підготовки вчителів музики; 

● формування з цією метою спеціальних художніх інститутів ; 

● максимальна підтримка – організаційна та матеріально-технічна – 

діючих навчальних закладів; 

● професійне зміцнення педагогічних кадрів шляхом навчання на 

короткострокових додаткових курсах. 

Слід особливо виділити в цей період дві тенденції у розвитку вищої 

освіти: зростання та поширення педагогічної вищої освіти та її спеціалізація, в 

якій музика займає важливе місце. В залежності від того, як збільшувався 

масштаб вищої педагогічної освіти, поступово відкривалися музичні 

факультети в багатьох педагогічних університетах. Після створення 

музичного факультету в Донбейському педагогічному університеті у 1980 р., 
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один за одним відкриваються ще 19  музичних факультетів, наприклад, 

Пекінському та Хунанському педагогічних університетах. 

Позитивною тенденцією стало прагнення виділити музичну освіту з 

художньої. Створення музичних факультетів свідчить про усвідомлення 

важливої ролі музичного виховання в педагогічному процесі, та про намір 

поглибити та спеціалізувати музичну освіту.  

На нашу думку, у цей період намічаються три типи структури вищої 

педагогічної освіти. 

До першого типу віднесемо вишівську структуру, коли є «головний 

виш» і факультети, що знаходяться в провінції і керуються цим вишем. Така 

структура забезпечує уніфікованість філій, їх підпорядкованість центру та 

можливість координації освітніх зусиль. На основі цього відкривається шлях 

щодо подолання різниці в навчальних планах і виникає можливість надання 

педагогічної допомоги, що йде від центру до філій. До прикладів такого роду 

можна віднести інститут в Пекіні, який об'єднав три факультети, що 

знаходяться на півночі, північному сході, північному заході Китаю, і 

Північний педагогічний інститут мистецтв. На півдні Китаю таким 

інститутом став Центральний південний педагогічний інститут мистецтв міста 

Ухань, який керував факультетами мистецтв, що знаходяться в центрально-

південному Китаї. 

Другий тип навчального закладу, навпаки, об'єднував досить різні 

факультети та концентрував роботу в одному інституті. Становленню 

структури подібного типу сприяли культурно-географічні та соціальні умови. 

Як правило, об'єднання виникало в таких місцевостях, де історично та 

географічно доцільніше було поєднати зусилля зі створення вищої освіти та 

зосередити їх в одному місці. Так, факультети мистецтв кількох інститутів, 

що знаходяться на сході Китаю, перенесли в педагогічний інститут Нанцинь; 

факультети мистецтв кількох інститутів, що знаходяться на південному 

заході Китаю, зосередилися в Південно-західному педагогічному інституті. 
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Якщо два перші типи виникали в результаті реформ, то третій тип 

навчального закладу включав не реформовані вищі навчальні заклади. 

Зокрема, не змінювалися факультети мистецтв в інститутах Неймень та 

Сінцян. Це свідчило про наявність у цих навчальних закуладах самобутніх 

традицій, які слід зберегти.  

Утім Міністерство освіти вирішило змінити план. З відома державної 

ради в серпні 1962 р. три факультети мистецтв Пекінського педагогічного 

університету, Східний педагогічний університет Китаю, Північно-східний 

педагогічний університет були об'єднані в один виш, названий Пекінським 

інститутом мистецтв.  

Пекінський інститут мистецтв став першим спеціалізованим 

педагогічним інститутом, відкритим після створення КНР. Він розрахований 

на п'ятирічну (неповну) освіту для підготовки вчителів музики середніх 

шкіл, та семирічну (повну) освіту для підготовки викладачів закладів вищої 

освіти. У 1962 р. інститут прийняв 180 студентів (по 90 студентів на 

спеціальності «музика» та «малюнок») переважно з таких міст як Пекін, 

Тяньцзінь, Шаньсі, Дунбей [281; 282]. Незабаром було створено Педагогічний 

інститут Ухань у провінції Хубей. Тяньцинський педагогічний інститут 

переїхав до міста Шицзячжуан, а спеціальності музика та мистецтво 

залишилися в Тяньцині, що стало основою для створення Педагогічного 

інституту мистецтв. Такі зміни свідчили про серйозне занепокоєння уряду не 

лише кадровими питаннями, але й про прагнення надати можливість 

кваліфікованої освіти населенню, яке проживає в найвіддаленіших куточках 

Китаю. 

Зазначимо, що в цей період були дуже скромні умови для навчання у 

галузі музично-педагогічної освіти. Кращими умови навчання були в 

Пекінському педагогічному університеті та мережі його факультетів в інших 

містах. Ці умови забезпечувались історичним становищем університету, який 

випустив значну кількість кадрів у галузі музики та інших мистецтв ще до 
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визволення Китаю, і умови навчання в ньому були кращими. У цьому 

університеті сформувалася певна традиція, система, кадровий склад. Що 

стосується інших закладів вищої освіти, то там не вистачало коштів, а також і 

викладачів відповідного рівня професійної підготовки. Слід зазначити, що 

деякі інститути запрошували іноземних фахівців. 

Отже, важливість цього періоду для Китаю є незаперечною. 

Педагогічні виши виховали першу групу високопрофесійних вчителів музики 

для середньої школи. Молодому поколінню створювалися всі умови для 

навчання, і в структурі навчання музика зайняла гідне місце. Однак через 

відсутність єдиного навчального стандарту факультети мистецтв у різних 

вишах функціонували розрізнено, їхні програми були автономними. 

Тісні контакти з провідними країнами світу в цей період сприяють 

співпраці у галузі освіти. Основний зміст навчальних планів запозичується із 

Радянського Союзу. До цього змісту входять політична теорія, педагогіка, 

предмети за спеціальністю, педагогічна практика тощо. Зазначимо також і 

той факт, разом із змістовним аспектом освіти та її структурою, запозичується 

ідеологізація освіти. 

Особливе місце у розвитку музично-педагогічної освіти мають такі 

дисципліни як методика навчання та педагогічна практика, що є педагогічним  

підґрунтям розвитку музично-педагогічної освіти. Важливим є той факт, що 

інститутські та університетські кафедри запрошують вчителів середніх шкіл 

для викладання предмета методика навчання. 

Слід зазначити, що музично-педагогічна освіта ще не була 

уніфікованою, існувала проблема в кадровому складі, навчальних планах, 

нестачі матеріальної бази та якості навчання, утім, намічаються позитивні 

тенденції. Завдяки увазі держави та розумній кадровій політиці в галузі вищої 

освіти досягається позитивний результат щодо підвищення рівня підготовки 

педагогічних кадрів у галузі мистецтва, що позитивно позначилося на 

розвитку музично-педагогічної  освіти. 
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Відомі політичні події цього періоду зупинили розвиток прогресивних 

тенденцій у галузі культури, що намітилися в країні, і як наслідок, 

сповільнився і розвиток музично-педагогічної освіти. У 1957 р. у виступі Мао 

Цзедуна, присвяченому спрямованості навчання, не було сказано жодного 

слова про роль мистецтва. Його виступ був наповнений ідеологічними 

абстракціями, що відривають освіту від мистецьких засад: «Наша освіта має 

розвивати та виховувати розумові, фізичні, моральні складові особистості, 

аби учні стали працівниками, які мають соціалістичні та культурні цінності» 

[288]. Виступ Мао обурив педагогів, які багато років пропрацювали в галузі 

мистецтва. Досвідчені діячі культури та освіти вбачали в ньому початок 

негативного впливу на той результат, який був досягнутий у роки підйому. І 

вже в 1958 р., в період, що називається часом «величезного піднесення у 

розвитку освіти», вища педагогічна освіта в галузі мистецтва зазнала 

значного скорочення. У багатьох інститутах зменшився набір студентів, деякі 

виші призупинили набір аітурієнтів. Велику кількість факультетів об'єднали в 

спеціальні інститути, що вимагають підготовки спеціалізованих кадрів у 

галузі мистецтва. Наприклад, в 1958 р. об'єднали Педагогічний інститут 

мистецтв в Ухані з Центральним південним музично-педагогічним 

інститутом та Інститутом мистецтв у Хубей. Тіаньцінський та Хубейський 

інститути мистецтв у 1959 р. об’єднали та назвали Тіаньцінський музичний 

інститут. Пекінський педагогічний інститут мистецтв було перейменовано 

на Пекінський інститут мистецтв, втративши найважливішу складову – 

педагогічну спеціалізацію [122]. Якість навчання у цей період у вищих 

педагогічних інститутах мистецтв значно погіршилася. 

«Культурна революція» згубно позначилася не лише на вищій музично-

педагогічній освіті. Тривала з травня 1966-го по жовтень 1976 р., вона завдала 

країні та її населенню серйозних збитків за весь час існування КНР в усіх 

галузях соціального і культурного життя. У багатьох науково-дослідних 

інститутах робота була повністю припинена або дезорганізована. Під гаслами 
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боротьби з буржуазною культурою на факультетах мистецтв у педагогічних 

вишах спалили велику кількість книг, наочних матеріалів і картин. Гіпсові 

статуї, фортепіано та інші музичні інструменти, навчальне обладнання або 

розламано, або втрачено. Жорстокій розправі піддавалися і викладачі музики, 

цілі факультети вишів втратили педагогічний склад. У 1972 р. в результаті 

«революції відновлення навчання» факультети мистецтв перейменували на 

«факультети культури та мистецтва». Почали набирати на навчання курсантів, 

робітників, селян та солдатів  терміном на три роки. Курсантів досить часто 

зараховували за рекомендацією, причому з різним рівнем естетичної 

підготовки, а досить часто і без неї. Після вступу вони відразу ж брали участь 

у русі «навчати в університеті, керувати університетом, перебудувати 

університет» та «займатися революцією». У цей час на факультетах мистецтв 

взагалі був єдиний підручник, їх зазвичай викладачі писали самі. Визначні 

твори культури таврувалися як «пережитки феодалізму, капіталізму, 

бюрократизму», а навчальні плани ґрунтувалися на вивченні примітивних 

зразків. Загалом під час культурної революції музично-педагогічну освіту  

Китаю було повністю «паралізовано» [169]. 

Однак, досліджуючи розвиток Китаю в XX ст., недостатньо було б 

обмежитися лише політичною та загальнокультурною оцінкою. Зерна 

«культурної революції» впали на підготовлений ґрунт. Західний вектор 

розвитку нового Китаю задовго до «культурної революції» втратив 

правильний орієнтир у побудові освіти, не знайшовши у ньому місця 

традиційної культури Китаю. Копіювання чужих зразків, запрошення 

іноземних фахівців, схиляння перед досягненнями світового досвіду 

співвідносилося з дуже скромною підтримкою власної культури, однією з 

найдавніших у світі.  

Національна традиція містила не тільки відповідний навчально-

методичний інструментарій (філософія, естетика та етика музики), але й 

потребувала для вивчення власної культури не лише уроки гри на 
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національних інструментах, а й комплекс відповідних дисциплін. Утім у 

навчальних планах були відсутні дисципліни, які могли б привнести 

національну традицію в освіті. Всі предмети гуманітарного циклу, такі як 

історія, філософія , література, а також спеціальні дисципліни – історія 

музики, теорія, гармонія були пов'язані з європейською музикою. При цьому 

нерідко предмет відривався від свого змісту. Наведемо приклад про теорію 

музики та гармонію, які викладалися як сума абстрактних правил, а не 

частина системи. В результаті у вестернізованій музичній освіті виникав схил 

у схоластику. Цей фактор також не сприяв повноцінному засвоєнню західних 

художніх цінностей. «Залік», який китайські композитори прагнули 

отримати, щоб вступити в діалог із Заходом, насправді готовий був 

обернутися втратою самоідентичності. 

Розвиток музично-педагогічної освіти в цей час вимагав усвідомлення 

національних основ культури та їх включення до структури та змісту освіти.. 

Тільки ретельне вивчення та аналіз усіх історичних накопичень у галузі освіти 

– як позитивних, так і негативних – дозволить побудувати його переконливу 

концепцію. 

У 1979–1999 р. музично-педагогічна освіта поступово почала дійно 

розвиватися, беручи за основу власні традиції та здобутки китайського 

народу. У країні настав період політичної та зовнішньоекономічної 

діяльності. Уряд запустив у дію значну кількість стимулюючих політичних 

установок для швидкого впровадження в життя науково-технічних досягнень 

та заохочення розвитку новітніх технологій [176; 177]. 

У грудні 1979 р. Міністерство освіти скликало збори у місті Циньцоу, 

які були присвячені навчанню фахівців у галузі мистецтва. На зборах було 

підсумовано позитивний та негативний досвід вищої педагогічної освіти з 

моменту створення Китаю, складено навчальний план для спеціальностей 

музики та мистецтва вищої педагогічної освіти. Також було уточнено план 

написання підручників, підготовка науково-педагогічних кадрів тощо [194]. 
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Це була перша велика нарада щодо усунення наслідків «культурної 

революції». 

У березні 1980 р. Міністерство освіти опублікувало навчальну програму 

за спеціальністю «музика» та «мистецтво» терміном на чотири роки повної 

вищої освіти, навчальний план, структуру підручників тощо. 

У вересні 1981 р. Міністерство освіти офіційно затвердило навчальний 

план [48]. Це були перший єдиний повний навчальний план та програма. Після 

1983 р. Міністерство освіти запросило фахівців і вчених написати 

експериментальні підручники для всіх мистецьких вишів. 

Другим прогресивним результатом зборів у Ценьцоу стало прагнення 

координації діяльності художньо-педагогічних вишів. Укріпилися зв'язки між 

установами мистецтва, вишами та факультетами. Щоб урізноманітнити рівні 

навчання, було відкрито загальнонаціональні курси та семінари за 

спеціальністю «музика». Поступово стали створюватися дослідницькі 

об'єднання з музичного навчання та виховання. 

За даними статистики, у 1979 р. їх було 34 факультети музично-

педагогічної освіти. До 1990 р. їх стало 111 [201]. Це свідченням стрімкого 

зростання масштабу музично-педагогічної освіти. Факультети стали готувати 

вчителів для школи. Почалася серйозна реконструкція у самій системі 

музично-педагогічної освіти. Після 1981 р. музично-педагогічні факультети 

були перетворені на Музичний інститут Шеньян, Інститут мистецтва 

Шаньдун, Музичний інститут Ухань. До 1990 р. у всіх університетах 

мистецтва та музичних інститутах з'явилися музично-педагогічні факультети. 

Виняток склали Центральний музичний інститут і кілька інститутів, 

підпорядкованих Міністерству культури. 

На цьому етапі розвитку музично-педагогічної освіти не лише 

збільшилася кількість абітурієнтів, а й вчені стали досліджувати різні методи 

підготовки вчителів музики. Після 1988 р. комітет освіти ввів систему іспитів 

з культури з видачею сертифікату для вчителів середніх шкіл, відкрив 
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музичний телекурс підвищення кваліфікації на рівні викладачів вишу [206]. У 

1989 р. Комітет освіти дозволив Шанхайському педагогічному університету 

розробити екзаменаційні вимоги для перевірки самонавчання за фахом з 

музичної педагогіки. 

У тому ж році Китайський телевізійний педагогічний інститут відкрив 

спеціальний курс, що був заснований на  супутниковому телебаченні. 

У 1991 р. Комітет освіти організував загальнонаціональне анкетування 

за станом розвитку музично-педагогічної освіти. Результати анкетування 

послугували основою розробки курсу розвитку та інновації музично-

педагогічної освіти. Анкетуванням було охоплено 49 вишів із 13 провінцій 

[206]. За результатами анкетування було виявлено такі проблеми: 

1) невпорядкованість освітнього процесу; 

2) недостатній масштаб та ефективність освіти; 

3) низький рівень викладання предметів; 

4) єдине джерело кадрів; 

5) низький рівень роботи вчителів; 

6) незадовільні умови роботи; 

7) недостатнє фінансування. 

Щоб вирішити ці проблеми, Комітет освіти упродовж1990-х р. розробив 

комплекс заходів, які поступово були введені в освіітній процес. 

У 1996 р. Комітет освіти склав пробний навчальний план за 

спеціальністю «музика» та «мистецтво» для дворічної та трирічної вищої 

неповної освіти. За цим планом комітетом освіти було визначено список 

обов'язкових предметів за спеціальністю «музична педагогіка». З 1995 р. 

Педагогічний інститут Янчжоуського університету почав реалізовувати 

експериментальну програму за темою «Революція та виховання кадрів за 

спеціальністю «музика» та «мистецтво» для села» [233; 314]. Через три роки 

було підготовлено 143 здобувачап за програмою цього факультету 

(здебільшого вони працювали у селах). 



43 

 

Слід зазначити, що ці події відбуваються шляхом інтенсивного 

громадського руху в галузі науки і освіти, метою якого є відновлення 

досягнутих до «Культурної революції» прогресивних здобутків. У травні 

1995 р. на Всекитайській конференції з науки та техніки була офіційно 

проголошенО стратегію «Відродження країни за допомогою науки та освіти» 

[99; 265; ]. Ця стратегія включала такі основні положення: 

• наука і техніка є головною «продуктивною силою», у контексті якої 

освіту слід розглядати як основу подальшого соціально-економічного 

розвитку країни; 

• науково-технічні можливості держави необхідно постійно 

примножувати, їх досягнення трансформувати на реальну продуктивну силу; 

•науково-технічний рівень нації слід підвищувати, переводити 

економічне будівництво на інноваційний шлях розвитку. 

У серпні 1999 р. Міністерство освіти звернулося до керівництва 

факультетів музики з пропозицією налагодити процес навчання китайських 

студентів та магістрантів у Європі, США та Канаді для здобуття та 

опанування музичної освіти. Це сприяло міжнародному обміну та реформі 

розвитку музично-педагогічної освіти.  

Слід зазначити, що саме на цей період  припадає становлення та 

відкриття магістратури. У 1999 р. 16 факультетів навчали магістрів за 

спеціальністю «педагог-музикант». У 1996  р. Фуціанський педагогічний 

університет відкрив першу в Китаї аспірантуру за спеціальністю «музична 

педагогіка». 

Діяльність державних структур та вишів наприкінці XX  ст.  в Китаї 

слід охарактеризувати як надзвичайно активну та прогресивну. Реформа 

китайської вищої освіти, що розпочалася наприкінці минулого  століття, 

ознаменувала перехід з «навчання кадрів» до «навчання народу». Цей 

принцип реформи – одна з найактуальніших і суспільно значущих ідей 

країни. Сучасний Китай, який вступив на шлях оновлення, повинен мати 
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чітку стратегію національної освіти, зокрема у контексті того, якою має бути 

музично-педагогічна освіта в Китаї XXI ст.   

Як було вищезазначено, історія музично-педагогічної освіти Китаю 

розпочала свій відлік близько 100 років тому. Але за цей період в житті 

країни відбулися значні зміни. Найбільш інтенсивний розвиток музично-

пелагогічної освіти припадає на період з такими хронологічними межами як 

кінець 70-х років ХХ ст. –  початок XXI ст. Музично-педагогічна освіту 

Китаю в даний період характеризується відновленням втраченого 

культурного надбання китайського народу в роки «культурної революції» 

(1966-1976); упровадження в освітній процес музично-педагогічної освіти 

елементів, які надають їй системного характеру (кінець 70-х – 90-ті рр. ХХ 

ст.); реформуванням діючої у 1980–90-ті рр. освітньої системи (кінець 1990-х 

рр. – 2001 р.); цифровізація музично-педагогічної освіти (2001 р. – по 

теперішній час) [110; 113; 156; 165; 171; 179]. 

1966 р. пов’язаний із відновленням діяльності навчальних закладів, 

організацією прийому абітурієнтів та розподілу педагогічних кадрів, 

налагодженням матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

Надалі освітня система розвивається та вдосконалюється. У грудні 

1979 р. відбулася нарада керівників вищих музично-педагогічних навчальних 

закладів у Чжен Чжу. Його учасники визначили чотири основні напрями 

вдосконалення системи музично-педагогічної освіти: 

1) складання навчальних планів; 

2) написання підручників; 

3) підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу 

вищих музично-педагогічних закладів; 

4) науково-методична розробка проблем мистецької освіти [184; 215; 

264 та ін.]. 

Зазначені напрями визначили діяльність державних органів управління 

та навчальних закладів у галузі вищої музично-педагогічної освіти Китаю на 
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найближчі десятиліття. Всі подальші роки відбувалася реалізація 

затвердженої програми. 

У 1980 р. Міністерством освіти Китаю було затверджено «Навчальний 

план підготовки фахівців у галузі музики для вищих педагогічних закладів з 

чотирирічним терміном навчання», а 1982 р. було розроблено та затверджено 

документи для музично-педагогічних навчальних закладів із дво- та 

трирічним термінами навчання. У цих трьох документах було визначено: 

• мету навчальної та практичної підготовки фахівців; 

• навчальні дисципліни – обов'язкові та факультативні; 

• завдання та напрями наукових досліджень; 

• встановлені терміни навчання; 

• порядок прийому до вищих музично-педагогічних навчальних 

закладів [275; 279; 322]. 

Слід зазначити, що важливим заходом підвищення якості підготовки 

фахівців у галузі музично-педагогічної освіти, стало відновлення вступних 

іспитів [290; 315; 322]. 

У 1987 р. професія «вчитель музики» увійшла до класифікатору 

спеціальностей Міністерства освіти Китаю, підготовка за якими велася в 

педагогічних закладах освіти.  

Отже, в цей період було конкретизовано мету розвитку  музично-

педагогічної освіти у педагогічних університетах – підготовка фахівців для 

роботи у загальноосвітніх школах. На цьому етапі рішення стосувалося 

підготовки вчителів для основної школи (7–9 класи). 

Забезпечення освітнього процесу навчальною літературою 

активізується після 1983 р. Міністерство освіти відповідно до діючого 

навчального плану доручає викладачам музичних факультетів педагогічних 

закладів вищої освіти складати підручники з своїх предметів (рояль, 

акордеон, вокальна майстерність, спів, хор, методика тощо). У деяких 
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навчальних закладах, з власної ініціативи викладачів, розробляються 

спеціальні додаткові посібники. 

У перших підручниках з методики викладання музики у школі 

викладачі прагнули систематизувати навчальну інформацію та науково 

обґрунтувати питань музично-педагогічної теорії, утім ще мало уваги було 

приділено специфіці навчання дітей в основній школі, тобто саме 

методичним проблемам [142; 173; 231; 294]. 

Якість навчально-методичної літератури значно підвищилася у 1990 р. 

Видавництвом вищої освіти випускаються такі навчальні підручники: 

«Основи музичної теорії», «Музична теорія», «Спів», «Вправи з розвитку 

слуху». Успішно поєднуючі завдання теорії та практики, орієнтовані на 

розвиток практичних навичок, зазначені розробки стали повноцінними 

навчальними посібниками для підготовки вчителів музики, які 

використовуються на багатьох музичних факультетах і нині. 

Важливим напрямом діяльності Китайської Народної Республіки у 

зазначений період стало забезпечення шкіл дипломованими вчителями 

музики. Упродовж тривалого часу у закладах загальної середньої освіти не 

вистачало вчителів музики. У зв'язку з цим із початку десятиліття всі музичні 

факультети педагогічних закладів вищої освіти стали розширювати масштаби 

прийому студентів, організовувати навчання за скороченими програмами. 

Виникають факультети з дво- та трирічним терміном навчання, для 

підвищення професійного рівня вчителів музики початкових та середніх шкіл 

у деяких педагогічних закладів вищої освіти відкриваються групи для 

дорослих, а на заочних та вечірніх відділеннях університетів організовуються 

іспити для тих, хто займається музичною самоосвітою. У педагогічному 

інституті китайського телебачення в цей період були відкриті спеціальні 

курси. До середини 1990-х р. у педагогічних та спеціальних закладах вищої 

освіти країни було підготовлено таку кількість шкільних вчителів музики, що 
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дозволило уникнути проблеми з кадровим забезпеченням учителів музики в 

школах [161; 231]. 

У підготовці музикантів-педагогів значну роль відіграли заходи щодо 

підвищення освітнього рівня абітурієнтів. Після 1980-х р. заклади вищої 

освіти формують контингент студентів із досить високим рівнем музичної 

підготовки. 

Важливим чинником відбору абітурієнтів стало відновлення іспитів. 

Впроваджується система прохідного балу для того, щоб до закладів вищої 

освіти вчтупали абітурієнти з найвищим рівнем підготовки. Якісно нові 

стартові позиції доуніверситетської підготовки дозволили за кілька років 

підвищити професійний рівень викладачів музичних дисциплін і в школах, на 

музичних факультетах. 

Доцільно відзначити і той чинник, що розвиток системи музично-

педагогічної освіти подолав бар’єр педагогічних та методичних проблем. І як 

наслідок, вже у 1980 р. масового характеру набули публікації з проблеми 

організації спеціальної вищої музично-педагогічної освіти. Назвіть ці 

публікаці 

Ці публікації активно обговорювалися у різних засобах масової 

інформації. Усе це викликало великий суспільний резонанс. У результаті 

наукових дискусій було розроблено важливі для розвитку музично-

педагогічної освіти положення. Основний зміст публікацій був спрямований 

на уніфікацію мети та змісту навчання у закладах вищої освіти. 

У 1990 р. у зв'язку з тим, що адміністративні органи освіти стали 

приділяти професорсько-викладацькому складу закладів вищої освіти 

особливу увагу, науково-дослідна робота в галузі музичної освіти значно 

активізувалася. Важливим чинником активізації стало запровадження 

закладах вищої освіти Китаю педагогічного навантаження у другій половині 

дня [259; 263]. 
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В усіх закладах встановлюються норми виконання викладачами 

науково-дослідної роботи. Внаслідок чого, друковані статті та монографії за 

кількістю та якістю перевершують публікації 1980 р. Викладачі музичних 

факультетів педагогічних закладів вищої освіти видають свої наукові роботи 

у журналах «Китайська музична освіта», «Народна музика», «Музичні 

дослідження», «Китайська музика», інститутських збірниках. Політика 

відкритості надала можливість участі у міжнародних конференціях та 

симпозіумах.  

Було опубліковано значну кількість теоретичних праць – кілька 

десятків монографій вітчизняних авторів та переклади зарубіжних. Все 

вищезазначене засвідчує про безперечні успіхи у розвитку музично-

педагогічної освіти Китаю у 1980–1990 рр. Слід зазначити, що очевидним 

було і відставання розвитку освітньої музично-педагогічної освіти від 

досягнень, порівняно з високорозвиненими країнами світу [273]. 

У зв'язку з цим, постала проблема докорінних реорганізаційних 

перетворень системи освіти Китаю в цілому. 

13 червня 1999 р. Центральна Державна Рада КНР опублікувала ухвалу 

«Про вдосконалення системи освіти», де було заявлено: «…наша країна 

переживає важливий період створення сучасної ринкової економіки. Новий 

Китай за десять років здійснення політики реформ і відкритості досяг 

значних успіхів у розвитку освіти» [91; 310]. Утім з різних суб’єктивних та 

об’єктивних причин розроблена та упроваджена модель освіти, її зміст та 

методика навчання не відповідали сучасним викликам. Констатація у 

документі стану освітньої системи загалом відносилася і до галузі підготовки 

вчителів музики. Однією з головних вимог, що пред'являються до вищої 

музично-педагогічної освіти за нових умов, – підготовка вчителів музики 

XXI ст. 

У зв'язку з цим, починаючи з 2001 р. на музичних факультетах багатьох 

педагогічних закладів вищої освіти Китаю змінюють форми та методи 
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викладання. Головні зміни пов'язані з комп’ютеризацією навчання та 

запровадженням нових дисциплін. У зв'язку з цим можна стверджувати, що 

реформа вищої музично-педагогічної освіти розвивається за двома 

основними напрямами: оволодіння комп'ютерними технологіями та 

опанування матеріалу дисциплін за допомогою комп'ютерних технологій. 

Наприклад, на музичному факультеті Пекінського педагогічного 

університету було запроваджено такі дисципліни, як «Музична творчість за 

допомогою комп'ютера», «Методика навчання грі на роялі», «Методика 

навчання вокальній майстерності». На музичному факультеті 

Наньцзинського педагогічного університету нині викладають «Основи 

комп'ютерної композиції», у Харбінському педагогічному університеті – 

«Музична психологія» та «Слухання китайської та зарубіжної сучасної 

музики», у Сінанському педагогічному університеті – «Методика написання 

дисертації з музики» та «Спеціальна англійська мова», у Фуцзяньському 

педагогічному університеті – «Вступ до народної творчості різних країн і 

народів», у Чжецзянському педагогічному університеті – «Вступ до музичної 

культури» та «Написання дисертації з музики», у Нейменгуському 

педагогічному університеті – «Музичне виховання» та «Електронні музичні 

інструменти», у Сичуаньському музичному інституті – «Педагогічні 

здібності та майстерність», у Сюйчжоуському педагогічному університеті – 

«Налаштування рояля» та «Звукова техніка». 

Як видно, процес реформування системи музично-педагогічної освіти 

відбувається динамічно і вже відзначений значними досягненнями. Однак у 

розбудові системи окреслилися й певні проблеми. Головна, на наш погляд, 

пов'язана з абсолютизацією можливостей, які надала науково-технічна 

революція. Комп'ютеризація освітнього процесу, нові освітні технології 

відкривають безмежні можливості опанування професійною та загальною 

ерудицією. Слід зазначити, що одним з найважливіших завдань реформи є 
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органічне поєднання новацій та найціннішого досвіду світової педагогічної 

культури. 

В контексті вищезазначеного є доцільним дослідження проблеми 

розвитку шкільної музичної освіти в Китаї у зазначений період. Відмітимо, 

що особливу увагу стало Міністерство освіти Китаю приділяти шкільній 

музичній освіті лише після 90 р. XX ст., коли інтерес до мистецтва різко зріс. 

Нині шкільна музична освіта в Китаї досягла значних результатів. З 

урахуванням західноєвропейського досвіду розвитку музики сформувалася 

нова музична система, яка містить мультимедійні та цифрові методики 

навчання. Саме завдяки інтенсивному розвитку шкільної музичної освіти і 

музично-педагогічної освіти Китаю, в цілому, з’явилася нова плеяда 

талановитих музикантів: наприклад, композитори-фольклористи Сіань 

Сінхай, Лю Тяньхуа; провідні виконавці-піаністи – Ланг Ланг, Лі Юнді, 

скрипаль Лі Сіджін та ін [144; 148; 164; 295; 306 та ін.]. 

Утім так було не завжди. За часів культурної революції майже було 

призупинено освітній процес як у школах, так і у закладах вищої освіти. З 

1986 р. було повністю призупинено проведення уроків музики в закладах 

загальної середньої освіти. Урок музики був необов'язковим предметом і 

через недостатню кількість педагогічних кадрів випускники після закінчення 

школи не мали необхідних базових знань з музики [167; 172; 175; 191; 205; 

224; 233]. З 90-х р. ХХ ст. по всьому Китаю розпочалася нова освітня хвиля з 

вивчення музичних інструментів, а також складання кваліфікаційного 

тестування для оцінки рівня знань з музики. Це тестування поділялося за 

двома напрямами: за інструментами та по вокалу. Кожен напрям мав 10 

рівнів. 10-й рівень був еквівалентний рівню вступного іспиту до 

консерваторії, чи до іншого навчального закладу. На практиці було доведено, 

що курси для складання подібного тестування не мають підтримки 

Міністерства освіти Китаю та можуть проходити лише у великих містах та 

для матеріально забезпечених дітей. 
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Слід зазначити, що лише деякі китайські талановиті діти, випускники 

шкіл, мали можливість виступати на різних музичних конкурсах і 

отримувати почесні призи, утім переважна більшість дітей здобувати 

музичну освіту не мала можливості, оскільки в Китаї майже всі форми 

музичної освіти платні (курси, групи, індивідуальні заняття з музики 

(приватний урок музики), до того ж оплата висока. Наслідком такої системи 

стало те, що багато талановитих дітей у зв'язку з відсутністю фінансових 

можливостей втратили шанс на вивчення музики в університеті та залучення 

до цього виду мистецтва [237; 276; 289]. 

Як зазначає Бо Барток, система музичної освіти в перід 1990-2000 рр. 

набула інтенсивного розвитку, пов’язаного зі збільшенням навчальних годин, 

різноманітністю навчальних програм, розширенням різного роду музичної 

навчальної літератури, відкриттям приватних шкіл тощо [114]. 

На переконання Джан Ї, Додаткова музична освіта – спосіб здобуття 

більш поглибленого знання з музики. Така система є найбільш поширеною 

формою для любителів музики, а також майбутніх професіоналів [168]. 

На основі аналізу науково-методичної літератури наведемо перелік 

закладів, в яких було організовано позашкільну музичну освіту: 

● музична школа; 

● музична студія; 

● музична вечірня школа [170; 183; 185; 189; 210; 212 та ін.]. 

Система музичної освіти у загальноосвітніх молодших та середніх 

школах Китаю дуже схожа на обов’язкову систему музичної освіти: тобто 

урок музика проводиться щотижня, починаючи з першого класу. Форма 

проведення уроку переважно містить співи народних пісень, деяку увагу 

приділяють грі на музичних інструментах, слуханню класичної музики. Після 

9-го класу урок музики переростає у комплексне навчання історії музики та 

ознайомлення з класичними музичними творами. Слід зазначити, що з 
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підвищення рівня розуміння музики китайським народом, така система 

позашкільної музичної освіти є найбільш затребуваною. 

Отже, визначено чинники, що свідчать про необхідність удосконалення 

системи музичної освіти в Китаї, попри те, що недостатньо уваги 

приділяється урокам музики у молодших (I – VI класи) та середніх (VII – XII 

класи) школах. 

Розкривши теоретичні положення проблеми, доведено в роботі, що 

уряд Китаю довгий час не приділяв значної уваги музичній освіті через низку 

історичних і політичних чинників. Перш за все через перевантаження учнів 

шкільними предметами, оскільки головним завданням кожного випускника 

школи було – вступати до рейтингових закладів вищої освіти. З цією метою 

деякі школи навіть зменшили кількість занять на тиждень із музики. За 

офіційними даними Міністерства освіти Китаю, до 1996 р. опанування 

навчальних програм з музики у школах становило приблизно 70%, а 

сільських школах – лише 30% [220; 221; 225; 238; 239 та ін.].  

Ця проблема не вирішувалася тому, що була недостатня кількість 

підготовлених музично-педагогічних кадрів, бо за статистикою Міністерства 

освіти Китаю, на цей період дипломованих вчителів музики працювало лише 

67% у міських школах, та 55% – у сільських школах [5; 6].  

Слід також відмітити той чинник, що у Китаї 85% шкіл знаходилося на 

цей період в сільській місцевості (75% від загальної кількості учнів). А 

випускники музично-педагогічних закладів вищої освіти прагнули 

залишитися працювати у місті через кращі умови проживання, фінансування 

музичної освіти, якість музичних інструментів тощо [244; 254]. 

До другої причини недостатнього розвитку шкільної музичної освіти 

можна віднести відсутність уніфікації шкільних навчальних програм, форм 

навчання, навчальних посібників та змісту навчальних планів у молодшій 

середній школах, а також у закладах вищої освіти при підготовці музично-

педагогічних кадрів [261; 268; 286; 291]. 
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Для прикладу наведемо той факт, що порівнюючи музику з іншими 

предметами у школах, досить часто навчальний матеріал дублюється у всіх 

класах. 

Зміст провідних досліджень китайських учених та урядових документів 

[125; 145; 181; 283; 293 та ін.] надає підстави стверджувати, що у китайських 

шкільних підручниках представлені музичні твори народного стилю та 

фольклору, але, на жаль, на практиці проводиться мало ефективних заходів 

для ознайомлення із подібними матеріалами. Отже, поглиблення вивчення 

народного стилю та підвищення зацікавленості учнів у вивченні народної 

музики було дуже актуальним методичним завданням. 

Окрім того, система довузівської професійної музичної освіти також 

зайняла своє важливе місце та існувала на той момент у двох формах: 

молодші (з 4-го по 6-й клас) та середні (з 7-го по 12-й клас) школи при 

музичних консерваторіях. За більш ніж 50-річний розвиток вже сформовано 

повну систему методики викладання, розроблено комплекси навчальних 

посібників та планів. Провідні музиканти, професори консерваторій, відомі 

виконавці та композитори працювали у цих школах при консерваторіях. У 

деяких школах форма навчання була схожою на систему освіти в 

консерваторії, значна увага приділялася професійній музичній освіті. 

Наприклад, у середній школі при центральній консерваторії Китаю було 

відкрито такі кафедри як: кафедра теорії музики та композиції, кафедра 

спеціального фортепіано, кафедра струнних інструментів, кафедра народної 

музики, кафедра вокального виконання, кафедра камерної музики, кафедра 

гуманітарних наук тощо. Утім ці спеціальні школи набирали лише дуже 

талановитих дітей і в результаті кількість здобувачів в таких закладах була 

незначною. Як позитивне, слід відмітити, що навчальні програми у цих 

закладах було розроблено спеціально з метою забезпечення наступності та 

послідовності вивчення  навчальних матеріалів від молодшої школи до 

консерваторії. 
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Оскільки шкіл при консерваторіях було недостатньо, то уряд 

Міністерства освіти Китаю у пошуках вирішення цієї проблеми розпочинає 

відкриття школи мистецтва. Такі установи стали популярними у багатьох 

містах, і форма навчання тут приблизно була такою ж, як у молодших та 

середніх школах при консерваторіях. Після закінчення школи мистецтв учні 

також мали можливість вступати до консерваторії. 

Наведені вище факти безпосередньо відображають ситуацію державної 

системи музичної освіти Китаю. Але основними шляхами здобуття музичної 

освіти дітей шкільного віку – це різні курси та індивідуальні з музики. 

Система музичних консерваторій безпосередньо впливала на 

організацію цих форм спеціальної музичної освіти не лише за змістом 

навчання, а й на вимогу до навчальних матеріалів. Модель музичної освіти 

цих курсів або груп була сформована під впливом спеціалізованих музичних 

установ та практично копіювала систему навчання у спеціальних школах при 

консерваторіях Китаю. На якомусь етапі різні музичні курси чи інтенсивні 

музичні курси стали основною тенденцією реформи музичної освіти у Китаї. 

Діти шкільного віку відвідували ці заняття двічі на тиждень. Під час 

навчання грі на музичних інструментах та ознайомлення з музичними 

творами, одночасно необхідно було опанувати теоретичні знання з музики, 

вивчивши акорди, лади, форми музичних творів тощо. Далі на таких уроках 

вводилося одноголосне сольфеджування в тональностях до трьох знаків, 

визначення на слух інтервалів, акордів, звукорядів європейського мажору та 

мінору, китайських народних ладів; вівся запис ритму, мелодії, аналіз 

музичної форми тощо [65; 97; 165].  

Слід зазначити, що аудиторія індивідуальних занять у віковому 

відношенні могла бути різною – від 4 до 19 років. Для дітей молодшого віку 

передбачено 1–2 уроки на тиждень, а для старших учнів додатково було 

введено заняття з теорії музики та сольфеджіо. Враховуючи здібності учня, 

було введено цільову підготовку, на основі якої учень працював щодня й по 
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декілька годин. Подібні заняття проводилися лише у позашкільний час, 

вартість уроків була високою, утім досить часто виникала така ситуація, коли 

додаткове навантаження на дітей та очікування запланованого результату не 

відповідало його реальним досягненням. 

Якщо ж порівнювати із сучасним станом розвитку шкільної музичної 

освіти, то за останні 20 років у Китаї було видано велику кількість книг та 

електронних матеріалів з музичної освіти. У книгарнях з’явилося чимало 

підручників та літератури, присвячених різним напрямам музичної 

підготовки, зокрема і шкільній музичній освіті.  

Нині в Китаї працюють різноманітні телевізійні канали в галузі музики 

та педагогіки, наприклад, центральний телеканал з музичного мистецтва, 

центральний телеканал з педагогіки, центральний телеканал з музичної 

педагогіки для дітей та інші музичні програми. Їхній зміст відрізняється дуже 

високим професійним рівнем і має високий рейтинг перегляду 

телеглядачами. Ці нові явища сприяють створенню сприятливої атмосфери 

для розуміння музики китайським народом і стимулюють інтерес до 

вивчення цього виду мистецтва. 

Прорезюмовані роботи сучасних дослідників [92; 102; 104; 116; 118; 

127; 130; 135; 153; 209; 217; 228 та ін.] надають підстави стверджувати, що 

упровадження в освітній процес вивчення музики різного міжнародного 

досвіду є необхідним, утім збереження національної традиції та їх розвиток 

не менш важливий. Доповнення до системи музичної освіти, створення 

навчальних програм із національною специфікою, багатий зміст уроків – усе 

це необхідно впроваджувати у практику музичної освіти Китаю. Для 

комплексного дослідження системи музичної освіти у молодших та середніх 

школах Китаю також потрібно врахувати багаторічну історію та традиції 

країни, оскільки національне музичне мистецтво є його важливим 

багатством, а його розвиток є найважливішим завданням нації. 
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Порівнюючи надбання двох народів: українського та китайського у 

напрямі розвитку музично-педагогічної освіти, доцільним буде розвиватися, 

вивчаючи передовий педагогічний досвід провідних країн світу, але за 

основу брати й багате музичне історичне минуле цих двох країн. 

 

 

1.3. Етапи розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 

 

Проведений аналіз історико-педагогічної літератури [98; 110; 163; 227; 

309] надав підстави стверджувати, що головною передумовою вищої 

музично-педагогічної освіти в Китаї стало введення в XIX ст. занять музикою 

в освітніх та просвітницьких установах загального типу, до того ж переважно 

для дівчат. У Китаї такі установи були різними і за назвами, і за кількістю 

учнів: «читальні», «кабінети», «училища» (далі – навчальні заклади). Всі ці 

навчальні заклади відкривалися англійцями, французами, американцями 

після війни Англії з Китаєм (1840–1842 рр.). 

До 40-х років ХІХ ст. Китай був «закритою» країною. Після війни у 

країні з’явилося багато іноземців: бізнесмени, підприємці, християнські 

місіонери, зацікавлені у поширенні грамотності серед населення, залучення 

його до європейської культури та релігії, які відкривали різні навчально-

просвітницькі установи, розраховані на невелику кількість слухачів. 

Загальновідомо, що перший навчальний заклад, у якому проводились 

уроки музики, було відкрито в 1842 р. (спочатку ця школа працювала в 

Аомені, а потім, в 1842 була перенесена в Гонконг) і називалася «Училище 

імені Моррісона» [273]. Його засновниками були іноземці – англійці та 

американці. Училище було названо на згадку про першого англійського 

місіонера, який прибув до Китаю, Роберта Моррісона (1782–1834). У 1839 р. 
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в Аомені училище відчинило свої двері для учнів пропрацювало аж до 

1849 р. [299]. 

Згодом уроки з музики стали викладатися в «кабінеті» Чун Сінь («Віра 

в себе», 1845 р. [299] ) і «читальні» Цин Сінь («Чиста душа», 1861 р.) 

Шанхая, бібліотеці міста Ден Джоу (1872 р.), читальні імені Хе Лін Ін Хуа 

(1881 р.), читальні імені Хуе Вень (1890 р.), кабінеті для дівчат (1892 р.), 

відкритому спільно з китайцями та європейцями. У створенні таких 

музичних навчальних закладів разом із англійцями брали участь французи та 

американці. 

Наприкінці XIX – початок XX ст. до розвитку загальної музично-

педагогічної освіти у навчальних закладах, зокрема і спеціальних, 

підключилися представники китайської інтелігенції із плеяди 

«реформаторів» – освічених людей, які усвідомлювали необхідність змін в 

країні, опанування китайським народом досягнень світової культури. 

Кан Ювей, Лян Цічао, Шень Сіньгун, Цай Юаньпей, Фей Ші, Ван 

Говей та ін. наприкінці 1890 р. відкривають читальні та «інститути» 

(навчальні заклади зі значно більшою, ніж у кабінетах, читальнях та інших 

подібних навчальних закладаз, кількістю учнів) у різних містах країни [308]. 

З 1906 р. поступово впроваджується у професійні навчальні заклади 

така самостійна дисципліна, як «Музика». Початок належить двом 

педагогічним навчальним закладам, відкритим у серпні та грудні 1906 р. в 

Наньцзін і Баодін, що займалися підготовкою вчителів малюнка та живопису 

[308]. 

У 1908 р. було відкрито державний навчальний заклад – спеціальна 

школа, в якій вперше почали готувати вчителів гімнастики та музики 

(м. Тянь Цзінь) [37, с.36, 37]. 

Вища музично-педагогічна освіта у країні почала свій розвиток значно 

пізніше. Її становлення було пов’язано з бурхливою історією Китаю XX ст. 

Загальна тенденція розвитку країни була пов’язана зі складним, 
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суперечливим, але в результаті поступальним процесом демократизації всіх 

галузей життя суспільства. Кожна нова фаза демократизації ставала 

потужним імпульсом розвитку і освітньої системи загалом, та її музичної 

галузі зокрема. 

1912–1949 рр. увійшли в історію Китаю як період становлення 

Китайської республіки. Соціально-політичні зміни, що проявились у всіх 

галузях життя країни, вплинули і на освітню галузь. В галузі музичної освіти 

найважливішою подією стало відкриття вищів, які займалися підготовкою 

вчителів музики для школи. 

Схарактеризуємо більш детальніше цей період, оскільки він передував 

розвитку музично-педагогічної освіти в Китаї. 

У 1912 р. перший міністр освіти Тимчасового уряду Китаю Цай 

Юаньпей опублікував програмну статтю «Про орієнтацію освіти» [313, с. 5], 

в якій було обґрунтовано важливість художньої культури в освіті та освіті 

китайського народу. Відтепер уроки музики у школі з факультативних 

переходять у розряд обов’язкових,  що стало початком формування системи 

шкільного музичного виховання та освіти. 

Вищезазначена ситуація поставила перед урядом Китаю проблему 

підготовки вчителів музики, яка вирішилася шляхом відкриття у всіх 

педагогічних вишах країни нової спеціальності – педагога-музиканта для 

молодшої та базової школи. 

Слід зазначити, що вперше цю спеціальність було відкрито у 

приватному педагогічному інституті 1919 р. [304, с. 165]. У тому ж році було 

відкрито музичне відділення у Пекінському університеті [172, с. 142-143]. В 

основу підготовки вчителя музики було покладено програми європейських 

навчальних закладів. Далі, у 1920 – 1940 рр. були створені: факультет музики 

та фізкультури у Пекінському державному педагогічному університеті для 

дівчат (1920), музичний інститут Пекінського університету (1922), приватне 

музичне училище у Шанхаї (1923), факультет музики Хуананського 
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університету для дівчат (Фуцзіань, 1925 [115, с. 7] ), приватний педагогічний 

інститут музики та фізкультури (Тяньцзін, 1928), факультет Хебейського 

педагогічного інституту для дівчат (1930), приватна консерваторія в 

Гуанчжоу (1932), Цзилінська вище педагогічне училище (1935) [272, с. 144-

145]. У всіх цих навчальних закладах готували вчителів музики для  школи. 

Упродовж багатьох десятиліть підготовка педагогів-музикантів не мала 

єдиної програми: вона розроблялася у кожному виші самостійно. 

Разом з тим у розробці програм існував єдиний орієнтир – система 

навчання, яка діяла в Європі. Її розповсюджувачами стали китайські 

музиканти, що здобули освіту за кордоном.  

Основними музичними дисциплінами забезпечення процесу підготовки 

майбутнього учителя музики у Китаї  були: вокальний клас, музичний 

інструмент (фортепіано, скрипка, віолончель тощо.), сольфеджіо, гармонія, 

теорія музики, теорія композиції, хор та хорове диригування, історія музики, 

слухання музики [282, с. 185]. 

Основними загальноосвітніми дисциплінами, які викладалися були – 

китайська література, іноземна мова (переважно англійська), загальна 

психологія, загальна педагогіка. Ці дисципліни й досі зберігають роль 

провідних у музично-педагогічній освіті Китаю. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури надає підстави 

стверджувати [108; 226; 319], що одним із недоліком організації освітнього 

процесу підготовки педагогів-музикантів було – відсутність методичних 

дисциплін, а також відсутність навчальної літератури зі спеціальних 

предметів. Проблема підручників, так як і програм, вирішувалася автономно 

навчальним закладом. Водночас розповсюджувалися переклади зарубіжних 

посібників [26, с. 74]. В окремих випадках створювалися підручники для 

внутрішньовузівського користування. 

Зазначимо, що на якість освіти негативно впливала і недостатня 

кількість інструментів, навчальних аудиторій, апаратури, часто їх низька 
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якість, мізерні книжкові та нотні фонди, фонди звукозапису тощо. 

Незначним, особливо з огляду на кількість населення країни, був і 

контингент учнів. 

Водночас, саме в цей період Китайської республіки було закладено 

фундамент підготовки вчительських кадрів з вищою освітою, зокрема 

учителів музики. Всі подальші роки існування країни були спрямовані на 

залучення до музики китайської молоді. 

Середина ХХ ст. характеризується значним впливом СРСР на розвиток  

культури та освіти Китаю. Саме радянські вчені-методисти заклали мійний 

фундамент у розвиток музично-педагогічної освіти Китаю. Було відкрито три 

консерваторії – в Пекіні, Шанхаї, Тяньцзіні, Інститут Китайської народної 

музики (Пекін), музичні училища в різних містах країни. Радянські вчені 

досить довгий час викладали в музичних вишах Китаю. У провідних вишах 

СРСР проходило навчання, стажування та захисти дисертацій китайських 

педагогів-музикантів. 

Маючи значну підтримку СРСР, уряд Китаю розпочав упроваджувати 

реформи та зміни у вищій освіті (1950), зокрема і музично-педагогічній. 

Уряд Китаю 18 березня 1952 р. видав «Положення про реформування 

середньої та вищої школи» [144, с. 6], яке відразу набуло чинності. У 

документі зазначалося про необхідність розвитку системи освіти на засадах 

культурологічного підходу. У документі наголошувалося про роль 

естетичного виховання у процесі формуванні особистості.  І як наслідок, 

було приділено особливу увагу розвитку музично-педагогічній освіті. В цих 

умовах вся освітня система мала зазнати докорінних змін. 

Реформування музично-педагогічної освіти Китаю ґрунтувалося на 

досягненні радянської вищої музичної школи. Китайські виші запозичували у 

СРСР: 

• принципи організації та управління навчальним процесом; 

• планування навчального процесу; 
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• обов'язковість та порядок складання програм; 

• форму розробки підручників; 

• передову методику викладання. 

Предметом особливої уваги стало: 

• поєднання у навчальному процесі теорії із практикою; 

• пошук обдарованих особистостей та створення найсприятливіших 

умов для повноцінного розкриття їх здібностей; 

• науковий підхід до розробки проблем освіти, зв'язок викладацької та 

дослідницької діяльності [127; 317]. 

Але в період 1949-1956 рр. не всі поставлені завдання вирішувалися 

достатньо активно. Головним завданням стало організація та реорганізації 

вузівської роботи щодо їх розширення. 

Організація та управління навчальним процесом вимагали розробки 

спеціальної документації. 

28 липня 1952 р. Міністерство освіти та Міністерство культури 

прийняли спільне «Рішення про реформування та регулювання художньої 

освіти в країні» [167, с. 17-19]. У документі було зазначено, що перед урядом 

Китаю поставлено такі завдання: 

• пошук та професійна підготовка музичних талантів. Цим повинні 

були займатися перш за все Центральний музичний інститут та його 

відділення у Шанхаї; 

• орієнтація частини художніх інститутів та художнього факультету 

університету на підготовку музично обдарованих особистостей та вчителів 

музики для шкіл. З цією ж метою були об’єднані різні навчальні заклади, в 

результаті чого було сформовано сім спеціальних художніх інститутів; 

• збереження та організаційна допомога діючим педагогічним вишам; 

• організація під час літніх та  зимових канікул короткострокових 

курсів лекцій у межах підготовки шкільних учителів музики. 
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У 1956 р. рішенням Держради було об’єднано музичні та художні 

факультети Пекінського та Північно-Східного педагогічних університетів, 

які реорганізовано в Пекінський художній педагогічний університет [133, 

с. 194].  

Це був перший заклад вищої освіти у Китаї, орієнтований на 

підготовку вчителів мистецтва, зокрема і вчителів музики.  Вже 1961 р. назву 

вишу змінили на Пекінський художній інститут, в якому готували й інших 

фахівців. У провінціях Ухань, Хебей також було відкрито аналогічні 

навчальні заклади. Крім того, у головних і великих містах країни були 

відкриті нові музично-педагогічні факультети [100; 127; 306]. 

Слід відмітити той факт, що велася активна робота і в 

напрямі забезпечення навчального процесу спеціальною літературою. Було 

переведено багато підручників зарубіжних авторів, а також написано велику 

кількість оригінальних китайських підручників. Над покращенням якості 

книг та навчальних матеріалів велася постійна робота. 

Музичні факультети вишів послідовно розширювали кількість учнів та 

викладачів, проводилася реконструкція гуртожитків. 

Отже, у період 1949-1956 рр. в напрямі розвитку музично-педагогічної 

освіти Китаю спостерігається яскраво виражена позитивна динаміка: активна 

підготовка високоосвічених вчителів музики, закладено підґрунтя для 

розвитку музично-педагогічної освіти. Ці здобуття відіграли значну роль у 

процесі підвищення якості підготовки музично-педагогічних кадрів. 

Потужним стимулом становлення і розвитку вищої музично-

педагогічної освіти Китаю стала зміна соціально-економічного устрою, 

проголошення Китайської Народної Республіки. До цього фактично 

півколонія, яка багато в чому зберегла напівфеодальні відносини, країна в 

1949 р. набула державного суверенітету і стала на шлях соціалістичного 

розвитку. 
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Наприкінці 40-50 рр. в Китаї дуже сильно був вплив СРСР і воно багато 

в чому визначило політику держави та уряду, спрямовану на залучення 

значнихмас населення до культури та освіти. Відмітимо, що саме маючи 

підтримку радянських фахівців, було сформовано систему музично-

педагогічної освіти Китаю: відкрито чотири консерваторії – Шанхайська 

(1949), Центральна (Пекін, 1950), Тяньцзинська (1958), Китайська (Пекін, 

1964) [247; 284], і музичні училища у різних містах країни. Радянські фахівці 

довгий період часу викладали в музичних вишах Китаю. У провідних вишах 

СРСР проходили навчання, стажування, закінчували аспірантуру та 

захищали дисертації представники нового покоління педагогів-музикантів. 

В цей час в Китає майже ліквідовано неписьменність населення (у 

1949 р. вона становила у Китаї 90%). Загальноосвітня школа Китаю була 

подібною до шкіл країн Європи, Америки, Японії. У зв'язку з цим проблема 

підготовки кадрів вчителів музики для загальноосвітньої школи 

актуалізувалася. Вирішит її можна було лише формуючи, розширюючи та 

вдосконалюючи вищу музично-педагогічну освіту, перетворюючи її на 

систему.  

Радикальні заходи урядом у цій галузі вживаються з початку 50-х 

років. 18 березня 1952 р. Міністерство освіти Китаю видало «Положення про 

реформування масової та вищої школи» [70, с. 172], яке одразу набуло 

чинності. У документі наголошувалося на необхідності розвитку системи 

освіти, ставилося завдання підготовки всесторонньо освічених особистостей. 

У документі також наголошувалося на важливій ролі естетичного виховання 

у процесі формуванні особистості. У зв'язку з цим приділялося значної уваги 

й шкільній музичній освіті. І як наслідок, було затверджено уніфікований 

навчальний плван для підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Утім, поряд із значними досягненнями зберігалися і серйозні недоліки: 

● низький рівень викладання теоретичних дисциплін у музично-

педагогічних вишах; 
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● затверджений навчальний план був аж занадто уніфікованим, була 

відсутня повністю умова гнучкості організації освітнього процесу: система 

музично-педагогічної освіти не враховувала її національні та регіональні 

особливості; 

●  модель організації процесу підготовки майбутніх учителів музики 

була розроблена лише на основі радянської, при цьому досвід інших країн не 

враховувався; 

У 1966 р. почалася «культурна революція», що тривала десять років. 

Гасла того часу вимагали «припинити заняття, вести революційну боротьбу». 

Інститути на довгі чотири роки припинили прийом абітурієнтів. Книги, 

платівки, європейські інструменти – роялі, піаніно, й ті, що 

використовувалися в симфонічному оркестрі, навчальні матеріали, 

знищувалися та втрачалися. Традиційна народна китайська музика та музика 

композиторів західноєвропейських країн, як і китайських, які пройшли 

європейську школу професійної майстерності, було заборонено виконувати. 

[119, с. 113]. 

Загалом десятиліття «культурної революції» (1966-1976) мало 

руйнівний вплив на систему освіти Китаю. Багато навчальних закладів 

загалом були закриті. 

Відродження культури та всіх інститутів освіти країни розпочинається 

з 1977 р. І державними органами, і інтелігенцією активізація цього процесу 

розглядалася як першочергове завдання розвитку. 

Із закінченням у 1976 р. «культурної революції» в Китаї потрібно було 

вирішувати проблему відродження та стабільного функціонування системи 

вищої освіти, зокрема й музично-педагогічної. На урядовому рівні в цьому 

напрямі розгортається серйозна організаційна робота. 

У грудні 1979 р. було проведено нараду керівників вищих музично-

педагогічних навчальних закладів у Чженьчжоу [97, с. 79; 183]. Його 

учасники обговорили та затвердили чотири головні напрями діяльності. 
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● складання навчальних планів; 

● розробка підручників; 

● підвищення професійного рівня вчителів; 

● наукова розробка проблем художньої освіти. 

На нараді було заплановано терміни та плани складання навчальних 

програм та підручників, а також проєкту плану підготовки вчителів музики. 

Усе це заклало підґрунтя діяльності державних органів управління та 

навчальних закладів у галузі відновлення та розвитку системи вищої 

музично-педагогічної освіти Китаю на найближчі десятиліття. Далі були 

кроки з реалізації затвердженої програми. 

У грудні 1979 р. Міністерство освіти організувало у місті Чженчжоу 

«Неформальну всекитайську дискусію про викладання дисциплін художнього 

циклу у вищих педагогічних навчальних закладах» [257, с. 259]. Форум такого 

рівня став першим в історії Нового Китаю. Його новизна була з дискусійним 

характером спілкування, можливістю вільного обміну думками. Результатом 

дискусії стало визначення мети та затвердження програми підготовки кадрів 

педагогів-музикантів. 

1980 р. Міністерством освіти країни було видано «Навчальний план 

підготовки фахівців у галузі музики для вищих педагогічних закладів із 

чотирирічним терміном навчання», а 1982 року вийшли аналогічні 

документи для вишів з дво- та трирічним термінами навчання [279]. 

Ці три документи сприяли розвитку музичної освіти у навчальних 

закладах на нормативній та науковій основі. У них було визначено: 

● мету навчальної та практичної підготовки фахівців; 

● навчальні дисципліни; 

● завдання та напрями наукових досліджень; 

● терміни навчання та іспити для того, щоб музично-педагогічну освіту 

в країні в період відновлення  було реалізованозгідно закону. 
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У грудні 1980 р. Міністерство освіти організувало у м. Чанша другу 

конференцію, яка прийняла 24 програми з викладання музичних дисциплін з 

розмежуванням обов’язкових та факультативних курсів [245, с. 528]. 

Конференції 1979-го та 1980-го років дозволили створити основу 

функціонування і подальшого вдосконалення навчальних закладів Китаю. 

Наступним етапом була робота з реалізації поставлених завдань, яка в 80-

90 рр. здійснювалася за трьома основними напрямами. 

1. По всій країні активізується науково-методична діяльність. 

Проводяться творчі дискусії щодо педагогічних проблем. Починаючи з 

80 р. викладачі різних музичних дисциплін обговорюють методичні 

проблеми у межах наукових конференцій. Здійснюється розробка нових 

навчальних дисциплін. На допомогу фахівцям в період літніх канікул 

організовуються навчально-дискусійні групи з вивчення історії китайської 

музики, проходять наукові конференції з питань викладання вокалу, теорії 

музики, гармонії. 

2. Розширюється система підготовки педагогів-музикантів.  

Активна діяльність у цьому напрямі була обумовлена 

недоукомплектованістю шкіл країни вчителями музики. 

У 1988 р. по всьому Китаї налічувалося понад 100 вишів, де 

викладалися музичні дисципліни, що порівняно з 1981 р. стало приростом 

більш ніж на 40 установ. З іншого боку, готувати фахівців стали й 

консерваторії [122, с. 167]. 

Слід зазначити, що у деяких навчальних закладах були розроблені 

нестандартні форми прискореного навчання: вечірні університети, групи 

підвищення кваліфікації, заочні групи тощо. Починаючи з 1989 р., 

Державний комітет з освіти спеціально розробив та ввів у дію програму 

підготовки педагогів-музикантів через супутникове телебачення [210, с. 157]. 

Всі ці заходи сприяли подоланню кадрової проблеми. 
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У 80 р. вперше така велика увага була приділена якості підготовки 

фахівців.  

Ця проблема розглядалася з двох сторін: 

- по-перше, більшої педагогічної профілізації навчання; 

- по-друге, підвищення рівня підготовки викладачів через навчання в 

магістратурі та докторантурі, захист дисертацій. 

Насправді ці дві сторони виявилися взаємозалежними. 

Як уже зазначалося, у процесі навчання педагога-музиканта програма 

недостатньо враховувала специфіку роботи музиканта у школі, ігнорувала 

власне педагогічну підготовку. В результаті майбутні вчителі музики у 

професійному плані виявлялися сформованими односторонньо – насамперед 

як виконавці-інструменталісти, вокалісти, диригенти. Навчання ж у 

магістратурі та докторантурі, написання дисертацій пов'язані з 

концентрацією уваги саме на питаннях та проблемах педагогіки та методики.  

Таким чином було конкретизовано мету музично-педагогічної освіти в 

педагогічних університетах – підготовка вчителів музики. На цьому етапі 

рішення стосувалося підготовки вчителів для шкіл середнього ступеня (7–9 

класи). Наступний нормативний документ, який було прийнято  Державним 

комітетом з освіти –  «Загальне планування художньої освіти у школах та 

вищих навчальних закладах» (1989) [164, с. 155], пов'язаний з організацією 

професійної підготовки вчителів музики молодших класів, констатував те 

саме, що й для вчителів середньої школи. Здається не випадковим, що в 

цьому ж документі загострювалася увага і на підвищенні рівня кваліфікації 

викладачів музично-педагогічних факультетів. Вирішення проблеми 

бачилося в збільшенні кількості докторів та магістрів професорсько-

викладацького складу музично-педагогічних вишів.. 

Отже, до середини 90 р. ХХ ст. система музично-педагогічної освіти 

стала уніфікованою, що було вкрай важливим. Успішна робота також 

поводилася у напрямі забезпечення вишів науково-методичною літературою. 
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Здійснювався зв'язок науки та освіти, і як наслідок, активізується науково-

методична та дослідницька діяльність викладацького складу, міжвузівські та 

міжнародні співпраця викладачів.  

У травні 1995 р. Державний комітет освіти оприлюднив «Деякі думки 

щодо розвитку реформи художньої педагогічної освіти» [227, с. 150]. Ця 

публікація стала стимулом реформування музично-педагогічної освіти. У 

документі було запропоновано: 

●проводити подальшу розробку навчальних дисциплін з метою 

розширення обсягу спеціальних знань, підвищення рівня професійної 

підготовки, її практичної спрямованості; 

●удосконалювати систему прийому до спеціальних навчальних 

закладів, ретельніше відбирати кандидатів; 

●активізувати наукові дослідження з розвитку загальних та музичних 

здібностей до педагогічної діяльності, специфіки роботи у галузі музично-

педагогічної освіти; 

●розробити науково обґрунтовану діагностику якості роботи вчителів; 

●збільшити бюджетні витрати на музично-педагогічну освіта, 

інвестувати кошти у будівництво спеціальних навчальних закладів, 

оснащення необхідним обладнанням. 

Документ був складений на основі проведеного аналізу попередніх 

досліджень та став директивним у справі реформування музично-

педагогічної освіти. В цих умовах увага державних органів управління до 

питань якості підготовки вчителів значно посилюється. Проте, на практиці 

темпи перетворень виявилися сповільненими, якість їх – незадовільною. У 

зв'язку з цим 13 червня 1999 року Центральна Державна Рада у своєму 

рішенні про вдосконалення системи освіти констатувала: «Новий Китай за 

десять років здійснення політики реформ та відкритості досяг великих 

успіхів у розвитку освіти. Утім, з різних суб'єктивних та об'єктивних причин 
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чинна модель освіти, її зміст та методика навчання не відповідають сучасним 

вимогам» [216, с. 108]. 

У документі наголошувалося, що: 

● освіта педагога – це основа підвищення рівня культури народу; 

● якість вищої педагогічної музичної освіти безпосередньо впливає на 

цей рівень через школу. 

Однією з головних цілей реформи вищої музично-педагогічної освіти, 

стала підготовка вчителів музики XXI століття [254, с. 58]. У  зв'язку з цим 

починаючи з 1990 р. на музичних факультетах багатьох педагогічних вишів 

Китаю змінюються форми та методи викладання. 

Головні зміни пов'язані з введенням нових дисциплін та 

комп'ютеризацією навчання. В даний час комп'ютеризація розвивається за 

двома основними напрямками: 

● оволодіння комп'ютерними технологіями; 

● опанування матеріалу дисциплін за допомогою електронних носіїв 

інформації. 

Наприклад, на музичному факультеті Пекінського педагогічного 

університету запроваджено такі дисципліни як «Музична творчість з 

допомогою комп’ютера», «Методика навчання грі на роялі», «Методика 

навчання вокальній майстерності» [234, с. 145]. На музичному факультеті 

Наньцзинського педагогічного університету по теперішній час викладаються 

«Основи комп’ютерної композиції» [74, с. 97], у Харбінському педагогічному 

університеті – «Музичну психологію» та «Слухання китайської та зарубіжної 

сучасної музики», Сінанському педагогічному університеті – «Методику 

написання дисертації з музики» тощо [276, с. 106], у Фуцзяньському 

педагогічному університеті – «Вступ до народної творчості різних країн і 

народів», у Чжецзянському педагогічному університеті — «Вступ до 

музичної культури» та «Робота над дисертацією з музики», в 

Нейменгуському педагогічному університеті –  «Музичне виховання» та 
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«Електронні музичні інструменти», у педагогічному факультеті Сичуаньської 

консерваторії – «Педагогічні здібності та майстерність», у Сюйчжоуському 

педагогічному університеті – «Налаштування роялю» та «Звукова техніка» 

[277, с. 69]. 

Однією з найважливіших сторін реформування освітньої системи стало 

підвищення якості навчальної літератури. 

Вже після 1983 р. Міністерство освіти відповідно до існуючих планів 

доручає викладачам музичних факультетів педагогічних вишів скласти 

підручники зі своїх предметів, пов'язаних з навчанням грі на інструментах – 

роялі, акордеоні, вокальній майстерності, сольфеджіо, хору, методики та інші 

[215, с. 53] (підручниками з дисциплін виконавчої діяльності в Китаї 

називають збірки п'єс, згруповані за ступенем складності). У деяких вищих 

навчальних закладах залежно від ситуації складаються спеціальні та 

додаткові посібники. 

Більшість авторів цих підручників – викладачі музичних вишів –  

прагнули до систематизованого та теоретично обґрунтованого викладу тем. 

Однак недостатня увага зверталася на методику викладання предметів та 

спеціальні знання. 

У першій половині 1990 р. у написанні нових підручників було 

досягнуто певних успіхів – видано «Музичні підручники телесупутника», 

стали повноцінними навчальними посібниками для вишів [166, с. 411]. Вони 

орієнтовані на розвиток практичних навичок, що використовуються на 

багатьох музичних факультетах. 

У середині 1990-х років. Шанхайським музичним видавництвом 

випускаються підручники «Музична теорія», «Спів з листа» та «Вправи для 

розвитку слуху», видані у серії «Основні музичні курси». Вони стали 

беззаперечним досягненням у розробці навчальної літератури. Автори 

успішно поєднують завдання теорії та практики в засвоєння музично-

теоретичних дисциплін. Матеріал підручників націлений на пробудження 
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інтересу та творчої активності учнів, допомагає опановувати спеціальні 

знання та вміння. 

Названі підручники – перші після відновлення вступного іспиту (1977). 

У них зазначено чимало недоліків, але вони  сприяли вирішенню існуючих 

проблеми, закладали основу успішного функціонування системи музичної 

освіти педагогічних вишах. Результати педагогічної практики останніх років 

свідчать, що ці підручники пройшли перевірку часом. 

Вийшли у Видавництві Південно-Західного педагогічного університету 

2000 року «Музичні підручники вищих педагогічних закладів XXI століття» 

за класом роялю та вокальної майстерності є вже навчальними посібниками 

нового покоління. Для прослуховування до них додаються CD з записами 

різних творів [6, с. 257]. 

В останні роки, з поширенням комп'ютерної техніки та мультимедіа, на 

багатьох музичних факультетах вищих педагогічних закладів 

організовуються комп'ютерні музичні заняття. З цією метою автори 

включають у свої підручники «Комп'ютерну музику та музичне навчання за 

допомогою комп'ютера» [236, с. 36]. Нині вони є експериментальними, що 

апробують ефективність нових освітніх технологій. 

Слід зазначити, що найважливішим напрямом розвитку системи 

музично-педагогічної освіти стала науково-дослідна робота. 

Науково-дослідна робота викладачів винятково важлива для 

повноцінного функціонування вишів. Винятково важлива вона і для 

проведення реформи освіти, одним із результатів якої має стати органічне 

поєднання педагогічної та наукової діяльності, формування та розвиток 

вишів як центрів не тільки навчання, а й досліджень. Цей союз за всіх 

часів був основою розвитку як освіти, і науки. 

З 1980-х років Міністерство освіти (Держкомітет освіти), Всекитайська 

музична та Всекитайська наукова спільнота починають регулярно проводити 
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конференції з проблем музичної освіти у вищих педагогічних навчальних 

закладах [128, с. 130]. 

Удосконалення системи вищої музично-педагогічної освіти пов'язують 

і з підвищенням наукового рівня викладацького складу. Масовий характер у 

різних засобах масової інформації набули публікації з питань та проблем 

спеціальної вищої музично-педагогічної освіти. Вони викликали великий 

суспільний резонанс. 

Результатом обговорення стали вкрай важливі положення. Основними з 

них стали ті, що формувалися у вході гострих дебатів навколо проблеми 

співвідношення мети та змісту навчання. З них важливого значення 

набули такі: 

- мета та зміст навчання повинні бути тісно взаємопов'язані та 

відповідати високим вимогам суспільства; 

- при складанні загальнодержавних освітніх програм необхідно 

закласти у них розширення вивчення народної музики; 

- випускники музичних педагогічних вишів повинні володіти «Однією 

спеціальністю та багатьма здібностями» [255, с. 56], тобто йшлося про 

формування фахівця широкого профілю, що володіє високою ерудицією і 

різнобічними вміннями в області музично-педагогічної діяльності. 

З 1990 р. державні органи освіти стали приділяти особливо пильну 

увагу до науково-дослідної роботи в галузі музично-педагогічної освіти. У 

педагогічних вишах вона значно активізується. Друковані статті та 

монографії за кількістю та якістю перевершують публікації 1980-х. 

Викладачі музичних факультетів педагогічних вишів видають свої наукові 

роботи у журналах «Китайська музична освіта», «Народна музика», 

«Музичні дослідження», «Китайська музика», інститутських збірниках [72, с. 

197]. Ці публікації активно сприяють підвищенню якості навчання. Особливо 

багато робіт було опубліковано в галузі теорії - кілька десятків монографій 

вітчизняних авторів та перекладів зарубіжних. 
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У цей же час у вузах Китаю було введено як обов'язкову другу половину 

навантаження. В усіх вишах встановлюються норми виконання викладачами 

науково-дослідної роботи. З початком здійснення політики реформ та 

відкритості викладачі музичних факультетів педагогічних вишів приймають 

участь у міжнародних та регіональних наукових та методичних 

симпозіумах, конференціях та нарадах, у результі чого з’явився широкий 

обмін інформацією. Він сприяв підвищенню професійного рівня викладачів, 

що позначилося і на підготовці майбутніх фахівців. 

У 90-ті роки виші формують контингент студентів з набагато більш 

високою підготовкою та набирають викладачів музичних дисциплін з числа 

найкращих своїх випускників, які гідно поповнюють викладацький склад.  

1985 р. Державний комітет з освіти акредитував магістерську програму 

навчання за спеціальністю «вчитель музики в школі» у двох вишах країни – 

Нанкінському педагогічному університеті (музичний факультет) та 

Харбінському педагогічному університеті (музичний факультет). 

Розпочинаючи з цього моменту, почало розвиватись навчання саме цієї 

спеціальності у межах магістерських програм [249, с. 280]. 

Освіта на рівні аспірантури (докторантури) стала швидко розвиватися з 

1990 р. Першою була відкрита докторантура на музичному факультеті 

Фуцзянського педагогічного університету (1996) [267, с. 91]. Вона одержала 

право підготовки докторів наук. Керівники багатьох інститутів стали більше 

уваги приділяти підвищенню професійної кваліфікації своїх викладачів, 

орієнтувати молодих фахівців для навчання в докторантурі. Вже наприкінці 

90 р. їх випускники приходять працювати на музичні факультети. 

Отже, з кінця 1990 р. у підвищенні професійного рівня педагогів, 

науково-дослідної діяльності музично-педагогічних вишів відбулися значні 

позитивні зміни. Проте проблема підготовки кадрів вчителів музики повною 

мірою вирішена не була. В умовах реформування освітньої системи у ній 

мали зміститися смислові акценти: якщо раніше пріоритетну роль відігравала 
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кількість фахівців, що випускаються, то в даний час поряд з цією проблемою 

особливого значення набуває якісного оновлення професійної підготовки. 

Серйозні заходи щодо вирішення кадрової проблеми вживаються вже у 

80-ті роки. Упродовж тривалого часу у школах не вистачало викладачів 

музики. У зв'язку з цим спочатку десятиліття: 

- усі музичні факультети педагогічних вишів стали розширювати 

масштаби прийому студентів, організовувати навчання за скороченими 

програм; 

- виникають факультети з 2-х чи 3-х річним терміном навчання. 

Але в той же час впроваджується система прохідного балу для того, 

щоб в виші потрапляли найкращі учні: 

- у деяких педагогічних закладах відкриваються групи для дорослих, а 

на заочних та вечірніх відділеннях організовуються іспити для тих, хто 

займається музичною самоосвітою. Ті, хто їх здав, отримували право 

викладання у початковій та середній школах. 

У Педагогічному інституті китайського телебачення відкрилися 

спеціальні курси супутникового телебачення. До середини 1990-х років у 

педагогічних та спеціальних вишах країни було підготовлено таку кількість 

шкільних вчителів музики, що дозволило у значній мірі вирішити проблему 

кадрів. 

Але поряд з успіхами у підготовці фахівців збереглося і знову 

намітилося чимало проблем. Стало очевидним, що 2-річне навчання в 

музичних педагогічних закладах не достатньє для здобуття повноцінної 

освіти. Підготовка фахівців у такий короткий термін не відповідає сучасним 

вимогам. Здобувачі освіти мають опанувати понад 10 спеціальних основних 

предметів та багато часу приділяти музичному інструменту, заняттям з 

вокалу, з урахуванням того, що існують такі обов'язкові предмети, як 

політика, фізкультура, моральне виховання, праця, військова підготовка, 
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педагогічна практика (6 тижнів), а також літні та зимові канікули, часу на 

спеціальну підготовку дуже мало.  

Отже, у процесі дослідження доведено, що слід змінити дворічну 

програму підготовки фахівців, збільшивши термін навчання хоча б до 3-х 

років. Вкрай складна ситуація була при підготовці студентів на заочних та 

вечірніх відділеннях, які витрачали на навчання вдвічі  менше часу порівняно 

зі студентами денних відділень. Це негативно впливало на якість професійної 

підготовки, особливо за вокальним напрямом підготовки, де переважають 

індивдуальні занятт. 

На рівень кваліфікації шкільного вчителя музики сьогодні ще 

продовжує впливати спадщина «культурної революції». 

Слід зазначити, що після 1978 р. на музичні факультети прийшли 

вихідці з робітників, селян, солдатів часів  «Культурної революції» [224, с. 

289]. Ставши після закінчення навчання викладачами, більшість з них у 

важких умовах з великою відповідальністю виконували свій професійний та 

громадянський обов'язок перед суспільством, зробили значний внесок у 

розвиток музично-педагогічної освіти у країні. Однак низький рівень 

довузівської підготовки давався в знаки. 

У перше десятиліття після «культурної революції», в результаті 

розширення масштабів прийому та зниження «планки» вступних екзаменів, 

рівень підготовки абітурієнтів знизився. Багато з них погано навчалися у 

школі, але, боячись не потрапити до вишу, деякий час займалися вокалом чи 

опановували один із музичних інструментів: цього «багажу» знань 

виявлялося достатньо для вступу. 

У нових соціально-економічних умовах епохи реформування 

підготовці кадрів гостро окреслилася проблема мотивації навчання. 

Найчастіше абітурієнти вступали на навчання лише для того, щоб 

просто отримати диплом, а значить і роботу, а не тому, що любили музику і 

прагнули присвятити себе мистецтву, вбачаючи у цьому своє покликання. 
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Багато з таких фахівців після закінчення навчання не відповідали тим 

вимогам, які суспільство пред’являло до шкільного вчителя музики. 

Студенти заочних та вечірніх відділень зазвичай працювали вчителями 

музики у початковій та середній школах. Для більшості з них диплом сприяв 

підвищенню службового статусу, тому найчастіше спостерігається 

несерйозне ставлення до занять, що негативним чином позначається на якості 

підготовки. 

Наслідком неякісного прийому та навчання стало ще одне серйозне 

негативне явище: багато фахівців йшли  із професії. Особливо гостро ця 

проблема стояла з початку 1980-х до середини 1990-х років. Багато 

випускників музичних факультетів педагогічних вишів покидали професію 

шкільного вчителя музики, які йшли в інші галузі діяльності. Однією з 

причин була низька заробітна плата шкільних вчителів. Виходячи зі своєї 

професії, випускники займаються торгівлею, переходять до інших установ з 

вищою оплатою праці. За період, що минув з початку 1990-х, заробітна плата 

вчителів стала поступово підвищуватися, що щначно покращило дану 

ситуацію. 

Не до кінця вирішеною проблемою залишалася організація прийому до 

вишів. 

Прийом учнів на музичні факультети педагогічних закладів країни 

здійснювався на плановій основі. Для того, щоб забезпечити вчителями 

школи всієї країни, обласні органи освіти встановлюють норми прийому 

абітурієнтів із провінції відповідно до загальнодержавного планування. Для 

вступників із сільської місцевості, прохідний бал буває низьким. Відповідно 

до закону такі учні мали після закінчення вишу повернутися на роботу у 

свою провінцію. На практиці ж більшість із «цільовиків» робили все, щоб 

залишитися працювати у великих містах. 

З іншого боку, в умовах розвитку музичної освіти та зниження 

народжуваності, викладачів у великих містах стає більше, ніж потрібно, і 
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випускники педагогічних закладів з будь-якої області мають можливість 

виїхати на роботу у будь-яке місце. Фахівці розподіляються відповідно до 

потреб. Це також закономірність ринкової економіки. Відповідно до 

сьогоднішньої тенденції соціального розвитку країни прийом учнів на 

музичні факультети педагогічних вишів та розподіл випускників мають 

проводитися за законами ринкової економіки. 

Рівень підготовки шкільних вчителів музики безпосередньо залежить 

від якості навчання, тому регулярне поповнення та оновлення викладацького 

складу має стати одним із найважливіших напрямів удосконалення музичної 

освіти у педагогічних вишах. 

Однією з серйозних практично не вирішуваних на сьогоднішній день 

проблем є координація діяльності шкільної та інститутської систем 

освіти. 

Між підготовкою фахівців та сучасними вимогами музичної освіти у 

початкових та середніх школах утворився та продовжує зберігатися відомий 

розрив: до інститутських програм не включено опанування важливих тем  

напрямів підготовки шкільних вчителів. 

Так, у загальноосвітніх програмах останніх років чітко спостерігалася 

тенденція естетичного виховання на основі традиційної культури Китаю 

[240, с. 196]. У країні живуть народи 56 національностей, регіональні 

особливості музики цілеспрямовано все частіше вводяться у шкільні 

програми. У вишах абсолютно домінує вивчення професійної музичної 

культури, європейської класики. 

З 2008 р. зміст шкільних музичних підручників доповнився 

відомостями про історію зародження, розвитку, становлення та одного з 

значних явищ традиційної національної культури – Пекінської музичної 

драми [169, с. 679]. Однак у педагогічних закладах освіти ця тема не 

вивчалася. 
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Сучасний підхід до музичної освіти у школі вимагав адаптації  

процесу навчання досягнень загальної та спеціальної педагогіки, методики, 

вікової фізіології та психології. Однак у навчальних програмах музичних 

факультетів педагогічних закладів освіти такі не входять до обов'язкових 

дисциплін. Деякі з них внесені лише до списку дисциплін за вибором [162, с. 

158]. Є педагогічна практика. Але упродовж певного часу було доведено, що 

її проходження дисципліни не дає достатньо високих результатів. 

Ускладнювала підготовку фахівців у галузі музично-педагогічної 

освіти існуюча матеріально-технічна база та музична інфраструктура 

більшості міст, в яких знаходилися заклади освіти. Бібліотеки, фонотеки, 

театри, концертні зали, філармонії, музика, що транслюється радіо, 

телебаченням, що звучить у місцях проведення дозвілля молоді – були 

найважливішими чинниками впливу на свідомість майбутніх фахівців, та 

умови самостійної позааудиторної діяльності, роль якої у сучасній освітній 

системі неухильно зростає.  

Отже, на основі вищезазначеного, виділяємо чотири етапи розвитку 

музично-педагогічної освіти в КНР кінця ХХ – початку ХХІ ст: 

● перший етап – 1949–1965 рр.; 

● другий етап – 1966–1976 рр.;  

● третій етап – 1977– 1994 рр.;  

● четвертий етап – 1995 р. – по теперішній час.  

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У пошуках вирішення поставлених завдань, нами визначено соціально-

культурні та суспільно-політичні передумови розвитку музично-педагогічної 
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освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) та 

обґрунтовано етапи її розвитку. 

Основи розвитку вищої музично-педагогічної освіти були визначені на 

конференціях педагогічної громадськості 1979 та 1980-х років. Вони лягли в 

основу функціонування та подальшого удосконалення вищих педагогічних 

навчальних закладів Китаю на основі вироблених пріоритетів послідовно 

здійснювалася: активізація у всіх закладах країни науково-методичної 

діяльності викладачів; розширення інститутскої системи підготовки 

педагогів-музикантів загальноосвітніх шкіл. 

У 1981 році у всьому Китаї налічувалося понад 60 вищих педагогічних 

навчальних закладів, де викладалися музичні дисципліни. У 1988 році їх 

стало вже 100. На цей час кількість вишів наближається до 200-х. 

Крім цього, були розроблені нестандартні форми прискореного 

навчання: вечірні університети, групи підвищення кваліфікації, заочні групи, 

починаючи з 1986 року – навчання через супутникове телебачення тощо. 

За три десятиліття, що минули після «культурної революції», система 

вищої музично-педагогічної освіти Китаю не лише відродилася, але в ній 

відбулися радикальні позитивні зміни, що дозволяють зазначити про якісне 

та кількісне зростання. Але разом із тим стали особливо очевидні проблеми, 

які потрібно вирішувати. 

Головною метою перетворень системи стала модернізація, спрямована 

на підготовку шкільного вчителя музики XXI ст. У зв'язку з цим на музичних 

факультетах багатьох педагогічних вишів країни змінюються зміст, форми та 

методи викладання. 

Набагато менше вирішуваною виявилася проблема змісту навчання, 

що передбачає розвиток музичного, інтелектуального, загальнокультурного, 

науково-методичного потенціалу майбутніх освітян. Її вирішення пов'язане з 

усіма елементами освітньої системи. У межах однієї роботи ця множина не 

може бути розглянуто. Тому для того, щоб оцінити перспективи перетворень, 
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необхідно скласти уявлення про сучасний стан найважливіших із них. 

Такими елементами на наш погляд є: структура музично-педагогічної освіти, 

що діє нині;  навчальний план; умови та порядок формування студентського 

складу; музична інфраструктура як фактор формування фахівця. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ОСВІТИ В КНР ТА УКРАЇНІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 

 

2.1. Зміст та організація музично-педагогічної освіти в КНР та 

Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 

 

В основу функціонування системи музично-педагогічної освіти Китаю 

закладено певні стандарти кваліфікації викладацького складу та 

матеріального-технічного забезпечення навчального процесу 

Для викладацького складу, які випускають вчителів музики 

Міністерством освіти КНР було розроблено єдину систему кваліфікаційних 

та освітніх стандартів. До неї входять такі положення: 

- на одного викладача має припадати 18 студентів; 

- понад 30% викладацького складу повинні мати магістерський або 

докторський ступінь; 

- викладачів з вищою викладацькою категорією (доцент та професор) 

має бути понад 30 відсотків. 

Розроблено також стандарти, в галузі матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу: 

- загальна площа навчальних аудиторій планується із розрахунку 14 

квадратних метрів на одного студента; 

- місця у багатофункціональних аудиторіях мають бути розраховані 

виходячи із реальної кількості студентів. На кожні сто чоловік має 

припадати на 7 місць більше; 

- із розрахунку всієї території університету на кожного студента має 

припадає 54 квадратні метри; 
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- у гуртожитку на кожного студента має припадати 6,5 квадратних 

метри; 

- в університетській бібліотеці на кожного студента має припадати 100 

томів книг; 

- студенти повинні мати можливість користуватися аудіоматеріалами; 

- щороку університетська бібліотека має поповнюватися з розрахунку 

4 книги на кожного студента; 

- студенти у процесі навчання повинні мати можливість користуватись 

комп'ютерами. На 100 осіб має припадати 10 комп'ютерів. 

Що стосується музичних інструментів – кількості та асортименту, то 

будь-яких чітких інструкцій з боку Міністерства поки що не існує. 

Постулюється лише одна вимога: «Необхідно мати стільки музичних 

інструментів, скільки потрібно для досягнення найкращого ефекту та рівня 

професійної майстерності» [8, с. 180]. 

Міністерство освіти кожні чотири роки проводить інспекцію 

навчальних закладів країни. Перевіряється їхня відповідність стандартам 

освіти КНР. 

Оцінка стану навчального закладу подається за чотирирівневою 

шкалою: «відмінно, добре, придатно, непридатно». Якщо заклад освіти не 

відповідає вимогам Міністерства освіти, йому надається термін (зазвичай він 

складає близько півроку) на те, щоб привести навчальний заклад у 

відповідність до освітнього стандарту. Потім проводиться повторна 

перевірка. Якщо стандарт і цього разу не досягнуто, то на цей виш 

накладається стягнення. Воно включає: «зниження фінансування, 

скорочення прийому студентів, скорочення кількості спеціальностей, за 

якими проводиться набір студентів тощо» [52, с. 310]. 

Нині у системі вищої освіти країни налічується 1867 навчальних 

закладів, з яких 182 є педагогічними вишами. З цих останніх 158 дають 

змогу отримати музичну освіту. До них входять: 9 консерваторій, 7 художніх 
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вузів, 79 педагогічних вузів, 63 багатопрофільних вузи. З усіх перерахованих 

135 дають спеціальність «викладач музики у школах», /дані на 2019 рік/ [42]. 

Під час навчання за спеціальністю «викладач музики» у вишах Китаю 

використовуються різні підходи, що враховують потребу держави в 

фахівцях, а також здібності, інтереси, обставини життя конкретних 

студентів. З цих позицій музично-педагогічна освіта є гнучкою, мобільною 

системою, в якій з однієї сторони враховано умови та потреби країни та її 

окремих громадян, з іншого – адаптований досвід розвинених країн, втілені 

досягнення науково-технічної революції. Нині у Китаї діє сім форм 

навчання. 

 Форму самонавчання було запроваджено з 1981 р. [18, с. 312]. 

Самостійне навчання не залежить від суворої програми та тимчасових рамок. 

У кожному із семестрів студент може складати стільки іспитів, скільки 

забажає. У разі складання іспиту є право на перескладання. Студент не 

обмежується за віком, статтю, наявною на момент іспиту освіти, не повинен 

складати вступний іспит у вищий навчальний заклад. Він може самостійно 

обирати спеціалізацію, за якою складатиме іспит. Після завершення 

навчання екзаменуючий складає загальний державний іспит, до якого 

включені питання з усіх дисциплін, потім іспит з кожного з предметів, 

отримує відомість з усіма оцінками. Після здачі всіх іспитів студент пише 

дипломну роботу. Підсумком навчання є диплом спеціаліста або бакалавра 

(залежить від кількості зданих предметів). 

Заочне навчання спочатку в Китаї було схоже за структурою з 

денним. Але учні, виконуючи домашні завдання, спілкувалися з викладачем 

у вигляді письмових робіт. Поступово воно змінювалось і зараз є не просто 

обмін письмовими роботами, а й активна взаємодія учня з викладачами через 

інтернет. Заочне навчання також передбачає особисті зустрічі з викладачами 

на сесіях. У році три сесії, кожна з яких триває 10-15 днів [78, с. 298]. 

Зазвичай ці періоди припадають на час літніх та зимових канікул. Такий 
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спосіб навчання підходить працюючим у віддалених від вузу районах країни, 

а також тим, у кого не дуже високе робоче навантаження. Після здачі всіх 

іспитів видається також диплом спеціаліста чи бакалавра. 

Денне навчання для дорослих розраховане на тих, хто не пройшов за 

конкурсом та не має постійної денної роботи. 

Денне навчання для дорослих за принципом організації схоже з очною 

формою навчання. Воно розраховане на тих, хто не зміг здати вступні іспити 

до вищих навчальних закладів. Студенти можуть навчатися за кільком 

програмами: існує 2-х - 3-х річна програма підготовки спеціаліста та 4-х - 5-

ти річна - бакалавра. 

Вечірні відділення існують в університетах та інститутах. Навчальна 

програма, кількість годин, форма іспитів на вечірніх відділеннях та сама, що 

й на денних, тільки кількість семестрів більша. Існує 3-х - 4-х річна програма 

підготовки спеціаліста та 4-х - 5-річна - бакалавра. Два тимчасові варіанти 

навчання у всіх названих навчальних закладах дають право викладання 

відповідно до початкових та середніх класів загальноосвітньої школи. 

Курси, що проводяться під час зимових та літніх канікул існують 

для вже працюючих молодих викладачів шкіл, училищ та університетів. 

Фактично вони є формою підвищення кваліфікації. Заняття організовуються 

під час зимових та літніх канікул. Після закінчення навчальної програми 

учні складають загальний іспит. Ті, що склали іспит отримують дипломи про 

освіту для дорослих (на відміну від дипломів, одержуваних у результаті 

традиційних форм освіти). 

У зв'язку з гострою нестачею педагогічних кадрів у Китаї з кінця 70-х 

років функціонує система дистанційного навчання на основі радіо та 

сучасних електронних засобах комунікації. 

Перший радіо- та телеуніверситет був заснований у 1978 р [73, с. 2]. 

Заняття в ньому транслюються по радіо, телебаченню або через інтернет. 

Освітні програми Радіо- та телеуніверситету були створені в рамках проекту 
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освіти населення КНР. За 30 років існування цього навчального закладу 

розроблено курси для фахівців різного рівня. Найважливішим призначенням 

такого виду навчання є надання можливості здобуття освіти або підвищення 

своїх знань учням, які не склали іспити у старших класах школи, з якихось 

причин припинили навчання. Після закінчення навчання здається загальний 

державний іспит (форма звітності – електронна), який дає право отримати 

ступінь спеціаліста чи бакалавра. Навчальні посібники та курси для цієї 

форми навчання розробляються фахівцями з усього Китаю. Вона особливо 

актуальна для сільських районів, людей з обмеженими можливостями, 

військових тощо. 

Різновидом дистанційного навчання, який отримав за останні 

десятиліття особливо велике поширення, є навчання через Інтернет. 

Його перевагою є можливість встановлення двостороннього контакту. 

Викладач може давати індивідуальні консультації як одному, так і декільком 

студентам, давати пояснення до своїх лекційних курсів. Самі студенти між 

собою можуть обмінюватися інформацією та думками. Ефективність такої 

форми навчання залежить від кількості вільного часу у конкретного 

студента, а також від активності як студента, так і викладача. 

Зараз, кількість людей, які навчаються дистанційно, зростає. Ця форма 

освіти поширилася і на область підвищення кваліфікації. 

Для того, щоб розпочати навчання, необхідно вибрати напрямок та 

встановити порядок і спосіб проведення заняття. Так, у 2001 році китайська 

навчальна мережа інтернет www.chinaTDE.net розробила близько 34 

навчальних програм [19, с. 310]. Розпочав роботу електронний журнал 

«Проект дистанційної освіти вчителів початкових та середніх шкіл Китаю» 

[68, с. 387]. 

Як свідчить вищенаведена характеристика діючих сьогодні у Китаї 

видів професійного навчання, вища музично-педагогічна освіта в Китаї має 

4 освітні рівні. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.chinaTDE.net
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Перший освітній рівень включає 2-3 роки навчання, дає право 

називатися спеціалістом. Після закінчення навчання видається диплом. На 

даний момент крім дистанційних форм навчання функціонують близько 50 

вишів країни, що надають можливість отримати диплом спеціаліста-

музиканта. З них 39 забезпечують музично-педагогічну освіту. 

Освіта другого освітнього рівня триває 4-5 років, дає право 

випускнику отримати після закінчення вишу диплом бакалавра. В даний час 

158 вузів по всій країні надають можливість отримати ступінь бакалавра з 

музичних спеціальностей, серед яких 96 надають можливість отримати 

ступінь бакалавра за фахом «викладач музики». 

Зазвичай бакалаврат з музичної педагогіки триває 4 роки. Однак у 

консерваторії навчання триває 5 років. 

До освіти третього освітнього рівня належить магістратура. 

Програма навчання магістранта розраховано три роки. Після успішного 

закінчення навчання видається диплом магістра. Нині 48 вузів мають 

магістратуру з музичних спеціалізацій. З них 37 вишів дають можливість 

отримати науковий ступінь магістра за фахом педагога-музиканта. 

Четвертим і найвищим освітнім рівнем освіти є докторантура. 

Докторантура включає три або, у деяких випадках, більше трьох років 

навчання. Після закінчення навчання видається диплом доктора наук та 

надається докторський ступінь. В даний час у Китаї всього 8 вишів мають 

докторантуру з музичних спеціальностей, з них музична педагогіка - 5: 

Пекінський педагогічний університет, Фузіанський педагогічний 

університет, Харбінський педагогічний університет, Хунанський 

педагогічний університет. 

Як видно, сучасна структура музично-педагогічної освіти Китаю в 

основному відповідає тій, що діє сьогодні в усіх розвинених країнах світу 

[310]. Спільними є три ступені: бакалаврат, магістратура, аспірантура 
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(докторантура). Особливе у системі освіти Китаю пов'язано з першим – 2-3-х 

річним освітнім рівнем. 

Її існування зумовлене особливими обставинами – таким, що 

зберігається дефіцитом дипломованих шкільних вчителів музики, 

необхідністю прискореної їхньої підготовки. 

Що ж до внутрішньої структури вузів та факультетів, у межах яких 

дається вища музично-педагогічна освіта, то її особливістю є множинність 

пропонованих спеціальностей, часом дуже далеких насамперед за 

«матеріалом» – музика, хореографія, драматичне мистецтво (театр, кіно, 

телебачення), образотворче мистецтво тощо. 

Навчальні заклади Китаю, в яких здобувається музично-педагогічна 

освіта, поділяють на 4 типи: музичні (9), художні (6), педагогічні (79), 

багатопрофільні (41). У кожному з них поєднуються дуже різні напрями 

підготовки: виконавство (інструментальне, вокальне, диригентське, 

хореографічне, актор театру та кіно, композиція), режисура, хореографія 

(хореограф), художня критика, менеджмент, налаштування музичних 

інструментів, виготовлення музичних інструментів і ін. 

Серед цих напрямів є і музично-педагогічний з диференціацією на 

дошкільну, молодшу та старшу школи. Тільки у консерваторіях напрями 

підготовки об'єднані музикою. Для ілюстрації та порівняння наведемо 

приклади чотирьох основних типів навчальних закладів, у яких дається 

музично-педагогічна професійна підготовка всіх чотирьох освітніх рівнів: 

консерваторії, художні інститути, багатопрофільні інситути з музичними 

факультетами, педагогічні інститути з музичними факультетом. 

Перелік спеціальностей по бакалаврату. Якщо ж враховувати 

кваліфікацію спеціаліста та магістра, то їх значно більше. 

Об'єднання різних профілів підготовки та поглиблена їх спеціалізація є 

явищем і сучасним, і безумовно позитивним, оскільки створює умови 

контакту різних галузей художньої культури у межах одного навчального 
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закладу. Але їх адаптація в системі освіти однієї установи потребує 

серйозного опрацювання. Опрацювання має бути спрямоване: 

- по-перше, на максимальне розкриття та засвоєння у навчальному 

процесі природи та основних елементів предмета отримуваної спеціальності; 

- по-друге, на виявлення тієї спільності у суміжних областях світу 

художньої культури, які збагачують уявлення про кожну з них і тим самим 

розширюють горизонти знань та розуміння професійної підготовки 

майбутнього спеціаліста. 

Якщо структура вишу не опрацьована в цьому напрямі, то освіта у 

межах конкретного навчального закладу чи його самостійного підрозділу не 

може називатися системою. 

Внутрішня різнорідність професійної підготовки, поява все більшої 

проблема дієвості системи пов'язана з її «географією» – розташування 

центрів підготовки педагогів-музикантів. 

Заклади вищої освіти, які включають профіль спеціальної підготовки, 

що розглядається, знаходяться у великих містах країни (велике місто в Китаї 

більше 4 мільйонів осіб). Вони територіально сконцентровані у промислово 

розвинених регіонах. «Розвинені» та «відсталі» регіони чітко 

розподіляються. При цьому кількість тих та інших регіонів непропорційна 

непропорційна.  

Про співвідношення можна судити за такою інформацією. 

9 консерваторій, розташовуються в 8 найбільших містах: Шанхаї, Ченду, 

Пекіні (2 консерваторії), Гуанджоу, Тіаньзіні, Сіані, Шенян, Ухані. Те ж саме 

можна сказати і про 7 мистецьких закладів освіти. Вони знаходяться в 

Нанзіні, Зінані, Чанчуні, Урмуці, Кунміні, Нанніні, Пекіні. Окрім того, 

налічується 79 педагогічних закладів освіти, які надають можливість 

отримання вищої музично-педагогічної освіти. Вони також розташовані в 

чотирьох містах центрального підпорядкування – Пекіні, Шанхаї, Тіаньзіні, 

Чонціні, а також у 25 провінціях та автономних округах Китаю (провінції 
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Хебей, Шансі 1, Шансі 2, Шандон, Хенань, Ліонін, Зілін, Хелонзіан, Зіансу, 

Джезіан, Анхуї, Зіансі, Фузіан, Хубей, Хунан, Січуан, Гуїджоу, ЮнНань, 

Гуандон, Хайнан, Гансу, Цинхай, автономних округах Неймогур, Сінзіан, 

Гуансі). 63 багатопрофільні виші перебувають у Пекіні і тільки решта — у 23 

провінціях та автономних округах Китаю (Хебей, Шансі, Ліонін, Зілін, 

Хелонзіан, Зіансу, Джезіан, Анхуї, Зіансі, Фузіан, Шандон, Хенань, Хубей, 

Хунан, Гуандон, Січуан, Хайнан, Гансу, Гуїджоу, Юннань, автономних 

округах Гуансі, Нінся, Неймогур). На даний момент у Нінсяському 

автономному окрузі та автономному окрузі Тибету взагалі відсутній 

педагогічний виш. І це є головною причиною того, що в цьому регіоні 

найнижчий відсоток шкіл, у яких ведуться уроки музики (даними на 1996 рік 

у міських школах автономного округу Тибету – 50%, а в сільських – 20%) 

[204, с. 189]. 

Відмітимо, що виші, які надають можливість здобуття спеціальності 

педагога-музиканта, сконцентровані територіально, а це означає, що в 

умовах величезного простору країни, безлічі важкодоступних районів, 

етнічної різноманітності (у Китаї проживають народи 56 національностей) і 

доступ до музично-педагогічної освіти та пропорційне забезпечення 

фахівцями робочі місця у школах є проблемою. 

Охарактеризувавши музично-педагогічну освіту Китаю у структурі 

освітньої системи країни, констатуючи об'єктивно існуючі позитивні та 

негативні чинники, що впливають на неї, розглянемо її власну структуру. 

При цьому основним предметом уваги буде навчальний план. 

У Китаї, як і в будь-якій іншій країні, навчальний план є основним 

документом щодо організації освітнього процесу в закладі освіти. Він 

відображає єдині вимоги держави у зазначеній галузі та прийняту концепцію 

освіти [163]. Як було зазначено в розділі 1, в галузі музично-педагогічної 

освіти у процесі підготовки майбутніх учителів музики був відсутній єдиний 
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навчальний план. Кожен виш міг залучати зразки різних навчальних планів. 

Це були комплекси дисциплін, дисципліни, запозичені із зарубіжних країн. 

У ХХІ ст. розвиток музично-педагогічної освіти Китаю потребував 

серйозного оновлення, і разом з тим, затвердження єдиного навчального 

плану, що відповідає єдиним Стандартам.  

Навчальні плани підготовки фахівців у Китаї розробляє та затверджує 

Міністерство освіти. Вони є обов'язковими для всіх навчальних закладів 

цього профілю. 

Відзначимо той факт, що після проголошення Китайської Народної 

Республіки двічі за історію існування сучасного Китаю видавалися проєкти 

єдиного навчального плану та програми підготовки вчителів музики. Плани 

та програми були опубліковані відповідно у 1980 та 2004 рр. [232, с. 278]. 

Порівнюючи навчальні плани 1980 та 2004 рр., визначимо особливості 

реалізації останнього: 

1. Відбулося об'єднання низки споріднених дисциплін, які раніше 

викладалися як самостійні (теорія музики та сольфеджіо; гармонія, поліфонія 

та аналіз музичних форм; історія музики та слухання музики). 

2. Система навчання набула гнучкість та мобільність, орієнтована на 

індивідуальні особливості студентів: здібності, інтереси, рівень освіти тощо. 

3. Умовою реалізації нового підходу стали значні зміни у системі 

перевірки знань. Поряд із перевіркою під час семестрових заліково-

екзаменаційних сесій почала діяти система вільної атестацій: дисципліни 

вільного вибору можуть вивчатися з іншими курсами й групами та здаватися 

упродовж будь-якого семестру. Така система дозволяє набрати потрібну 

кількість балів у більш короткий термін, скоротити час перебування у 

навчальному закладі. 

Сьогодні існує лише декілька закладів освіти, які здійснюють цю 

форму атестації. Наприклад, Північно-східний педагогічний університет 

запровадив «чотирирічний стандартний курс навчання». У Хуананьському 
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педагогічному університеті стали здійснювати програму «атестація, 

відповідна реальному стану справ, упродовж чотирьох років навчання – 

можливість отримати диплом раніше або піти з університету, отримавши 

диплом спеціаліста» [185]. 

Поряд із формою прискореного навчання діє і продовжена. Наприклад, 

у Пекінському педагогічному університеті впроваджується програма: 

«Закінчити університет за шість років» [38, с. 3], яка спрямована на 

студентів, які, наприклад, працюють або паралельно опановують іншу 

спеціальність. 

4. ЗВО має право використовувати як складену Міністерством освіти 

навчальну програму, так і, погоджуючись з локальними особливостями та 

уподобаннями, включати в сітку занять спеціально розроблені курси за 

вибором. Це дозволяє конкретному закладу освіти більш раціонально 

використовувати місцеві ресурси (наприклад, наявність хороших фахівців), 

враховувати специфіку регіону, відповідати його потребам. 

5. Представлені та чітко розділені обов'язкові дисципліни та дисципліни 

за вибором. 

Дисципліни за вибором з'явилися вже у навчальному плані 1980 р.: 

Історія музики, Оркестрові інструменти, Клас драматичного мистецтва, 

Іноземні мови. У навчальному плані 2004 р. скоротилася кількість 

обов'язкових дисциплін: педагогіка, психологія, танець тощо. Слід зазначити, 

що блок дисциплін вільного вибору значно розширився. 

Нині всі дисципліни в межах навчання спеціальності «вчитель музики» 

об'єднані у 4 блоки: 

● обов'язкові загальноосвітні; 

● обов'язкові музичні; 

● регіональні дисципліни; 

● дисципліни вільного вибору. 
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Дисципліни за вибором поділяються на обов'язкові за вибором та 

необов'язкові. Обов'язкові за вибором згруповані в блоки. Блок у навчанні 

повинен бути обов'язковим, обирати ж можна дисципліни, які знаходяться 

всередині нього. 

Дисципліни необов'язкові поділяються за двома напрямами підготовки 

– виконавсько-композиторської та історико-теоретичної, кожному з яких 

відповідно 3 та 2 блоки предметів, що забезпечують процес підготовки 

майбуніх учителів музики. Отже, затверджена навчальна програма є добре 

організованою системою, в якій студент може, погоджуючись зі своїми 

інтересами та уподобаннями, організовувати освітній процес, який у будь-

якому випадку буде орієнтований опанування системи знань та вмінь. 

Це поєднання «свободи та необхідності» регулюється необхідною 

кількістю балів, яку студент має набрати для успішного закінчення вишу. 

Бали розраховуються на підставі виділеної кількості годин із навчальної 

програми. 

Вся навчальна програма бакалаврату розрахована приблизно на 2600–

2800 навчальних годин. Студент під час атестації має набрати близько 150 

навчальних балів. Серед них: 

● близько 720 годин припадає на обов'язкові загальноосвітні 

дисципліни, під час атестації з яких студент повинен набрати 40 навчальних 

балів; 

● 1000 - 1200 годин – на обов'язкові музичні предмети, за якими 

студент має набрати 55-60 навчальних балів; 

● на обов'язкові дисципліни за вибором відводиться – 162 години та 9 

навчальних балів; 

● на необов'язкові – 648 навчальних годин та 36 навчальних балів; 

● на виконавсько-композиторські – 432 години та 24 навчальні балів; 

● на історико-теоретичні дисципліни виділяється 216 навчальних годин 

та 12 навчальних балів. 
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На регіональні дисципліни, які введені до розкладу, відводиться 180 

навчальних годин, та відповідно 10 навчальних балів. 

У ці години не входить практика та самостійна робота. 

Програма загальноосвітніх дисциплін за спеціальністю «викладач 

музики у школі» не підпорядковується єдиним нормам. Практично у будь-

якому виші вона формується з наступного списку: Етика, Право, Вчення Мао 

Цзедуна, Філософія марксизму, Політика та економіка марксизму, Теорія Ден 

Сяопіна, Економіка та політика сучасного світу, Огляд питань сучасного 

світу, Цивілізація Китаю, Сучасна китайська філософія, Основи застосування 

комп'ютера, Іноземні мови (можна обирати одну з трьох – англійську, 

російську або японську), Методика написання статей, Фізична культура, 

Сучасна наука та техніка, Основи педагогіки, Основи психології, Історія та 

теорія мистецтва, Вища математика тощо [219, с. 79]. 

Предмети за фахом поділяють обов'язкові та факультативні. 

Обов'язкових дисциплін має бути всього 12. Вони формуються з 

наступного списку: Теорія музики та сольфеджіо, Аналіз та багатоголосна 

музика, Вокальний клас, Фортепіанно, Китайський традиційний музичний 

інструмент, Оркестровий музичний інструмент, Історія китайської музики та 

прослуховування китайської музики, Історія зарубіжної музики та 

прослуховування зарубіжної музики, Китайська народна музика, Народна 

музика зарубіжних країн, Хор та хорове диригування, Педагогіка та методика 

шкільного музичного виховання 

За кожним навчальним закладом закріплено право, виходячи зі 

специфіки кваліфікації викладацького складу, формувати програму 

спецкурсів, розділяти один спецкурс на декілька. Так, наприклад, спецкурс з 

теорії музики та сольфеджіо може бути розділений на дві окремі дисципліни 

– теорію музики та сольфеджіо, відповідно. Програма спецкурсу з аналізу та 

твору багатоголосної музики може бути поділено на три самостійні предмети 

– основи гармонії, основи поліфонії та основи аналізу музичного твору. Такі 
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предмети, як історія китайської музики та прослуховування китайської 

музики, історія зарубіжної музики та прослуховування зарубіжної музики 

також можуть бути розділені на три навчальні програми – історія китайської 

музики, історія зарубіжної музики та, музичні шедеври китайської та 

зарубіжної музики. 

Спецкурс з хорового співу та диригування також може бути розділений 

на два автономні спецкурси – хоровий спів та диригування. 

У формуванні блоку факультативних дисциплін вишам також 

надається право організації навчальних програм, виходячи з реально 

існуючих можливостей. Межі вибору дуже широкі. 

Обов'язкові за вибором дисципліни поділяють на 3 групи з 2 

дисципліни: 

1-а група: 1.Композиція та аранжування пісень 

2. Організація оркестру 

2-а група: 3.Ансамбль та диригування 

4.Танець та постановка танцю 

3-тя група: 5. Введення в мистецтво 

6.Естетика музики 

Не обов'язкові за вибором /напрям виконавсько-композиторський/ – 3 

групи: музична педагогіка та музична наука, музикознавство та теорія 

композиції, музичне виконавство. Усього 32 дисципліни. 

Необов'язкові за вибором/напрям історико-теоретичний/ – 2 групи: 

естетика та види мистецтва, педагогіка та гуманітарні предмети. Усього 18 

дисциплін. 

З початку 80-х років XX ст. в художній освіті – загалом, та спеціальній 

– на урядовому рівні значна увага приділяється врахуванню регіональних 

особливостей культури. У зв'язку з цим навчальний план 2004 року включає 

блок дисциплін з регіональної культури, до якого входять: 

1. Історія національної музичної культури; 
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2. Історія регіональної музичної культури; 

3. Регіональна пісенна культура; 

4. Музичні інструменти нацменшини; 

5. Фольклорна практика; 

6. Педагогіка викладання народної музики. 

Блок дисциплін з практики порівняно з попередніми планами не зазнав 

змін та він містить: 

1. Військову підготовку, участь у різноманітних фізичних роботах 

(наприклад, прибирання будівлі, території), соціологічні обстеження, набуття 

знань та навичок працевлаштування. 

2. Практика в школі (10–12 тижнів, зокрема: 1– 2 тижні для стажування 

– щодня 1 година; 8–10 тижнів для практики, 1 урок на тиждень). 

3. Вокальна практика (упродовж 6 тижнів, по 1 годині на тиждень 

заняття з викладачем – як підготовка до концертного виступу; в 7-му 

семестрі – один тиждень для іспиту-концерту). 

4. Дослідницька практика (написання дисертації та захист – чотири 

тижні). 

Щоб підвищити якість викладання за спеціальністю музика на 

бакалавріаті, у грудні 2004 р. Міністерство освіти КНР опублікувало 

«Програму керівництва з навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів на 

факультетах музики Китаю», яка стала реалізовуватись в процес підготовки 

вчителів музики [248; 274]. 

Затверджена Програма мала певні особливості, зокрема вона включала 

обов'язкові дисципліни (52%), дисципліни вільного вибору (39%) та 

регіональний компонент (9%).  

До загальнопрофесійних дисциплін віднесено: Елементарну теорію 

музики та сольфеджіо, Аналіз музичних творів та поліфонія, Вокал, 

Фортепіано та Обов'язковий китайський музичний інструмент (в основному 

ерху, піпа, чжен, яанцинь; інструмент (скрипка, віолончель, флейта, кларнет, 
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труба тощо), Історія китайської музики, Історія зарубіжної музики, 

Китайська народна музика, Зарубіжна народна музика, Хор і хорове 

диригування, Педагогіка та методика музичного виховання в школі. По 

кожної дісципліни Міністерство освіти розробило мету навчання, зміст 

дисципліни, екзаменаційні вимоги. 

Необхідним компонентом виховання та освіти висококваліфікованих 

кадрів є дисципліни на вибір. Їх включення до навчального плану 

обумовлено реформою освіти [91; 122; 322]. Дисципліни за вибором повинні 

сприяти поглибленому вивченню спеціалізації, яку обирає студент. У свою 

чергу дисципліни на вибір у новій навчальній програмі поділяються на 

спеціальні та факультативні. 

Спеціальні дисципліни на вибір поділяються на три блоки: 

1. Практика композиції та аранжування пісень (масового жанру) та 

практика твору та аранжування для камерно-інструментального складу. 

1. Практика музикування в інструментальному ансамблі та 

диригування, постановка танцю. 

3. Введення в мистецтво та музична естетика. 

Факультативні дисципліни включають два напрями: 

1) дисципліни за фахом; 

2) дисципліни з гуманітарних та природничих наук.  

Напрями вивчення дисциплін розподіляються на п'ять блоків. 

Увесь дисциплінарний перелік взято нами з навчального плану, 

оприлюдненого на сайті Міністерства освіти КНР (http://www.moe.gov.cn/) 

(див. Додаток Б). 

Блоки дисциплін зі спеціальності: 

1.  Музична педагогіка та музикознавство. Це можуть бути такі напрями 

як історія музичної педагогіки Китаю та зарубіжних країн, порівняння 

музичної педагогіки Китаю та зарубіжжя, музична та педагогічна психологія, 
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технологія конспектування, створення музики за допомогою комп'ютерних 

технологій тощо. 

2. Музикознавство і теорія композиції включають: введення в 

музикознавство, народні інструменти, основи історії китайської музики, 

музичну журналістику і критику, редагування музичних текстів, музичну 

культуру, гармонію, інструментування, введення в китайську традиційну 

музику, аналіз музичних творів тощо. 

3. Музичне виконавство містить вокал, історію вокального мистецтва, 

ансамбль, вокальну педагогіку, декламування та культуру мови, фортепіано 

(акордеон та інші клавішні інструменти), історію фортепіанного мистецтва, 

музика для духових та струнних інструментів, методику викладання гри на 

духових та смичкових інструментах, камерно-ансамблеву музику, історію 

оперного мистецтва. 

Блоки загальногуманітарного циклу. 

1. Естетика та мистецтвознавство: історія китайського та 

зарубіжного мистецтва, історія кіно та телевізійного мистецтва, історія 

хореографії, історія акторського мистецтва тощо. 

2. Педагогіка, а також гуманітарні та природні дисципліни: теорія 

сучасної освіти, історія зарубіжних освітніх інститутів, діалекти китайської 

мови, історію китайської культури, історію зарубіжної культури, історія 

зарубіжної літератури, історія китайської філософії, історія західної 

філософії, вступ до китайської та зарубіжної літератури, методика музично-

бібліографічного пошуку та написання дисертації, історію природничих наук, 

сучасні наукові та інформаційні технології. 

Мета регіонального програмного компонента полягає в тому, щоб 

створити унікальні академічні курси з вивчення місцевої культури. До таких 

курсів віднесемо: історію та культуру етнічної музики (того чи іншого 

регіону), музичне краєзнавство, історію музичних інструментів національних 
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меншин, фольклористику, методологію викладання народної музики, 

практику викладання музики національною мовою. 

Дисципліни регіонального компонента поглиблюють вивчення 

національної традиції та сприяють спеціалізації та практичному застосуванню 

здобутих знань. 

Що стосується навчальної практики, то у новій програмі вона 

поділяється на чотири групи:  

1) практика з громадської роботи;  

2) педагогічна практика; 

3) виконавська практика;  

4) науково-дослідна практика.  

Слід зазначити, що практика з громадської роботи відбувається шляхом 

консультації абітурієнтів та військову підготовку. Утім її доповнюють 

соціологічні дослідження та інші форми діяльності.  

Педагогічна практика передбачає стажування в університеті упродовж 

1-2 тижнів на І та ІІ курсах. На III та IV курсах педагогічна практика триває 8-

10 тижнів.  

Виконавська практика триває щотижня у кожному семестрі, окрім 

першого та останнього. Заохочуються і сольний концерт, і разовий сольний 

виступ, і гра в ансамблі.  

Науково-дослідна практика включає підготовку дисертації 

(кваліфікаційна бакалаврська робота) за чотири тижні і завершується її 

захистом. 

Усі чотири групи практичної частини програми взаємно доповнюють 

одна одну і сприяють удосконаленню музично-педагогічної освіти в Китаї. 

Характеризуючи особливості нової програми, слід відзначити п'ять 

інноваційних принципів, що лежать в її основі. 

По-перше, синтез дисциплін як нову тенденцію сучасної освіти. 

Зокрема, комбінація взаємопов'язаних музикознавчих предметів ефективно 
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стимулює і сприйняття, і знання [66; 67]. Так, у новій навчальній програмі 

сольфеджіо і теорія музики об'єднані в один предмет Елементарна теорія 

музики і сольфеджіо як найбільш відповідний принципам музичного 

навчання. При такому під час ознайомлення з акордами та модуляціями 

нерозривно пов'язано з усвідомленням студентами звукових ефектів та 

імпульсів мелодійного розгортання завдяки серйозному слуховому аналізу. 

Одночасно співи по нотах поглиблють слуховий досвід. 

Основи гармонії, поліфонії, музичних форм та аналізу творів 

інтегрувалися в дисципліну Аналіз музичних творів і поліфонія, тому що тут 

виразніше виражено практичне застосування теорії. Новим змістом 

доповнено предмети Історія китайської музики, Історія зарубіжної музики. 

Вивчення китайської та зарубіжної музики доповнюється аналізом творів і 

стає більш результативним для розуміння музичних стилів та культурних 

епох з точки зору їх історичного розвитку. 

По-друге, збільшення частки дисциплін на вибір. Це надає 

можливість не тільки підготувати дві групи професійних кадрів, але й зробити 

набір на інші курси як з гуманітарних, так і з природничих наук. Дисципліни 

на вибір забезпечуються майже половиною годин навчання, оскільки 

«студенти повинні отримати базові знання з різних категорій для 

забезпечення їх збалансованої та розумної структури» [93]. 

По-третє, запровадження регіональних курсів, в яких з успіхом 

використовуються географічні та етнічні переваги того чи іншого 

університету. Регіональні курси надають студентам унікальну можливість 

вивчити культуру рідного краю та зрозуміти перспективу її розвитку. Так 

виникли регіональні курси з музичного мистецтва, засновані на місцевих 

жанрових різновидах, наприклад, Уйгурська опера, Шеньсіська опера, Опера 

Внутрішньої Монголії, Матоуцин – музичний інструмент Внутрішньої 

Монголії, Куншанська / Янчжоуська опера, Гуантонська опера тлщл. Слід 

відмітити той факт, що зазначені дисципліни сприяють підвищення рівня 
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знань студентів про регіональну історію музики та місцевий фольклор. У цих 

курсах відображено деякі аспекти шкільної програми з музики та сріву та 

можливості її розробки. Наприклад , можна створити курси про теорію 

національної музики та театральні школи. 

По-четверте, посилення навчальної практики. Музичне мистецтво, в 

основному спрямоване на практику, тому його вивчення не може 

обмежуватися лише розмовами про нього, що підкреслюють автори збірки 

наукових матеріалів, присвяченій музично-педагогічній освіті [294; 301].  

Отже, у новій навчальній програмі чітко визначено практичну складову 

підготовки вчителя музики з її чотирма різновидами.  

По-п'яте, формування компетентностей до проведення наукових 

досліджень. Даний вид роботи є одним із важливих аспектів підготовки 

вчителів музичного мистецтва. На думку Ван Цзінь, вона необхідна не лише 

майбутнім науковим співробітникам, але й звичайному вчителю [277]. Знання 

основ дослідницької роботи допоможе вчителю музики узагальнювати та 

систематизувати процес навчання, ефективно стимулювати свою викладацьку 

діяльність. Нова програма передбачає підготовку дисертації (кваліфікаційної 

бакалаврської роботи) упродовж чотирьох тижнів. Зазначимо, що в 

українських університетах написання та захист кваліфікаційної бакалаврської 

роботи не є обов’язковим. 

Відмітимо, що у процесі підведення підсумків процесу реалізації 

затвердженої програми є велика кількість особливостей, втілених в програмі, 

яка опановується майбутніми вчителями музики. Об'єднання споріднених 

дисциплін пов'язане саме з вивченням європейської музики. 

Для китайських студентів – майбутніх педагогів європейська музика 

має стати взірцем світової музичної культурою, яка ввчається поряд з власним 

культурним досвідом та пізнається поряд з ним. Детальне розгалуження 

теоретичних дисциплін, прийняте для європейців, є логічним і природним. 

Перенесення «європейської схеми» в китайську систему освіти – не сприяє 
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отриманню найвищому результату. Поліфонію і гармонію природніше 

поєднати з аналізом музичних форм, у процесі опанування якого ці 

найважливіші аспекти європейської музики вивчатимуться в комплексі з 

основною ідеєю предмета. Так, з основами поліфонії краще вивчати по 

модулях, присвячених аналізу фуги, а гармонію осягати не стільки як елемент 

мови (у вигляді освоєння та гри гармонійних моделей і схем, поширених у 

зарубіжних музичних вишах), скільки як виразний елемент конкретного 

музично-історичного стилю. Акордика ж та її систематизація проходить у 

курсі теорії музики. 

Проведений детальний аналіз програми, надає підстави стверджувати,  

що при її розробці враховано регіональний аспект аспект підготовки вчителя 

музики, оскільки студентам запропоновані спеціально розроблені курси за 

вибором, що відповідають вимогам місцевої культури. 

 

Проведений аналіз наукової літератури засвідчує [103; 106; 141; 143; 

146; 152; 154; 182 та ін.], що з початку 80 р. XX ст. на урядовому рівні значна 

увага приділяється відродженню та розвитку національних музичних 

культур. Нагадаємо, що в Китаї проживають народи 56 національностей, і 

через географічні особливості регіони проживання досить часто ізольовано 

один від одного, що упродовж століть сприяло збереженню етнічних 

відмінностей. Збереженню національної своєрідності культури має сприяти 

врахування під час формування програм музичної освіти – спеціальної та 

загальної – її регіональних особливостей. У зв’язку з цим навчальний план 

2004 р. включає блок дисциплін з регіональної культури, який в межах 

окремого вишу в будь-якому разі має індивідуальний характер. 

Ефективність освітньої системи в галузі забезпечення кадрового складу 

багато в чому забезпечують значні зміни у системі перевірки знань. Поряд з 

перевіркою знань, під час семестрових заліково-екзаменаційних сесій почала 

діяти система вільних атестацій: включені до індивідуальної програми 
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навчання, предмети за вибором можуть опановуватися з іншими курсами та 

групами та здаватися упродовж будь-якого семестру. Такий підхід дозволяє 

набрати потрібну кількість балів у більш короткий термін, скоротити час 

перебування у виші [185]. 

Поряд із формою прискореного навчання діє і подовжена. Подовжена 

форма навчання характерна для студентів, які працюють або паралельно 

опановують іншу спеціальність. 

Отже, нині музично-педагогічна освіта країни є гнучкою, мобільною 

системою. Структура цієї системи з одного боку адаптувала принципи 

організації, що склалися та закріпилися у високорозвинених країнах 

сучасного світу. З іншого боку спирається на ті, що продиктовані потребами 

Китаю по теперішній час. Система по-перше, забезпечує послідовність 

освітнього процесу. По-друге, робить освіту доступнішою. По-третє, і це 

підкреслимо як найсучаснішу інновацію  організації системи освіти кінця XX 

–  XXI ст. – вона спрямована на розвиток індивідуальних особливостей 

особистості, здібностей, задатків, інтересів тощо.  

Відзначені здобутки музично-педагогічної освіти Китаю належать до 

фундаментальних. Варто зазначити, що у процесі проведеного аналізу та 

власного досвіду, існують при організації музично-педагогічної освіти і 

негативні явища. Важливими, на наш погляд, є такі. 

Навчальні заклади, що надають можливість здобуття спеціальності 

педагога-музиканта, сконцентровані територіально. Це означає, що в 

умовах величезного простору країни та етнічного розмаїття населення 

приорганізації музично-педагогічної освіти, відсутнє пропорційне кадрове 

забезпечення  шкіл та спеціальних навчальних, що становить проблему. 

Ефективність функціонування системи музично-педагогічної освіти 

багато в чому залежить і від порядку формування контингенту студентів. 

Прийом студентів до вищів Китаю проводиться відповідно з єдиним планом, 

затвердженим Міністерством освіти КНР. 
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Як правило, у провінціях та регіонах створюється єдиний 

координаційний центр приймальних комісій місцевих університетів, чия 

діяльність спрямована на поширення нових вимог та положень, затверджених 

Міністерством освіти країни: 

Основними етапами прийому абітурієнтів за спеціальністю «вчитель 

музики» є реєстрація та іспити зі спеціальних та загальноосвітніх 

дисциплін. 

Право на реєстрацію мають: 

- випускники старшої школи (10–12 класи), художніх шкіл ( члени 

профспілки, які мають рекомендації профспілки); 

- військовослужбовці, які проходять військову підготовку, за наявності 

відповідних рекомендацій з військової частини; 

- випускники профтехучилищ, які пропрацювали після випуску два 

роки (за наявності відповідних рекомендацій), які не мають музичної  освіти. 

Проводиться перевірка документації: 

- про наявність середньої шкільної освіти (старшої школи – 10-12 

класи) або свідоцтва про закінчення середньої художньої школи; 

- про членство у профспілці, рекомендації місцевого відділення 

профспілки. 

Як видно з умов реєстрації, вже на цьому початковому етапі 

формування контингенту майбутніх студентів допускається дуже різний 

рівень підготовки абітурієнтів, що не може не позначитися на рівні 

підготовки фахівців надалі. 

Перевірка знань із загальноосвітніх дисциплін проводиться до початку 

іспитів незалежними центрами 7–9 липня як єдиний письмовий державний 

екзамен. Результати оприлюднюються через Інтернет. 

З 1999 р. обов'язковими для всіх вступників є: філологія (рідна мова, 

література), іноземна мова, математика та один із блоків за вибором: 
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політологія, історія, географія; фізика, хімія, біологія. Вибір визначається 

профілем навчання у старших класах школи. 

Крім встановленої регіональними чи провінційними приймальними 

комісіями кількості студентів, перевага при прийомі віддається тим, хто 

набрав більшу кількість балів за фахом. Однак, абітурієнти, які найкраще 

склали іспити з спеціальності, але не отримали необхідного прохідного балу 

з англійської мови, не зараховуються. Таким чином, через тотальну 

централізацію перевірки знань та уніфікації вимог щодо загальної освіті 

приймальна комісія позбавлена можливості ознайомлення з рівнем загальної 

освіти абітурієнта – за визначеною галуззю, яка важлива для музично-

педагогічного профілю навчального закладу. 

Іспити за фахом зазвичай проводяться у два тури та включають у себе 

такі дисципліни: вокальний спів, інструментальне виконавство (здебільшого 

йдеться про фортепіано), сольфеджіо, музична теорія, танець тощо. 

Оскільки у Китаї немає державних музичних шкіл, а музичних училищ 

всього 9, і вони знаходяться при консерваторіях, то спеціальна 

доуніверситетська підготовка (вокал, володіння інструментом, історія і теорія 

музики) здійснюється приватним чином. Через це вона може бути дуже 

різною за якістю. 

Єдиних вимог до перевірки спеціальних знань та умінь немає, 

розробляться кожним навчальним закладом на власний розсуд. Іспити зі 

спеціальних дисциплін в основному будуються на основі екзаменаційних 

вимог для вступників до консерваторії: перевіряються виконавський рівень 

абітурієнта (вокал чи гра на музичних інструментах), а також знання з теорії 

музики та сольфеджіо. З цього виводиться загальний екзаменаційний бал. 

Але рівень вимог при цьому нижчий за ті, що пред’являє консерваторія. Як 

не досить позитивний факт, відмітимо те, що значна кількість абітурієнтів 

обирають майбутню спеціальність «вчитель музики» саме тому, що вимоги 

до знань з загальноосвітніх предметів для цієї спеціальності низькі. 
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Кожен навчальний заклад сам визначає екзаменаційну програму, 

порядок виставлення оцінок, екзаменаційні бали. Відмінності між вишами 

величезні. Але, більшість з них основну увагу приділяє перевірці вокальним 

здібностям та умінням абітурієнтів (спів або гра на музичних інструментах. 

На вокальний спів доводиться зазвичай, 70% – 80% від загальної 

екзаменаційної оцінки. Існують також заклади, де на них припадає всі 100% 

(інші музичні дисципліни є частиною іспиту, але окремо не оцінюються). 

Організований таким чином прийом призводить до того, що абітурієнт 

зосереджується лише на «головній» дисципліні і зовсім не приділяє увагу 

іншим, помилково вважаючи, що для того, щоб стати гарним вчителем 

музики достатньо вміти добре співати чи грати на будь-якому музичному 

інструменті. 

Абітурієнти дуже часто при вступі до навчального закладу не в змозі 

імпровізувати акомпанемент до елементарної дитячої пісеньки. У сучасній 

школі Китаю дедалі більше місця займає інструментальне музикування та 

знайомство з різними інструментами – народними та професійними. Тому 

для вчителя володіння одним інструментом вже недостатньо.  

Нині у школі під час уроків музики починають вводити елементи 

хореографії. Танець займає чільне місце і в традиційному музичному театрі 

Китаю, долучення до якого включено до останнього програмний документ 

«Основи шкільного музичного виховання», орієнтований на XXI ст. (2005). У 

зв'язку з цим абітурієнт має екзаменуватися і з хореографії, причому так само 

серйозно, як з музичних дисциплін. 

Іспит з теорії музики та сольфеджіо проводиться як у письмовій, і в 

усній формі, зміст екзаменаційних білетів затверджується навчальним 

закладом. Складність вимог також визначається рішенням вишу. Але 

спрямованість перевірки даних абітурієнта на виявлення відповідних 

якостей, необхідних для майбутнього з його профілю підготовки (наприклад, 

ті ж (читка з аркуша, підбір музичного тексту зі слуху тощо) відсутня. 
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Отже, існуюча система прийому до музично-педагогічних закладів 

вищої освіти потребує вдосконалення, напрям якого – велика профілізація, 

виявлення даних для роботи у школі. Нині ж у процесі прийому відсіюється 

багато дійсно талановитих особистостей, а значна частина, що надійшли на 

основі існуючих критеріїв відбору, або без інтересу «йде» в професію 

вчителя, або взагалі йде з неї. 

Серйозним чинником, що негативно впливає на формування педагога- 

музиканта, є існуюча на сьогоднішній день музична інфраструктура 

переважної більшості міст Китаю. 

Музична інфраструктура міст та регіонів Китаю дуже різна. У 

порівнянні розвинених та великих міст, таких, наприклад, як Пекін, Шанхай, 

Гуанчжоу, Шеньджень, вона різноманітна та насичена. У інших містах, де 

населення становить кілька мільйонів осіб, залучення народу до музичної 

культури зазвичай пов’язане з теле- та радіопередачами, інтернетом, 

художньою самодіяльністю (танці, пісні «янге», хоровий спів), заходами та 

виставами на площах та відкритих майданчиках. 

Але й у культурних центрах відвідування музичних театрів та 

концертних залів доступно не багатьом. Меломани та поціновувачі музики 

становлять лише малу частину всього китайського суспільства. Серйозна 

музика важко сприймається звичайною людиною (незалежно від його місця 

проживання), тому рівень її затребуваності невисокий. 

Цьому явищу, на наш погляд, передують три важливі причини: 

● серйозна музика, в порівнянні з іншими видами мистецтва без 

спеціальної підготовки, що важко сприймається; 

● нечисленність закладів культури – концертних залів, театрів, інших 

трансляторів музичної культури; 

● ціни на концерти та театральні вистави надто високі. 

Можна також додати і четверту причину – величезна кількість поп-

музики, яка нині і заповнює середовище проживання людини. 
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Недостатність факторів формування музичної культури дається взнаки 

і на якості професійної підготовки педагога-музиканта. В існуючих умовах 

основними джерелами знайомства з музикою є нотні бібліотеки, звукозапис, 

радіо, телебачення. У навчальних закладах вони покликані зіграти особливу 

роль, але досить повно укомплектовані лише в консерваторіях. 

Зазначимо, що вкрай необхідна комплексна цілеспрямована програма 

держави з організації культурного середовища країни. Унікальний досвід у 

цій галузі – має найближчий сусід Китаю, – Японія. Вивчення досвіду якої у 

цьому напрямі могло б принести велику користь Китаю. 

 

 

2.2. Форми та методи реалізації музично-педагогічної освіти в КНР 

та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 

 

Прийом студентів до вступу проводиться згідно з єдиним планом, 

затвердженим Міністерством освіти КНР [259, с. 257]. До обов'язків 

Міністерства освіти входить: 

● планування загальної кількості студентів нового набору; 

● оповіщення про ці дані провінційних (регіональних) приймальних 

комісій, приймальних відділень; 

● встановлення для кожної з провінцій (регіонів) точного плану 

прийому студентів, згідно з яким і проводиться новий набір до місцевих 

вишів; 

● розробка нових вимог щодо якості знань абітурієнтів, а також зміни у 

екзаменаційних вимогах. Все це є частиною юрисдикції Міністерства освіти і 

згодом передається до регіональних приймальних комісій. Як правило, у 

провінціях та регіонах створюється єдиний координаційний центр 

приймальних комісій місцевих університетів, чия діяльність спрямована на 

поширення нових вимог та положень, затверджених Міністерством освіти 
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КНР. Зазвичай, до початку січня міністерські нововведення повністю 

розповсюджуються по всіх регіонах Китаю. 

Дисертацією в китайських освітніх закладах називається будь-який вид 

випускної письмової наукової роботи студентів. 

Основними правилами прийому абітурієнтів за спеціальністю «вчитель 

музики» є: 

Реєстрація. Вона починається з березня місяця кожного року у 

спеціально встановлені дні. Порядок та дні реєстрації встановлюються 

навчальним закладом і потім передаються у документальному вигляді до 

місцевих приймальних комісій. До обов'язків локальних приймальних 

комісій входить публікація цих даних в інтернеті та оповіщення середніх 

шкіл та профтехучилищ про терміни та порядок реєстрації абітурієнтів, а 

також про вимоги та час іспитів у кожному навчальному закладі. 

Право на реєстрацію мають: 

● випускники старшої школи (10-12 класи), художніх шкіл (члени 

профспілки, які мають рекомендації профспілки); 

● військовослужбовці, які проходять військову підготовку, за наявності 

відповідних рекомендацій з військової частини; 

● випускники профтехучилища, що пропрацювали після випуску два 

роки (за наявності відповідних рекомендацій), які не мають художньої освіти. 

Абітурієнти мають право одночасно складати іспити в необмежену 

кількість університетів та інших навчальних закладів. У КНР абітурієнт має 

право подавати заяву на вступ відразу до трьох різних навчальних закладів 

одночасно. При подачі анкет абітурієнт повинен вибрати найбільш кращий 

для нього заклад освіти і помітити це у своїй анкеті. Те саме він повинен 

зробити і по відношенню до двох інших, в які подає заяви. Таким чином 

абітурієнт сам визначає ступінь переваги одного навчального закладу перед 

іншим, та зобов’язаний подати до приймальної комісії анкету, де вказано 

переваги. Приймальна комісія вирішує, до якого із ЗВО абітурієнт буде 
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здавати іспити. Анкети з уподобаннями необхідно здавати до липня 

передбачуваного терміну прийому до університетів. 

Перевірка документації проводиться: 

● про наявність середньої шкільної освіти (старшої школи – 10-12 

класи) або ж свідоцтва про закінчення середньої музичної школи; 

● про членство у профспілці, рекомендації місцевого відділення 

профспілки. 

Іспити призначені для перевірки спеціальних знань та умінь, а також 

дисциплін загальноосвітнього циклу. 

Іспити для вступників до музично-педагогічних навчальних закладів 

поділяються на дві частини: за спеціальністю і загальноосвітні. 

Оскільки у Китаї немає державних музичних шкіл, а музичних училищ 

всього 9, і вони знаходяться при консерваторіях, то спеціальна довузівська 

підготовка (вокал, володіння інструментом, історія і теорія музики) 

здійснюється приватним чином. Через це вона може бути дуже різною за 

якістю. 

Єдиних вимог до перевірки спеціальних знань та умінь немає. Іспити та 

методи, що використовуються екзаменаторами, розробляються згідно 

індивідуальних установок та вимог кожного конкретного навчального 

закладу. Зазвичай іспити проводяться у два тури і включають такі 

дисципліни: вокальне виконавство, інструментальне виконавство 

(здебільшого йдеться про фортепіано), сольфеджіо, музична теорія, танець 

тощо. Час проведення іспитів встановлює приймальна комісія. Зазвичай це 

питання обговорюється до березня. Після першого туру відбувається 

«відсів». Існують також навчальні заклади, в яких усі абітурієнти 

допускаються до участі у обох турах. У другому турі абітурієнти, що 

залишилися, складають ті ж іспити, після чого зараховуються виходячи з 

отриманих результатів. Існують також заклади освіти, в яких програма 

другого туру повністю відрізняється від першого [256, с. 136]. 
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Заклад вищої освіти, який проводить набір студентів, зобов'язаний до 

початку травня повідомити абітурієнтів про час початку прийомних іспитів. 

Утвм досить часто не всі зареєстровані бувають вчасно оповіщені про 

часу проведення іспитів. Відсоток сповіщених студентів досить часто 

становить лише одну третину від загальної кількості. 

Перевірка знань із загальноосвітніх дисциплін проводиться до початку 

іспитів в навчальному закладі незалежними центрами 7-9 липня як єдиний 

письмовий держіспит. Результати оприлюднюються через Інтернет. 

З 1999 р. обов'язковими для всіх вступників є: філологія (рідна мова, 

література), іноземна мова, математика та одна дисципліна вільного вибору: 

політологія, історія, географія; фізика, хімія, біологія. 

Вибір визначається профілем навчання у старших класах 

загальноосвітньої школи [21, с. 192]. 

Довідки про здані іспити подаються до приймальної комісії. Вищий бал 

тестування з філології – 150, іноземна мова – 150, математик – 150, 

дисципліни вільного вибору – 300. Таким чином, підсумкова максимальна 

кількість балів за цей іспит досягає 750 балів. На даний момент 

стандартний прохідний бал у музично-педагогічних закладах Китаю 

коливається між 350–450 балами. 

Порядок зарахування вступників до вишу є внутрішньою справою 

кожного закладу. Зазвичай в університетах країни проводяться стандартні 

процедури: 

●медичний огляд; 

●перевірка прохідного балу за фахом; 

● з загальноосвітніх предметів. 

Найнижчий прохідний бал на вступних іспитах зі спеціальності 

встановлюється навчальним закладом залежно від регіону та інших 

специфічних умов, а із загальноосвітніх предметів – місцевим відділенням 

Міністерства освіти. 
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Крім встановленої регіональними чи провінційними приймальними 

комісіями кількості студентів, пріоритет при вступі віддається тим 

абітурієнтам, які набрали більше балів за спеціальністю. 

Однак, абітурієнти, які найкраще склали іспити зі спеціальності, але не 

отримали необхідного прохідного балу з англійської мови (прохідний бал 

встановлюється закладом вищої освіти, зазвичай коливається в районі 50–80 

балів [261, с. 73]), не зараховуються. 

Разом з тим, існують виші, в яких не потрібне знання іноземної мови. 

Вища освіта у Китаї не безкоштовна. В даний час оплата за навчання 

у навчальних закладах за спеціальністю «вчитель музики» вартує близько 5-

12 тисяч юанів (750 до 1800 доларів) за рік навчання. 

Для того, щоб підготувати якнайбільше викладачів з музики, залучити 

якнайбільше молоді в освітню галузь, в травні 2007 р. Міністерство освіти 

запровадило безкоштовне навчання у шести університетах країни. Це ЗВО 

Пекіну, Шанхаю, Чанчуня, Ухані, Сіані, Чонціна. Упродовж усіх років 

навчання плату за студента вносить Міністерство освіти та Міністерство 

фінансів. Такий студент також має право упродовж усього періоду навчання 

отримувати щомісячну соціальну допомогу. Але перед початком навчання 

майбутній педагог-музикант зобов'язаний підписати у місцевому відділенні 

Міністерства освіти договір про те, що після закінчення навчання він 

упродовж 10 років пропрацює вчителем у початковій чи середній школі. 

Студенти, які проживають у містах, також зобов'язані після закінчення 

університету понад два роки працювати у сільських школах. 

Така постанова Міністерства освіти дозволяє не тільки здобути 

музично-педагогічну освіту незаможним студентам, а й вирішувати проблему 

нестачі кадрів на місцях. 

У 2007 р. у на бюджетні місця до педагогічних інститутів було 

прийнято 10769 абітурієнтів, у 2008 році – 11383; тобто на 614 осіб більше у 

порівнянні з попереднім набором. 
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Для студентів зі скрутним матеріальним становищем існує також 

можливість взяти студентський банківський кредит на навчання. Ця практика 

введена в Китаї з 1986 р., а до 2002 року вона стала загальноприйнятою та 

поширеною. Максимальна сума студентського кредиту – на одну особу в рік 

становить шість тисяч юанів. По закінченню вишу, особа яка взяла 

студентський кредит зобов’язана упродовж 4-6 років виплатити основну 

суму кредиту плюс відсотки. Якщо ж людина порушила термін повернення 

кредиту, йому виставляють штраф, а також публікують його особисті дані 

(ПІБ, особисті паспортні дані, назва навчального закладу; в якому він 

навчався) у вільному доступі до інтернету. Починаючи з 2006 ., для тих, хто 

добровільно після закінчення навчання йде працювати на термін більше 

трьох років у західні райони країни або в ті округи, які вважаються 

нестабільними, уряд йде на послаблення кредитних умов і сам погашає їхній 

студентський кредит і відсотки [287]. 

Іспит за фахом «вчитель музики в школі» в основному ґрунтується на 

основі екзаменаційних вимог для вступників до консерваторії: перевіряються 

виконавський рівень абітурієнта (вокал чи гра на музичних інструментах), а 

також знання з теорії музики та сольфеджіо. З усього цього виводиться 

загальний екзаменаційний бал. Але рівень вимоги при цьому нижчий від тих, 

що пред’являє консерваторія до абітурієнтів. Знижені вони і по відношенню 

до загальноосвітніх предметів. Багато абітурієнтів обирають майбутню 

спеціальність «викладач музики у школі» саме тому, що вимоги до знань із 

загальноосвітніх предметів для цієї спеціальності низькі [58, с. 372]. 

Адже для викладачів з музики необхідний високий рівень як музичної, 

так і загальної культури, всебічне знання музики, вміння співати, грати на 

музичних інструментах, танцювати, добре писати есе, ораторські здібності 

тощо. Тому перевірка цих даних на вступних іспитів необхідна. 

Кожен навчальний заклад сам визначає екзаменаційну програму, 

порядок виставлення, екзаменаційні бали. Відмінності між закладами освіти 
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величезні. Але, більшість з них основну увагу приділяє перевірці вокальних 

здібностей та умінь абітурієнтів (спів або гра на музичних інструментах). На 

вокал доводиться зазвичай, 70% - 80% від загальної екзаменаційної оцінки. 

Існують також виші, де на них припадають всі 100% (інші музичні 

дисципліни є частиною іспиту, але окремо не оцінюються). 

У більшості навчальних закладів абітурієнт обирає один із двох 

напрямів – інструментальна музика або вокал, який стає «головним» у його 

екзамені, тоді як ті, що залишилися оцінюються як «додаткове». 

Предмети також розподіляються виходячи із зробленого студентом 

вибору. 

Зазвичай відношення «головних» предметів до «додаткових» складає 6 

до 4 або навіть 7 до 3. Існують такі ЗВО, в яких оцінки за «додаткові» 

предмети взагалі не враховуються під час виведення підсумкового балу 

іспиту. Таким чином організований іспит приводить до того, що абітурієнт 

зосереджується лише на «головній» дисципліні та зовсім не приділяє увагу 

іншим, помилково вважаючи, що для того, щоб стати хорошим викладачем 

музики достатньо вміти добре співати чи грати на будь-якому музичному 

інструменті. 

Виконавчу орієнтацію у підготовці майбутнього педагога відображає 

також екзаменаційна програма. В даний час зміст екзаменаційної програми з 

вокалу стає все складніше і складніше, вимоги до вибору програми, що 

виконується, підвищуються [60, с. 231]. Люди з обмеженими вокальними 

даними відразу ж відсіваються. При цьому зовсім не враховуються здібності 

та схильності до педагогічної роботи. 

Іспит з інструментальної музики є найчастіше іспитом з класу 

фортепіано. Програма, яка виконується, має включати в себе такі види 

творів: етюди, поліфонічні, п'єси або твори великої форми – всього 4-5. 

Вимоги при цьому аналогічні до тих, що висуваються до вокалу. У зв'язку з 

цим абітурієнти заради досягнення хороших результатів на іспиті за рік або 
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навіть два до іспиту розпочинають готувати свою екзаменаційну програму, 

розучуючи складні твори для фортепіано. 

Беззаперечно, для вчителя музики дуже важливо вміти грати на 

фортепіано. Слід зазначити, що від учителя музики у школі потрібні не 

стільки навички професійного музиканта-виконавця, скільки ті, що необхідні 

для оранізації освітнього процесу: підбір по слуху, читання з листа, 

імпровізація. 

У сучасній школі Китаю дедалі значне місця відводиться 

інструментальному музикуванню та знайомству з різними інструментами – 

народними та професійними. Тому для вчителя володіння одним 

інструментом недостатньо. Нині у школі під час уроків музики починають 

вводити елементи хореографії. Танець займає чільне місце і в традиційному 

музичному театрі Китаю, долучення до якого включено до останнього 

програмного документу «Основи шкільного музичного виховання», який 

орієнтований на XXI століття (2005) [233, с. 79]. У зв'язку з цим абітурієнт 

має екзаменуватися і з хореографії, причому так само серйозно, як з 

музичних дисциплін. 

На жаль, існуючі в даний час екзаменаційні програми мають на увазі, 

що бал від іспиту з танцю складає всього близько 5% загальної 

екзаменаційної оцінки [130, с. 4]. Є й такі виші, де він просто не 

враховується. 

Іспит з теорії музики та сольфеджіо проводиться як у письмовій, так 

і в усній формі, зміст квитків затверджується самим ЗВО. 

Складність вимог також визначається рішенням вишу. Найчастіше 

вони невиправдано завищені, прирівняні до університетських на перших 

курсах. Тому абітурієнтам доводиться витрачати величезні зусилля на 

підготовку. В той же час музична ерудиція не перевіряється. Від цього 

виявити загальний рівень та характер знань неможливо. В даний час, іспити з 
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теорії музики та сольфеджіо дають абітурієнту 10% – 20% до загального 

екзаменаційному балу. 

У більшості навчальних закладах пред'являються дуже високі вимоги 

до екзамену з іноземної мови. Навіть якщо абітурієнт успішно здав іспити зі 

спеціальних дисциплін, але не набрав потрібних балів з іноземної мови, він 

не приймається до ЗВО. 

Як видно існуюча система, прийому в музично-педагогічні заклади 

освіти потребує вдосконалення, напрям якого – велика профілізація, 

виявлення даних для роботи у школі. 

Нині ж у процесі прийому відсіюється багато дійсно талановитих 

людей, а значна частина, що пройшли на основі існуючих критеріїв відбору 

або без інтересу відносяться до професії вчителя, або взагалі йдуть з неї. 

Музична інфраструктура міст та регіонів Китаю дуже різна, в ній 

проводиться безліч культурних заходів, добре налагоджена діяльність 

театрів, концертних залів, різних центрів мистецтва тощо, організовуються 

барвисті святкові заходи, незліченна кількість виступів митців. Сам рівень 

подібних заходів також порівняно високий. У невеликих містах Китаю (з 

економічно мималорозвиненими районами країни) заходи практично не 

проводяться, однак у більшості з них функціонує театр (у багатьох місцях це 

театр регіональної традиції), центр мистецтва. У маленьких містечках та 

селах економічно нерозвинених районів Китаю культурне життя вкрай бідне 

подіями, зазвичай воно обмежується переглядом телевізора у родинному 

колі, прослуховуванням радіопередач та організацією художньої 

самодіяльності. 

Культурне життя простого народу в Китаї зазвичай приймає декілька 

форм. Найбільш популярні і звичайні способи культурного проведення 

середньостатичного жителя в сучасному Китаї – телевізор, радіомовлення, 

інтернет. 
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У Китаї близько 85% сімей мають власний телевізор, телевізійних же 

каналів налічується близько 30-ти. Найбільше часу на ефір відводиться 

Китайському Центральному Телемовленню. Китайському Центральному 

Телемовленню належить 16 телеканалів, серед яких три присвячені музиці та 

культурі. Один із цих трьох каналів займається спільними питаннями 

мистецтва, другий повністю присвячений музиці, третій – театру. На 

музичному каналі транслюються: дискусійні програми, програми, присвячені 

загальним відомостям з історії та теорії музики, програми, присвячені 

китайській народній музиці, зарубіжній (переважно європейській) музичній 

класиці, сучасній популярній музиці різних країн. 

Радіопередачі у Китаї слухає близько 95% населення. У будь-якому 

регіоні, окрім загальних каналів радіомовлення, завжди існує спеціальний 

радіоканал, повністю присвячений музиці. Тематика трансльованих передач 

дуже різноманітна: популярна сучасна музика, китайська традиційна опера, 

класична музична класика тощо. 

Культурне та музичне життя людей середнього та похилого віку має 

свої особливості. Зазвичай до цієї групи входять люди старші 40 років. 

Переступивши сорокарічний рубіж, вони зазвичай зосереджують свою увагу 

на спорті як способі підтримки тонусу та на тому, щоб урізноманітнити своє 

культурне життя. Тому в Китаї починаючи з 90-х років минулого століття 

такою популярною стала художня самодіяльність. Найбільш популярними 

заняттями, що організуються в межах художньої самодіяльності, стали танці, 

вуличні подання з піснями та хоровий спів. 

Особливо улюблені танці, які поєднують елементи національної 

хореографії та аеробіки. Заняття проводяться найчастіше у громадських 

місцях під керівництвом професійного танцюриста, у супроводі 

магнітофонного запису. Якщо вивчається народний танець, то й музика 

народна, якщо ж танець побудований на елементах аеробіки, то найчастіше 

звучить європейська музика. Танцювальним майданчиком може стати як 
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спеціальне публічне приміщення у житловому кварталі, так і невелика 

площа, громадський парк. 

Вуличні вистави з піснями ведуть свою історію від селянських 

народних пісень, що виконуються в полі – «янге». Саме слово «янге» 

ділиться на дві частини. Так, перший ієрогліф у цьому слові – «ян» – означає 

«рисові посадки». Пісні-янге сформувалися вже на період династії Юань 

(1271-1368) [223, с. 34]. Їх історія сягає корінням у глибоку давнину. 

Зазвичай в одному такому «пісні-танці» бере участь від десяти до ста людей. 

Сюжет танцю береться з історії, легенд, міфології та навіть сучасного життя. 

Учасники танцю одночасно і танцюють та співають, постійно перебувають у 

русі. Танець зазвичай супроводжується барабанним боєм, що змінює свій 

ритм залежно від малюнка танцю [75, с. 147]. Танцювальних рухів безліч. 

Танцюристи можуть імпровізувати та до основних рухів додавати власні 

варіації. Китайські пісні-янге нині поділяються більше ніж на двадцять типів, 

музичний супровід має свої регіональні особливості, проте найбільш стійким 

стає такий музичний супровід, який найбільше подобається публіці. 

Основні інструменти, що використовуються для музичного супроводу в 

піснях-янге – одна чи дві сони (китайська труба), декілька оркестрових 

тарілок, один китайський «великий барабан». У регіонах також 

використовують місцеві традиційні інструменти. 

З 90-х років особливо великою популярністю стали користуватися 

самодіяльний хоровий спів. Зазвичай хори утворюються або за місцем 

проживання, так звані «квартальні хори», або за місцем роботи. У їх склад 

входять від десяти до кількох десятків людей. Як правило такими хорами 

керує професійний музикант, його діяльність оплачують учасники хору. Але 

в якості диригента може виступати і аматор – один із учасників хору. І тут 

він не оплачується. Акомпанемент у таких хорах найчастіше виконується на 

акордеоні або ж на фортепіано. Програми включають військові пісні, хорові 
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обробки народних пісень, а також нескладні хорові твори китайських та 

зарубіжних композиторів. 

Заняття мають місце або рано вранці, до роботи (тобто з 5-ти до 7-ми 

годин ранку), або ввечері, після роботи - з 6-ї до 8-ї години вечора, а також у 

вихідні. 

Люди віком від 55-60 років, пенсіонери насолоджуються вільним 

часом. Вони насичують його різними культурними заходами, серед яких – 

активна участь у мистецькій самодіяльності,яка заохочується громадою. 

Наприклад, в 2006 р. під час Весняного Фестивалю (час китайського нового 

року) на центральному телеканалі Китаю проходило нагородження 

найкращих виконавців фестивальних танців. Тоді перше місце посів танець 

під назвою «Золотий захід сонця», який виконував аматорський колектив, до 

якого входили люди віком понад 50 років. 

Поряд із самодіяльністю інфраструктуру культури формує і діяльність 

професійних установ. Головними з них є театри. Музичний театр – 

провідний компонент музичної культури Китаю. Як пише дослідник Цзун 

Байхуа, за останні 300 років музична культура країни розвивалася під цим 

знаком [53, с. 289]. На даний момент у Китаї налічується понад 300 

регіональних театральних традицій [13, с. 187]. Найбільш впливовими та 

найпоширенішими з них є п'ять: хебейська, гуандунська, чжецзянська, 

хенаньська, аньхуйська. Локальні традиційні музичного театру беруть свій 

початок у стародавньому Китаї. Вони зберігаються й донині. Цей феномен 

обумовлений багато в чому та збереженням численних регіональних 

діалектів, місцевих прислівників, інших особливостей культури. 

На даний момент по всьому Китаю діє близько 30 державних 

регіональних театрів «китайської опери». Окрім цього існують також 

приватні акторські трупи та театри. У містах театральні вистави зазвичай 

проводять у спеціальних приміщеннях. Самі вистави проходять практично 

щодня, в місяць театр відпочиває лише три – чотири дні.  
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У селах же театральні вистави найчастіше проводять досить часто на  

відкритому повітрі на тимчасових сценах. Зазвичай такі вистави 

влаштовуються на вихідним та святкових днях, в залежності від турне, яке 

робить трупа. У більшості випадків вистави безкоштовні (роботу оплачують 

урядові органи). 

Культурні заходи та вистави на площах та відкритих майданчиках 

складають характерну рису сучасного музичного життя міст Китаю. 

Найчастіше такі вистави проводяться творчими організаціями. Наприклад, 

театром опери та балету, симфонічними оркестрами тощо. Таких видів 

подібних вистав досить багато: симфонічні концерти, концерти народної 

музики, вокальні виступи, хорові виступи, танцювальні вистави; концерти 

популярної музики тощо. Зазвичай ці культурні заходи організовують у 

вихідні дні або на свята. Вхід на них вільний та безкоштовний. 

Утім такий вид культурних заходів зазвичай є тільки в великих містах. 

У селах та в нерозвинених з економічного погляду районах країни 

організація подібних заходів практично неможлива, об'єктивних причин тому 

вони там і не проводяться. 

Значно менше в Китаї установ, пов'язаних із трансляцією професійної 

музичної культури.  

Китай розділений на 23 провінції, п’ять автономних районів. У кожній 

з цих адміністративних одиниць діють концертні зали та театри, оперні 

симфонічні та камерні колективи. Їхня відмінність полягає у формі 

організації, кількості, якості репертуару та виконання. 

Центром музичного життя є столиця Китаю Пекін. Пекін є політичним, 

економічним та культурним центром країни. В Пекіні є найбільші в країні 

театри – Китайський Державний Великий Театр, Театр Баолі, Китайська 

Державна філармонія, Пекінська філармонія, крім цього діють близько двох 

десятків дрібніших приватних та державних труп тощо [181]. 
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Китайський Державний Великий Театр було відкрито у вересні 2007 р. 

У ньому діють 3 сцени: оперна (зала на 2416 місць), концертна (зала на 2017 

місця), театральна (зал на 1040 місць). У театрі щодня йдуть вистави. На 

сцені виступають не тільки китайські артисти, а й іноземні трупи, які 

приїжджають на гастролі.  

Репертуар Пекінського Великого театру дуже різноманітний та 

багатий. Він включає опери, балети, оперети, мюзикли. На всіх сценах 

проходять концерти симфонічної, камерної, сольної і ансамблевої 

інструментальної та вокальної музики, народної музики та народного танцю, 

ставляться драматичні театральні постановки тощо. Стильова спрямованість 

цього театру також дуже різноманітна. Виконуються як класичні так і сучасні 

твори.  

Іншим найбільшим центром музичної культури є велике місто Китаю 

Шанхай. Найбільш впливові в музичному плані заклади Шанхаю Великий 

театр, Шанхайська філармонія, Шанхайський театр опери та балету. 

Шанхайський Великий театр було відкрито 1998 р. До теперішнього 

часу на його сцені пройшло понад 4000 вистав. Театр відвідало понад 7 млн. 

Чоловік. До репертуару театру входять опери, концерти симфонічної музики, 

балет, музичні уявлення, оперети, драматичні вистави, концерти камерної 

музики тощо. В ньому виступають як власне китайські артисти, так і 

гастролюючі іноземні трупи. Так, на його сцені вже побували артисти з 

Італії, Франції, Німеччини, Америки, Японії, Австрії, Польщі, Англії, Данії, 

Бельгії, Куби, Австралії та інші країни світу.  

Любов до музики, відвідування концертів досить часто пов'язані з 

економічним фактором, що визначаються рівнем доходу людини, а також 

індивідуальним культурним рівнем і наявністю музичної освіти. Меломани, 

поціновувачі музики становлять лише малу частину всього китайського 

суспільства. 
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Схарактеризуємо форми та методи реалізації музично-педагогічної 

освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття 

Система музично-педагогічної освіти в Україні нині спрямована на 

забезпечення професійного зростання майбутніх вчителів музики, розвиток 

їхньої здатності самостійно вирішувати конкретні завдання, що виникають у 

різних галузях педагогічної діяльності. Її теоретичному осмисленню сприяє 

розвиток гуманістичних ідей, що ґрунтуються на процесах інтеграції. 

В наукових дослідженнях учених з’являються різні концепції та 

теоретичні розробки, які дають можливість інтерпретувати зміст та завдання 

музично-педагогічної освіти в аспекті професійної підготовки майбутнього 

вчителя [36; 37; 38; 41; 42; 85; 86; 87]. 

Стало очевидним, що застарілі форми, методи та засоби навчання 

підготовка вчителів музики уже не відповідають сучасним потребам. З 

урахуванням цих особливостей, її методологія розвивається на основі 

постійного взаємодії різних наукових підходів, що дозволяє схрактеризувати 

музичне мистецтво в контексті спільних світоглядних проблем та осмислення 

духовного потенціалу українського народу. 

У цьому напрямі розкривається структура та логіка організації 

музично-педагогічної освіти, методологічні характеристики якого 

досліджуються у напрямі мистецької освіченості педагога-музиканта на 

основі феноменологічного, культурологічного та аксіологічного підходів. 

В даний час стало очевидним, що основою професійної підготовки 

майбутніх вчителів музики має бути всебічна мистецька освіченість, яка 

відкриває широкі можливості для вдосконалення педагогічної майстерності. 

Слід зазначити, що, на думку вчених, сам процес навчання необхідно 

спрямовувати не так на способи оволодіння особистістю певною професією, 

як на способи залучення її до сучасної культури. 

Оскільки робота педагога-музиканта спрямована на формування в 

учнів естетичних почуттів та ціннісних орієнтацій в музичній творчості, то 
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вона передбачає опанування необхідними знаннями, термінологічним та 

понятійним багажем, вмінням порівнювати художні явища. 

Крім того, особливого значення набуває формування світогляду 

студентів, розкриття глибокого гуманістичного змісту мистецтва, адже лише 

в атмосфері високої духовності та гуманності можна виховати особистість, 

яка, вміє спостерігати, думати, розмірковувати, переживати радості праці та 

пишатися створеним, творити красу та радість для людей, знаходити у цій 

діяльності своє щастя. Внаслідок такого занурення у духовну сферу 

мистецтва у майбутніх учителів формуються глибокі та різнобічні естетичні 

знання, розвиваються універсальні естетичні цінності та якості [52; 53; 59]. 

Зазначимо, що саме поняття «художня освіченість» поки що не 

знайшло відображення у науковій літературі. Вимагає уточнення його зміст 

та можливості застосування у науковому дослідженні. На наш погляд, 

категорію «художня освіченість» можна розглядати по-різному. 

Більшість визначень у довідниковій літературі характеризує освіченість 

як якість, яка є індивідуально-особистісним результатом освіти і полягає в 

умінні особистості бачити різновекторність причинно-наслідкових зв'язків, 

вирішувати завдання, розкривати питання та вирішувати проблеми у різних 

видах діяльності [54; 55; 56]. 

Слід зазначити, що завдяки тому, що особистість має можливість 

набувати широких і різноманітних знань і може регулювати свою 

життєдіяльність у різних напрямах, така освіта набуває значення 

«культурного капіталу» [51, с. 17–21]. 

На відміну від загальних уявлень музикознавці до поняття 

«освіченість» включають вміння читати музичні тексти, знання особливостей 

основних жанрів, певних типів фактури та формотворчих елементів, тобто 

всього того, що є своєрідним «будівельним матеріалом» художнього 

становлення педагога-музиканта. Саме в такому контексті воно зустрічається 

у роботах вчених  [33; 34; 43; 44]. 
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Отже, освіченість вчителів музики доцільно подати через значущіть 

висунутих в музично-педагогічній освіті проблем (мотиваційний компонент), 

освітнім простором, тобто через різні джерела інформації, які вчитель 

здатний використовувати у своїй діяльності (когнітивний компонент), 

умінням опановувати універсальні та спеціальні методи навчання 

(інформаційно-діяльнісний компонент), умінням користуватися 

міждисциплінарними знаннями (орієнтаційний компонент). Загалом 

сукупність цих компонентів і становить суть поняття «музична освіченість» 

вчителя музики. Слід зазначити, що дослідження цих компонентів вимагає не 

просто вдосконалення змісту та організації освітнього процесу в закладах 

вищої освіти, а й запровадження новацій, які б об’єктивно відповідали новим 

вимогам. 

Не менш важливим завданням реформування української системи 

музично-педагогічної освіти у напрямі європейської ідентичності та 

культурних надбань китайського народу, поряд із утвердженням 

гуманістично-демократичних цінностей та узгодження міжнародних 

глобалізаційних процесів з національними інтересами та потребами, є 

підвищення якості професійної підготовки студентів. 

У науковій літературі [1; 3; 9; 20; 22; 24] якість освіти характеризують 

як збалансовану відповідність процесу та результату соціальним нормам 

(стандартам освіти) . 

За міжнародним стандартом якості, що регламентує якість продукції та 

послуг – ця особливість надає йому здатності задовольнити освітні потреби 

суб'єктів освітнього процесу. 

На думку В. Ульянової [62, с. 230-231], доцільно визначити внутрішні 

та зовнішні фактори якості освіти, що характеризують освітній процес, його 

результат та систему освіти в цілому. До внутрішніх характеристик 

відносяться:  
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– якість освітнього середовища («технологічність») управління 

освітнім процесом, ефективність науково-методичної роботи, кадровий 

потенціал навчального закладу); 

– якість реалізації освітнього процесу (науковість, доступність змісту 

освіти, педагогічна майстерність викладача, ефективність засобів навчання); 

– якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень 

студентів, розвиток їхнього мислення, ступінь професійного розвитку тощо). 

До зовнішніх показників вчена відносить: відповідність існуючим 

стандартам, задоволення суб'єктами навчання освітніми установами, 

відкриття перспектив професійного зростання.  

Привертає увагу обґрунтована вченими характеристика типів 

оцінювання, серед яких виділяють поточне, підсумкове та діагностичне. У 

свою чергу процес оцінки трансформується у систему визначення 

особистісного рейтингу успішності у навчальній діяльності з активним 

використанням зовнішнього оцінювання, що ґрунтується на засадах 

гуманізації та демократизації відносин між суб'єктами навчання [86; 89; 90]. 

Спираючись на ці дослідження, застосування динамічної, 

багаторівневої системи оцінювання результатів навчання фахівців у галузі 

музично-педагогічної освіти дозволяє поєднати та поглибити загальну 

гуманітарну та художньо-естетичну підготовку вчителів музики. 

Впровадження освітньо-кваліфікаційних рівнів надала можливість 

швидко реагувати на потреби навчальних закладів різних типів, на запити 

педагогічної науки та культури, збільшила права молоді на вибір 

індивідуального змісту та рівень професійної підготовки, а кредитно-

модульні технології навчання стали розглядатися в 2001-2010 рр. як 

інноваційна система, яка розкриває нові підходи щодо оцінки навчальних 

досягнень студентів. 

Разом з тим, розробляючи та впроваджуючи освітні стандарти для 

здобувачів музичних спеціальностей, важливо враховувати специфіку 
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музичної діяльності, яка значною мірою ґрунтується на формуванні 

практичних умінь і навичок. Все це вимагає дотримання послідовності у 

формуванні цих якостей у студентів. У разі поступовість не обмежується 

просуванням у часі і збільшенням обсягу знань, а передбачає передусім 

якісні зміни суб'єкта діяльності. Відповідно структура організації освітнього 

процесу на музичних (мистецьких) факультетах має будуватися таким чином, 

щоб перехід від одного рівня навчання до іншого обумовлювався логікою 

професійної підготовки студентів. 

В аспекті виділених положень важливим напрямом професійної 

музично-педагогічної освіти стає обґрунтування адекватних діагностичних 

критеріїв дискретної та загальної оцінки знань студентів у різних 

спеціальних дисциплінах. Безумовно, вони мають багато особливостей, які 

необхідно враховувати у процесі їх аналізу. Але є і цілий ряд 

закономірностей та загальних параметрів, які можна використовувати для 

оцінки функціонування усієї системи освіти. До таких параметрів, наприклад, 

відноситься глибина отриманих знань, уміння аналітично мислити та 

оцінювати художні явища, володіти виконавчими та комунікативними 

навичками [74; 75]. 

Для діагностики профільних музичних дисциплін можна 

запропонувати такі рівні критеріїв: елементарний, середній, високий та 

підвищеної складності. Адже традиційне застосування індивідуальних форм 

навчання дозволяють постійно спостерігати за розвитком студентів, бачити 

їх досягнення та недоліки, вчасно коригувати рівень виконавської 

підготовки. 

Пошук оптимальних підходів до оцінки навчальних здобутків студентів 

на факультеті мистецтв Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди зумовив поступовий перехід до 

складніших методик оцінки, зокрема застосування багатобальної оцінної 
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шкали (загальноєвропейської системи ECTS) та диференційованих підходів 

до оцінки навчальних досягнень студентів. 

Практика показала, що у зв'язку із розширенням шкали оцінювання до 

ста балів, загострилися суперечності між вимогами щодо забезпечення 

об'єктивності в оцінці знань студентів та відсутністю науково-обґрунтованих 

критеріїв оцінки знань та умінь з кожної  дисципліни. Зрозуміло, що в 

процесі розробки методики їх оцінки, необхідно враховувати специфіку 

творчої діяльності, яка має не лінійний, а концентричний характер і значною 

мірою спирається на формування конкретних практичних умінь та навичок. 

Це вимагає як послідовності у придбанні цих умінь і навиків, а й постійного 

підвищення якості. 

Розроблена структура модульного планування дозволяє студенту 

самостійно: 

– визначати темпи вивчення навчальних дисциплін; 

– приймати рішення щодо рівня «поглиблення» до навчального 

матеріалу; 

– контролювати проміжні результати навчання. 

– вибирати спеціалізацію в магістратурі відповідно до своїх уподобань. 

Зазначимо, що з переходом на двоступінчасту систему освіти 

(бакалавр, магістр) надалися можливості для індивідуально-мотивованого 

ставлення студента до власного навчання, до його якості та рівнів. З’явилося 

більше можливостей для створення індивідуальної освітньої траєкторії 

кожного студента, спрямованої на розкриття його творчих здібностей. 

Аналіз та систематизація різних ідей щодо впровадження кредитно–

модульної системи у галузі музично-педагогічної освіти в Україні на початку 

ХХІ ст. надала підстави стверджувати, що кожен модуль можна подавати як 

логічно завершену частину навчального матеріалу, опанування якої 

забезпечує досягнення запланованого раніше результату навчання. Оскільки 

модульне навчання має на меті спонукати студентів до впорядкованої 



127 

 

роботи, одним із важливих елементів навчання стає добре організованою 

системою оцінки її результатів. Тому, застосовуючи сто бальну систему 

оцінювання, важливо визначити та обґрунтувати результативність нових 

підходів до оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів музики. 

Нині, в умовах карантинних обмежень, робота з підготовки вчителів 

музики потребує змін деяких пріоритетів. Наприклад, уміння самостійно 

здобувати знання необхідно поєднувати з уміннями аналізувати інформацію, 

приймати рішення про її важливість чи другорядність, синтезувати окремі 

фрагменти інформації, віддавати перевагу новим знанням та ідеям, 

ефективно застосовувати їх у роботі. Таким чином, технології викладача у 

галузі музично-педагогічної освіти слід спрямовувати на навчання студентів 

критично мислити, володіти пошуковими навичками, аналізувати та 

синтезувати матеріал, уміти яскраво та образно передати його у вербальній та 

виконавській формі. Завдяки трансформації сучасного знання у напрямі його 

емоційного осмислення актуалізується проблема формування духовного 

досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва. Відповідно приходить 

розуміння того, що лише духовність у всіх своїх проявах здатна протистояти 

втраті моральних цінностей у гуманітарній освіті. Саме вона по своєї суті має 

збагачувати духовно-творчий потенціал особистості, ставати стратегією 

освітнього процесу. 

На протилежність світогляду, духовність пов'язана з вибором власного 

образу, своєї долі, зустрічі із самим собою, що потребує етичної рефлексії. 

Головними відмінностями особистості з високим рівнем духовності є її 

сенсорна відкритість, підвищена емоційність, ерудованість, здатність 

всебічно сприймати реальність, дієва активність, а також специфічні 

мотиваційні установки (прагнення до самореалізації та самовдосконалення) 

[60, с. 140-141]. 

Беззаперечним є той факт, що наявність таких духовних якостей багато 

в чому залежить від спрямованості музично-педагогічної освіти, тому 
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початок ХХІ ст. характеризується формування відповідних компетенцій 

майбутніх учителів як сукупності знань, умінь, досвіду діяльності студентів, 

що забезпечують продуктивність роботи фахівця у різних життєвих 

ситуаціях та формують його художню освіченість та мотиваційну галузь. 

Розглядаючи систему музично-педагогічного освіти в Україні, важливо 

також виділити ті наукові підходи, які становлять її методологічну основу. 

Слід зазначити, що у сучасному науковому просторі, зокрема у галузі 

соціально-гуманітарних дисциплін, дуже активно використовуються різні 

філософські ідеї. Не залишилася осторонь і музична педагогіка, оскільки 

виявилося, що запропоновані вченими підходи збагачують нові технології 

освіти, а педагогічні цінності набувають нового звучання. Наприклад, у 

філософії для визначення суті та структури об’єктів, а також понять досить 

часто використовується поняття «феноменологія». Воно може розглядатися 

як вчення про шляхи розвитку людської свідомості (Гегель) або як 

філософська доктрина (Е. Гуссерль). 

За визначенням вчених феноменологія – це вчення про факти та явища, 

про їх суть. Доречною є ідея Е. Гуссерля, яку він висловив щодо визначення 

«поняття» як результату синтезу переживань людини. Такі поняття 

допомагають пізнати феномени, що потрапляють у свідомість людини через 

сприйняття різних речей та стають не сухими абстракціями, а ейдосами, 

тобто конкретними образами світу. Ейдоси зберігають повноту та цілісність 

навколишнього світу, насиченого почуттями та емоціями. Якщо поняття 

сприймається як сукупність певної суті та ідеї, тоді представлене у ньому 

явище сприймається як самодостатній та якісний феномен. Для музичної 

педагогіки важливим є той факт, що під час пізнання феномена 

«зустрічаються» чуттєвий, розумовий та моральний аспекти. Таким чином, 

моральність стає його узагальнюючим властивістю, надаючи йому цілісності 

та нерозривності [111; 112; 229; 255; 302]. 
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Зазначимо, що джерелами встановлення певних феноменів може бути 

різні спостереження, твори мистецтва, реальні події, пережитий досвід, зміст 

цікавих бесід. 

Ось тому в педагогіці мистецтва стали використовувати поняття 

«феноменологічний підхід». У підготовці вчителів музики він повинен 

враховувати накопичений досвід студентів, їх зв’язки з навколишнім 

оточенням, формувати моральні якості у процесі саморозвитку; розвивати 

індивідуальні здібності, що дозволяють актуалізувати чуттєвість, творче 

мислення та волю. Їхня педагогічна свідомість починає працювати у напрямі 

пошуків самоорганізації навчання та власної життєтворчості. Додамо, що в 

цьому процесі також змінюється позиція педагога (він стає співрозмовником, 

помічником та партнером студента). 

Вченими описані механізми запуску пізнання (рух від знання-

переживання до знання-розуміння і далі до знання-конструювання 

світогляду). На основі аналізу теоретичного та практичного досвіду, 

накопиченого у просторі педагогічної феноменології розкриваються нові 

можливості викладання спеціальних музично-педагогічних дисциплін з 

використанням методу розуміння (зокрема, історії музики та методики 

музичного навчання). Наприклад, в історії музики, паралельно із описом 

творчості композитора, можна назвати компонент переживання як засобу 

розуміння його особистості культурному контексті епохи. 

Метод розуміння надає можливість зрозуміти зміст і значення 

художніх цінностей не на підставі засвоєння та репродукції, а за допомогою 

інших механізмів: ідентифікації (встановлення, наскільки значення цінностей 

збігається з особистими уявленнями про них); проекції (оволодіння та 

породження значень, усвідомлене або неусвідомлене перенесення суб'єктом 

власних уявлень на зовнішні явища, що здійснюються під впливом потреб, 

смислів та цінностей суб'єкта); перцепції (розуміння та оцінка людиною 

відносин, динаміка яких обумовлена соціальними факторами. Звернення до 
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феноменології у процесі викладання музичних дисциплін дозволяє 

актуалізувати їх ресурси у напрямі реальної роботи з освоєння культурними 

дисциплінами. 

Насичує свідомість і сучасні форми мистення (в умовах розвитку у 

сучасної молоді «кліпове мислення» є вкрай необхідним). Наприклад, 

музично-історичний матеріал дозволяє демонструвати фрагменти життя 

талановитих музикантів-педагогів, пошуки ними сенсів педагогічної 

діяльності, ціннісного ставлення до мистецтва. Відповідно діалог та 

розуміння витісняють у лекціях монолог та пояснення. 

Теоретичне осмислення закономірного характеру взаємозв'язку 

художньої освіченості та культури, їх ізоморфної тотожності, а також 

урахування реалій щодо збільшення сфер діяльності вчителя музичного 

мистецтва дозволяє відзначити продуктивність культурологічного підходу у 

професійній підготовці студентів. 

Спроба вийти за межі знань у парадигмі освіти, розширити зміст 

навчання не лише в кількісному, а й якісному відношенні позначилася на 

культурологічній моделі змісту музично-педагогічної освіти. Така модель 

ґрунтується на позиції, згідно з якою художня культура визначається 

цілісністю, розвивається та функціонує за особливими законів. При цьому 

науковий апарат культурології набуває для педагогіки мистецтва статусу 

«метанауки», що дозволяє осягнути художню культуру у світлі історичного 

буття людини та її творчої діяльності. 

В умовах екстраполяції на музично-педагогічну діяльність поняття 

«художня культура» набуло двох основних значень (знання про мистецтво у 

всіх його різновидах та художньо-педагогічна інтерпретація художніх 

творів). Завдяки культурологічному підходу в освітньому процесі 

зберігаються культурно-історичні та етно-соціальні цінності, а також 

формуються особистісні компетенції, які містять інтелектуальну, емоційну та 

моральну складову [10; 157]. 
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Якщо культурологічний підхід розглядається як методологія художньої 

освіти, то у змісті професійної підготовки студентів його можна 

застосовувати на декількох рівнях, наприклад: 

– на рівні загальнотеоретичного знання про феномен музичної 

культури, її розвитку в історичному вимірі, типологічних особливостей 

різних національних культур (зокрема виявлення особливостей художніх 

культур Заходу та Сходу), що сприяє розуміння одного виду мистецтва у 

його взаємодії з іншими видами; 

– на рівні внутрішнього професійного знання, що дозволяє у межах 

вивчення спеціалізованих навчальних дисциплін аналізувати культурологічні 

проблеми (аналізувати музичні твори із позицій загальної художньої картини 

епохи, виявляти засоби виразності, що характеризують творчий метод 

композитора тощо) [53; 67; 94]. 

Виділені рівні можна розглядати як організаційно-методичної моделі, 

яка розширює межі музично-педагогічної освіти та активно впливає на 

майбутню професійну мобільність. 

Отже, культурологічний підхід стає універсальним засобом поєднання 

мистецтвознавства із психологією, філософією, педагогікою, лінгвістикою, 

семіотикою та іншими науками. Тому розробляючи концепцію 

культурологічного підходу в музичній педагогіці, важливо насамперед 

враховувати аналітичні напрями, що сформувалися у гуманітарній галузі 

наукового знання (М. Бахтін, В. Біблер, М. Каган) для інтерпретації 

феномену художньої культури, а саме: 

– духовно-змістовний аналіз художньої культури, коли вона 

розглядається з духовно-моральних позицій; 

– морфологічний аналіз художньої культури, який дозволяє виявити 

суть та особливості основних видів мистецтва; 
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– функціональний аналіз, який використовується для опису основних 

видів художньої діяльності зі створення, збереження, сприйняття та оцінки 

видів мистецтва; 

 – аналіз художньої культури особистості, у якому категорія 

«особистість» є об'’днуючим початком інших показників художньої 

культури. При цьому проблеми формування художньої культури особистості 

розкриваються з позицій духовно-змістовної, моральної спрямованості освіти 

та виховання. 

Глибоке та всебічне впровадження у професійне навчання студентів 

культурологічних знань дозволяє розвинути їхнє художнє мислення, 

сформувати відповідні художні уявлення та погляди, а також певну шкалу 

естетичних цінностей, що у результаті сприяє зростанню загальнокультурної 

компетентності та професійної відповідальності за якість власної музично-

педагогічної діяльності. 

Переміщення художньо-педагогічної освіти в естетично значущу норму 

людського буття, у площину розвитку людської чутливості дозволяє 

поглибити професійну підготовку майбутніх учителів на основі 

аксіологічного підходу. Це пов'язано з тим, що специфіка педагогічної 

діяльності полягає насамперед у роботі з музичними творами і спрямовується 

на пошуки їхнього сенсу, художньої ідеї, засобів виразності. У цьому процесі 

студенти не лише набувають певних художніх знань та інтерпретаційних 

навичок. Вони вчаться обмірковувати свою позицію та формувати власні 

переконання. Таке художнє пізнання стає видом особливого співтворчості, 

діалогом між автором твору та особистістю, яка його сприймає. 

Центральним поняттям аксіології є «цінність», яке характеризує 

соціокультурне значення явищ дійсності, включених до ціннісних відносин. 

Останні формуються на основі розрізнення людиною добра і зла, істини та 

помилок, гарного і потворного, і навіть інших культурно значимих 

параметрів. Процес засвоєння цінностей можна у вигляді постійного 
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розширення життєвого простору, в якому особистість будує свою траєкторію 

та своє рух. 

Слід зазначити, що проблема цінностей у сенсі завжди виникала в 

епохи знецінення культурних традицій та дискредитації ідеологічних основ 

суспільства. До цього часу відомо кілька класифікацій цінностей. Наприклад, 

гуманістична психологія (А. Маслоу) виділяє екзистенційні цінності як 

цінності повноти буття (добро, краса, справедливість, самодостатність), 

підкреслюючи при цьому вміння особистості віддавати, дарувати цінність 

світу, оточуючим людям, пов'язувати цінності з переживаннями та 

відчуттями. 

У роботі «Людина у пошуках сенсу» В. Франкл розкрив своє бачення 

цього поняття. Згідно з його концепцією, руховою силою людської поведінки 

є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. 

Він представив цінності як смислові універсалі, виділені в результаті 

узагальнення різних ситуацій, з якими суспільству чи людству довелося 

колись стикатися. 

Проведений аналіз наукової літератури [107; 139; 158; 216; 245] надає 

підстави виділити три категорії цінностей: цінності, що реалізуються у 

продуктивних творчих діях (створенні); цінності, що реалізуються в 

емоційних переживаннях і виявляються при перегляді творів мистецтва, 

природи, проявах кохання (цінності переживання); ціннісні відносини, які 

людина має реалізувати у будь-яких, навіть несприятливих та складних 

життєвих умовах та обставинах. Теоретичний аналіз наукового фонду 

показав, що поступово відбувається суттєве розширення аксіологічної 

проблематики, викристалізувалась тенденція узагальнити поняття «цінності». 

Якщо на ранніх етапах розробки проблеми статус цінностей мали етичні та 

естетичні феномени, а самі цінності розглядалися як значимість будь-якого 

об'єкта, то в сучасному трактуванні дане поняття використовується як 
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параметра цілісної системи, здійснює процедуру як оцінки, а й відбору різних 

фактів. 

Категорія «цінність» стала предметом глибокого філософського 

осмислення в середині минулого століття, коли виник інтерес до людини як 

особистості та її моральних якостей. На переконання філософів, цінності 

утворюються від співвідношення світу і людини, виражають те, що створює 

людина у процесі історії та «культурно-історичного творчості», а також те, 

що є значущим для людини [73, с. 211]. 

Слід зазначити, що складність аксіологічної проблематики полягає в 

тому, що тільки людина несе відповідальність за зроблений ним вибір 

цінностей.  

На переконання вчених, застосування аксіологічного підходу в 

музично-педагогічній освіті значно змінює характеристику взаємодії вчителя 

з учнем. У центрі уваги стають не просто знання, вміння та навички, а цілий 

комплекс важливих у житті цінностей, формування у учнів потреби їх 

привласнювати. Адже знання, не перетворені зусиллями педагога на цінності 

і не засвоєні учнями саме як цінності, легко забуваються і ніколи не стають 

життєвим орієнтиром. Аксіологічне ставлення до мистецтва та орієнтація 

особистості у світі духовних цінностей створюють основу для особистісного 

художньо-педагогічного світогляду, а також творчої професійної діяльності 

Воно визначає особистісну систему художньо-педагогічних цінностей та 

спрямовує діяльність вчителя на постійний професійний саморозвиток. В 

умовах музично-творчої практики аксіологічна константа стає ядром, 

провідним ознакою значної кількості знань, що функціонують у цій сфері, 

причому навіть тих, що виступають у ролі категорій, понять та уявлень. 

Аксіологічну спрямованість можна вважати найважливішою умовою 

осмислення навчального матеріалу, у світлі якої комунікативні, діалогічні, 

пізнавальні та інші аспекти діяльності набувають духовних цінностей.  
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Отже, музично-педагогічна освіта на етапі розвитку початку ХХІ ст. 

визначається рівнем художнього сприйняття, здатністю до емоційного 

відгуку на художні явища, що склався естетичним смаком, готовністю 

активно пропагувати та захищати мистецькі цінності [47]. Тобто студенти 

повинні навчитися, спираючись на знання класичної спадщини та яскраві 

твори мистецтва, розкривати та оцінювати у різних видах музичної творчості 

все найістотніше, що «перетворюється» в емоційну та психологічну сферу 

особистості, формує її моральні якості та установки. Зазначимо також, що 

ціннісні орієнтації у системі підготовки студентів виконують прогностичну 

та проективну функцію і тим самим допомагають вибудувати модель 

майбутньої педагогічної діяльності як орієнтиру для саморозвитку та 

самовдосконалення. 

У зв'язку з цим ми розглядаємо ціннісні орієнтації як центральну ланку 

професійних знань, оскільки вони визначають потребу в оволодінні 

педагогічною майстерністю. Від рівня їх розвитку залежать решта 

компонентів педагогічної діяльності студентів, формується мотивація до 

придбання особистісної художньої культури. 

Враховуючи особливість художнього сприйняття, викладач виступає у 

ролі своєрідного художнього критика, створюючи умови для його 

осмислення та переживання. При цьому предметом обговорення можуть 

стати не лише музичні твори з програми курсу, а також сучасні явища 

музичної культури, відвідування театру, кіно, художні виставки. 

Критичний аналіз побаченого та почутого є для студентів художньою 

практикою, залученням до сучасного художнього життя, що дозволяє відчути 

актуальність мистецтва. В аспекті цієї проблеми важливо навчити студентів 

сприймати, відчувати та осмислювати втілену в художній твір багатогранну 

та цілісну картину буття, яка була пропущена крізь призму ідеалів, почуттів 

та думок художника. Це дозволяє пережити соціальний ціннісний досвід і 

закріпити їх у структурі особистісного світогляду. 
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Звичайно, загальнолюдські та національні цінності, втілені у витворах 

мистецтва, не можна нав'язувати як правило та аксіоми. Їхнє опанування стає 

органічним за умови створення емоційної напруги думки, залучення до 

діалогу поглядів, проживання певної духовної ситуації як такої, що має 

відношення до особистісного світу студента. Звідси випливає, що 

аксіологічний підхід у професійній музично-педагогічній освіті дозволяє 

транслювати цілісну систему соціально значущих загальнолюдських та 

національних цінностей, розвинути емоційну палітру переживань студентів, 

регулювати їх емоційний розвиток, реалізовувати та спрямовувати творчу 

активність у педагогічній діяльності. 

З урахуванням цих роздумів реалізація аксіологічного підходу 

передбачає не так формування раціонального мислення, як посилення 

емоційного переживання ідей, думок, станів, закладених у витворах 

музичного мистецтва; він також створює умови для рефлексії внутрішніх 

станів студентів (визначення моральних колізій, проблемних ситуацій). 

Підсумовуючи вищезазначене, відмітимо, що розвиток музично-

педагогічної освіти в Україні на початку ХХІ століття набуває 

універсального характеру. При підготовці вчителя музики поєднуються 

інформаційна, освітня, дослідницька та прогностична функції. При цьому 

якість музично-педагогічної освіти розглядається як модель норм і вимог, які 

пред’являються до особи фахівця та її підготовки. Усі її аспекти необхідно 

вдосконалити з позицій системного моніторингу та управління освітнім 

процесом. 

Виділені у процесі дослідження методологічні підходи як фундаменту 

музично-педагогічної освіти дозволяють: 

1) аналізувати освітні проблеми та встановлювати їхню ієрархію; 

2) визначати основні завдання, розробляти стратегію та основні 

способи їх вирішення; 
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3) загалом здійснювати прогнозування подальшого розвитку музично-

педагогічної освіти з урахуванням сучасних вимог суспільства. 

 

 

 

2.3. Використання перспективних напрямів розвитку музично-

педагогічної освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) в 

закладах вищої освіти України та Китаю 

 

Музичне мистецтво в Китаї є складовою гуманітарної освіти, 

відіграючи провідну роль у шкільній, позакласній та позашкільній 

культурно-освітній діяльності учнів. У духовній спадщині Китаю та України 

міститься величезний потенціал. Країни, які географічно відділяють одна від 

одної  великі відстані, мають можливість вивчати національну культуру 

кожної з тих країн, що викликає інтерес та інтегрує в єдиний культурно-

освітній простір, сприяє обміну цінними знаннями у різних галузях науки, 

освіти, мистецтва. 

Важливість цього процесу полягає у необхідності для кожної країни 

обміну необхідною інформацією, яка є додатковим соціально-економічним 

ресурсом та фактором нарощування духовного потенціалу суспільства, є 

стратегічною основою розвитку особистості в майбутньому [4; 7; 13; 16; 19]. 

Важливе місце у розвитку кожної країни належить саме вчителю. В 

контексті нашого дослідження важливе місце належить саме вчителям 

музики, які повинні відновити національні культурні традиції свого народу, 

збагатити її новими цікавими творчими досягненнями, методами збереження 

та поширення, а також новою хвилею інтересу підростаючого покоління до 

різних видів мистецтва, зокрема музичного. Ознайомлення з українським 

досвідом збереження національних культурних традицій у цьому напрямі, 

відомого своїм етновиховним та етнопедагогічним потенціалом, гуманністю 
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та емоційно-художнім впливом на молодь, допоможе сприяти зацікавленості 

у китайської підростаючого покоління до розвитку національного музичного 

мистецтва [11; 128; 149]. 

Розпочинаючи з 2001 р. навчальний план передбачає вивчення 

майбутніми учителями музики певної кількості дисциплін, які забезпечують 

оволодіння цілим комплексом музичних знань, навичок та умінь, необхідних 

для проведення якісної та ефективної музично-виховної роботи з дітьми. До 

них відносяться: дисципліни інструментально-виконавчого циклу (основний 

та додатковий музичний інструмент, практикум шкільного 

репертуару); музично-теоретичний цикл (історія музики, гармонія, 

сольфеджіо, аналіз музичних форм); методологія музичного виховання; 

диригентсько-хоровий цикл (хоровий клас, практикум роботи з хором, 

постановка голосу) [61; 62; 68; 79]. 

Цикл вокально-хорових дисциплін є найбільш значущою складовою 

всієї системи підготовки студентів до майбутньої музично-естетичної роботи 

з дітьми. Загальновідомо, що вчителю музики необхідно мати добре 

поставлений голос, вміти продемонструвати дітям, як слід правильно та 

виразно співати. Ці завдання вирішуються у процесі занять із постановки 

голосу. 

Професійний напрям викладання вокалу вимагає також урахування 

значного вокального навантаження, яке вчитель музики має у повсякденній 

роботі. Заняття з вокалу сприяють також формуванню у майбутніх учителів 

елементів педагогічної майстерності. Це пов'язано насамперед із тим, що 

техніка та культура мови є сукупністю прийомів фонаційного (мовного) 

дихання, голосоутворення, дикції, а також темпоритму, що дозволяє з 

максимальною ефективністю здійснювати мовний вплив на слухача, оскільки 

музично-педагогічна діяльність вчителя має супроводжуватися розповіддю 

[32; 35; 49; 57; 58 та ін.]. 
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Дисципліна «хорове диригування», виконуючи специфічні завдання 

навчання диригентському мистецтву, сприяє також оволодінню студентами 

педагогічною майстерністю. Вивчення цього предмета забезпечує оволодіння 

необхідними знаннями та практичними навичками для керівництва дитячим 

хоровим колективом; сприяє всебічному розвитку музичних здібностей, 

творчої ініціативи та уявлення, образної мови, музичного мислення, 

артистизм; виховує художній смак; формує організаційні та комунікативні 

здібності та задатки майбутнього педагога, його професійну ерудицію. 

Особливістю диригентської підготовки студентів є її професійна 

спрямованість на практичну роботу вчителя музики в школі, яка полягає, 

перш за все, в аналітичній асиміляції та художньо-образному сприйнятті 

творів, набуття навичок і вмінь викладу музичного матеріалу та його 

словесної інтерпретації, вивчення пісень шкільного репертуару. Важливим 

елементом музично-педагогічної компетентності майбутнього вчителя 

музики є оволодіння технікою диригування – найскладнішою частиною 

курсу. Опанування технічними прийомами вимагає, як правило, тривалого 

часу для відпрацювання та закріплення автоматизму дії. Диригентська 

техніка забезпечується вміннями, що є основою професіоналізму 

майбутнього фахівця: 

● вміння педагога-диригента керувати своєю поведінкою з 

використанням таких елементів артистизму, як міміка та пантоміма. Це 

насамперед уміння (за допомогою відповідних і пластичних жестів рук, 

вирази обличчя) передавати внутрішній зміст музичного твори, тобто вміння, 

у які мають багато спільного з акторським мистецтвом; 

● вміння впливати на особистість та колектив, які полягають у техніці 

педагогічного спілкування та являють собою інтегративну єдність мистецтва 

спілкування, організаційного таланту та почуття педагогічного такту [63; 64; 

76; 77 та ін.]. 
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Хоровий спів – одна з найважливіших дисциплін у професійній 

підготовці вчителя музики. У процесі хорового виконавства формується 

творча особистість студента, удосконалюються різні аспекти його майбутньої 

професійної діяльності. Так, з одного боку, співати у хорі, прислухаючись до 

вказівок керівника, уважно придивляючись до методів його роботи, 

осмислюючи та аналізуючи його вимоги, студент формується як виконавець. 

З іншого боку, крім виконавських завдань, студент у цьому хоровому 

колективі повинен опанувати форми та методами роботи, виявити свої 

організаторські вміння. 

Процес оволодіння студентами вокально-хоровим мистецтвом є 

занадто складним. На заняттях у хоровому класі студенти навчаються чистоті 

інтонування, звукоутворенню, правильній дикції, виразності виконання, 

відчуття ансамблю, розвивають гармонійний слух, опановують твори з 

досить складними динамічними відтінками, ритмічними та темповими 

змінами [6; 12; 26]. 

Слід зазначити, що важливо не лише навчити студентів співати, а й 

передусім зацікавити їх красою виконання музичними творами світової 

музичної культури таких світових класиків, як Г. Гендель, В. Моцарт, І. Бах, 

С. Танєєв, В. Котляревський, М. Леонтович, Ц. Кюї, Л. Ревуцький та 

ін.). Основу репертуару складають найкращі зразки українського музичного 

фольклору та класики, завдяки чому у студентів формується почуття 

національної самосвідомості. 

Курс методики музичного виховання є одним із найважливіших 

складових систем методичної підготовки студентів, адже він надає 

теоретичні знання про зміст, форми, методи музичного виховання, ставить 

перед студеентом завдання навчити практикувати сюжетно-композиційну 

лінію процесу навчання, організовувати свою діяльність [39; 40; 45; 46]. 

Для багатьох студентів цей курс є лише фундаментом, на якому надалі 

будується вся система їхньої методичної підготовки. При цьому суттєво 
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зростає значення неперервної педагогічної практики та опосередкованої 

методичної підготовки, яка охоплює предмети упродовж усіх років навчання, 

озброює студентів професійно-необхідними вміннями та навичками, сприяє 

подальшому поглибленню отриманих знань та формуванню інтересу до 

майбутньої спеціальності. 

Специфіка професійно-методичної підготовки вчителів музики у 

закладах вищої освіти обумовлена тим, що університетська освіта надає 

можливість майбутньому фахівцю здобути глибокі знання з суспільно-

політичних та психолого-педагогічних дисциплін. Крім цього, студенти 

можуть значно підвищити рівень своєї спеціальної підготовки: музико-

теоретичної, вокально-хорової та виконавської. Це завдання успішно 

виконують спеціальні музичні дисципліни, до основних функції яких також 

належить допомогти студентам опанувати окремі основні методики 

(викладання сольфеджіо, постановки голосу, навчання гри на музичному 

інструменті тощо). Ці методики мають єдину спрямованість – підготувати 

майбутнього вчителя музики до здійснення різнобічної діяльності 

педагогічних навчальних закладів різного типу: школах, гімназіях, ліцеях 

тощо. Це обумовлюється тим, що університетська освіта надає право 

студентам, які виявили особливі здібності щодо окремих музичних 

предметів, здобути додаткову кваліфікацію. 

Загальна музична освіта у школах Китаю виходить на передові позиції 

у світовому освітньому просторі, тенденція до постійного оновлення та 

вдосконалення освітнього процесу дозволяє китайському суспільству 

досягати успіхів у вирішенні завдань з виховання підростаючого 

покоління. Вивчення європейського методичного досвіду з подальшим 

впровадженням його елементів на основі китайської традиції є унікальною 

моделлю модернізації музичної освіти. Розкриття недостатньо вивченого 

досвіду становлення та реформування освітньої системи в галузі загального 
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музичного навчання країн Сходу, зокрема Китаю, виступає важливою 

стратегією збагачення теорії та практики педагогічної науки. 

Формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики 

є актуальним питанням для науки та практики України та Китаю. Ця спільна 

позиція обумовлена тяжінням зберегти своє національне коріння, свої 

традиції, етнічну визначеність, художні цінності, при цьому не зменшувати 

свої духовно-творчі ресурси сегментом музичної творчості, а, навпаки, 

активно вивчати музичну творчість інших регіонів, інших народів світу. 

Одним із важливих методичних ресурсів у такому процесі є об'єктивно 

існуючі полікультурні обставини підготовки майбутніх учителів музики в 

Україні. 

Дослідження молодих учених з Китаю роблять вагомий методичний 

внесок у реалізацію педагогічного потенціалу такого підходу У той же час 

вони доводять на експериментальному рівні необхідність урахування 

принципу діалогу культур «Схід-Захід», що розширює музичну 

компетентність майбутніх вчителів, інтенсифікує набуття ними художньо-

ментального досвіду за допомогою оволодіння як різних стилів, жанрів 

мистецтва, а й різних ментальностей, які вона відзеркалює. 

Подальший розвиток культури в міжнародному плані та культурних 

відносин, а також погляд у майбутнє зумовлює країни світу шукати 

ефективні шляхи співпраці для забезпечення економічної стабільності, 

збереження та зміцнення миру, процвітання та прогресивного розвитку країн. 

Діалог цивілізацій та культурний обмін є ключовою складовою розвитку 

людського суспільства [2]. 

Своєрідність оволодіння українською музичною культурою має певні 

труднощі китайських студентів та аспірантів, зазначає Лю Сюй – дослідниця 

міжкультурно-творчої трансформації українських та китайських співочих 

традицій в умовах музично-педагогічного навчання, та вимагає паралельного 

ознайомлення з українською музичною культурою, її менталітетом та 
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традиціями, оскільки вона є складовою культури світу. На думку Лю Сюй, 

першоосновою, на якій можуть ґрунтуватися культурні взаємини України та 

Китаю – це встановлення єдиних шляхів культурного етногенезу, що 

склалися ще на початкових стадіях розвитку давніх цивілізацій, які у певні 

часи калейдоскопа історії розійшлися і можуть зійтись та творчо взаємодіяти 

вже у нових науково-мистецьких формах. Походження найдавніших 

артефактів фольклору народів світу свідчать про їхню єдність, яка йде ще з 

родоплемінної календарно-трудової обрядності та має ритуально-магічне 

призначення (заклинання майбутнього врожаю, сівби та жнив, збирання 

плодів, змови на добре полювання, закликання дощу, сонця, весілля, 

народження дитини, поховання померлих, будівництво житла тощо) [115]. 

Незважаючи на таке глибоке коріння походження китайської пісенної 

творчості та традиційний стиль виконання, вона не зазнала ні особливої 

трансформації, ні динамічного розвитку, на відміну театрального мистецтва. 

Пройшовши через століття, музика в китайській культурі так і залишилася, 

насамперед, як потужний морально-виховний засіб та спосіб удосконалення 

особистості та суспільства в цілому. 

У свою чергу китайська політика відкритості та курс на заповнення 

«білих плям»  в музичній освіті та мистецтві зумовили китайських молодих 

вчених звернутися до української педагогічної науки та практики для 

ознайомлення з найбільш ефективними традиційними та інноваційними 

методами музичного навчання дітей та молоді, які давно відомі далеко за 

межами України та мають вплив на розвиток європейської культури. У цій 

галузі особливий інтерес викликає вивчення досвіду формування інтересу до 

українського національного вокально-хорового мистецтва у студентської 

молоді даного етносу та творче його переосмислення, узагальнення та 

адаптація до китайських педагогічних технологій даного напряму, 

запозичених в українській культурно-педагогічній спадщині. 
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Наведемо приклад щодо розвитку музично-педагогічної освіти в 

Університеті зв’язку провінції Чжецзян. 

Своєрідність даного вишу представлена в аспекті різноманітних 

впливів, починаючи від природних умов, історичної та культурної спадщини, 

до сучасного зближення з європейською педагогічною традицією, що надає 

неповторність характеру та напряму розвитку освітньої галузі цього багатого 

на історичну пам'ять регіону. 

Провінція Чжецзян, у столиці якої – місті Чжецзян знаходиться 

Університеті зв’язку провінції Чжецзян, розташована у східній частині 

країни, в районі гирла річки Хуанхе. Цей район Китаю здавна відомий своїми 

джерелами та озерами. Одне із найвідоміших – джерело Баоту, який 

згадується у стародавніх хроніках і є здобутком традиційної культури 

Китаю. Поезія води передається в літературні та музичні твори. Так, відомий 

письменник Лю Е у своєму романі Подорож Лао Цаня (老残游记) (1903-

1904) поетично описав місто Чжецзян – «У кожної сім'ї є джерело, у кожного 

будинку є верба». 

Слід зазначити, що цей регіон Китаю вже багато століть є одним із 

центрів розвитку науки, філософії та культури, особливо такого 

філософського напряму, як конфуціанство. У цьому регіоні розташований 

відомий далеко за межами Китаю храм Конфуція, будівництво якого було 

розпочато після смерті філософа у 478 році до н.е. і продовжувалося всі 

наступні століття. Храм вражає своєю масштабністю його площа дорівнює 

21,8 га. Тут розміщується безліч залів, усипальниць і павільйонів, зокрема 

Павільйон Сузір'я Вчених, відомий своїми барельєфами із зображеннями 

драконів. 

Релігійно-філософська система, основоположником якої став Кун-цзи 

(551-478 до н.е.) (в європейської транскрипції – Конфуцій) надала 

визначальний вплив на культуру Китаю вже більше двох тисячоліть, 

спрямовуючи розвиток усіх сторін життя китайського суспільства від 
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внутрішньосімейних відносин до державного устрою в цілому. Для 

конфуціанства характерний суворий раціоналізм, відсутність містицизму, 

пріоритет суспільних інтересів над приватними. 

Конфуцій жив у епоху, що відрізняється значною нестабільністю та 

низкою криз суспільного та політичного життя. У зв'язку з цим ядром його 

вчення стало схиляння перед легендарною давниною, що сприймається як 

«золоте століття» – століття мудрих правителів, безкорисливих чиновників та 

процвітаючого працьовитого народу. 

Філософ створив досконалий образ людини (Цзюнь-цзи), головними 

рисами якого були гуманність (жень) і визначаюче всю його поведінкк 

почуття обов’язку. До того ж гуманність являла собою цілий комплекс 

якостей, найважливішими з яких були гідність, скромність, справедливість та 

любов до людей. 

Значний вплив на подальший розвиток культури Китаю виявило 

сформоване Конфуцієм поняття «сяо», яке перекладається як «синівня 

шанобливість», а широкому значенні – як безумовне підпорядкування 

молодших старшим. 

В результаті впровадження даного поняття у свідомість людей 

розвинувся і утвердився культ сім’ї, при якому все особисте відсувалося на 

другий план, але в першому завжди залишалися інтереси сім’ї та клану. 

Конфуціанство велику увагу приділяло вихованню та освіті і грамотна 

людина мала авторитет та користувалася загальною повагою, вона могла 

навіть подолати певні суспільні бар'єри (наприклад, перейти до стану шэньші 

і отримати цілу низку привілеїв), що сприяло прагненню більшості людей до 

оволодіння грамотою. 

Результатом розвитку такого ставлення до освіти та виховання стало 

те, що кожен китаєць, чи будучи буддистом, чи сповідував ідеї дао, в основі 

своїй спирався на закони конфуціанства. 
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Відмітимо, що конфуціанські цінності не включали поняття 

співтворчості педагога та учнів, віддаючи перевагу безумовному 

підпорядкуванню вчителю, що, безумовно, наклало відбиток і на подальший 

розвиток педагогіки. 

У ХХ ст. авторитет конфуціанства був значно меншим, утім нині 

дослідники нерідко звертаються до його принципів та досвіду для розвитку 

та вдосконалення суспільних відносин. 

У зазначеному контексті Університеті зв’язку провінції Чжецзян є 

одним з найактивніших у вивченні та збереженні спадщини досягнень 

минулого. 

Провінція Чжецзян відома також як одна з буддійських історичних 

центрів культури, що представлена тут цілою низкою пам'яток. Одним із 

найбільш значних є парк гори Тисячі Будд, перші статуї якої створювалися у 

VI ст. Саме тут знаходиться також найдавніший напис, що має чотири 

символи, висічені в камені. 

Головні стародавні буддійські пам'ятники знаходяться в окрузі 

Лічен. Це і найстаріша з цегляних пагод Китаю Пагода чотирьох воріт 

(661 р.), та храми Шентун та Лінюань. 

Буддизм також високо оцінює роль вчителя – неможливо досягти 

нового рівня і взагалі продовжувати шлях до Просвітництва наодинці, без 

супроводу та допомоги вчителя (лами, гуру). Взаємини з вчителем – 

необхідний для здійснення самовдосконалення зв'язок та річ тут у тому, що 

буддійський учитель не такий категоричний, як конфуціанський. Його 

основним завданням є допомога у подоланні учнями стереотипів та 

досягнення ними самостійності. 

Здавалося б, можна вважати такі відносини творчими, однак, учень у 

просторі буддизму усвідомлено відмовляється від своїх активних дій, в ідеалі 

повністю довіряючи вчителю доти, доки сам не виявить, що досяг 

необхідного рівня розвитку. З цього моменту учень сам може стати вчителем 
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і говорити про справжню співтворчість як про спільну працю тут теж 

неправомірно. Лама співчуває учневі і сам практикує те, чого вчить. Тим 

самим він подає приклад, а учень уже залежно від свого духовного 

просування може слідувати чи не наслідувати його приклад. 

У провінції Чжецзян постійно ведуться археологічні дослідження, 

знахідки яких зберігаються у музеї. Цей музей був створений на основі 

музею Уайду, заснованого місіонером Д. Уайтрайтом в 1887 р. Сучасний 

музей було відкрито у 2010 р. і він є центром історичних досліджень та 

місцем зберігання численних артефактів, що відносяться до часів неоліту та 

середньовіччя. 

Відомість провінції Чжецзян приніс також природний заповідник 

«Тянюй», відзначений у книзі рекордів Гіннеса як найбільший у світі музей 

доісторичних тварин (1106 фрагментів). 

Найвідомішими музеями провінції є також музей порцеляни, музей 

стародавніх колісниць та музей письменника Пуньсунліна в місті Цзибо, а 

також інші численні історичні та природні парки, меморіали та музеї. 

Все це створює атмосферу, що сприяє формуванню у молоді прагнення 

до вивчення своєї історії, найдавніших традицій, життя видатних 

письменників, музикантів, учених. 

Велика кількість музеїв у цьому регіоні сприяє тому, що виші 

практикують дослідницькі проекти на справжніх артефактах та тут, 

безумовно, присутня співтворчість вчителя та учнів, хоча поки що не в 

такому обсязі, як хотілося б. 

В даний час провінція Чжецзян – це одна з найбільш розвинених в 

економічному відношенні провінцій Китаю, що вплинуло і на високий рівень 

розвитку. 

Тут зосереджено навчальні заклади різних спеціальностей, зокрема 

Університеті зв’язку провінції Чжецзян. 
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Найвідомішим, найстарішим і найпрестижнішим вищим навчальним 

закладом регіону є Шаньдунський університет, який надає певний вплив на 

всі інші виші будь-якої спеціальності. Найбільш сильним цей вплив є в галузі 

гуманітарних наук, і, особливо, в галузі культури та мистецтва. 

У Шаньдунському університеті, в його 31 інституті та коледжі 

здійснюється підготовка фахівців з усіх освітніх галузей знань. Цей 

університет вважається класичним, оскільки дотримується переважно 

європейського напряму в організації та змісті освіти. Нині в університеті є 

104 бакалаврські програми, 209 програм магістратури, 127 докторських 

програм. Розпочинаючи з 1980 р. у Шаньдунському університеті навчалося 

понад 10000 студентів з 60 країн світу, що говорить про розвинені міцні 

міжнародні зв’язки. 

Одним із молодих університетів, що виникли навколо Шаньдунського 

університету наприкінці ХХ ст. Університеті зв’язку провінції Чжецзян, що 

сформувався на базі управління кадрової школи у 1982 р. У 2010 р.  

утвердилася нинішня назва – Університеті зв’язку провінції Чжецзян. 

Основний напрям освіти – бакалаврат. Паралельно проводиться 

стажування, спрямоване на підвищення кваліфікації, освіта дорослих та інші 

завдання. Університет визнано базовим вишом музично-педагогічної освіти.  

Університет займає площу 1100 г, на якій розташовуються навчальні, 

дослідницькі та суспільно значущі і житлові корпуси. 

Університет включає інститут іноземних мов і філології, інститут 

педагогіки та освіти, інститут культури та медіа, інститут мистецтв, інститут 

економічного управління, інститут бухгалтерії, інститут туризму, інститут 

соціології та юрисдикції, інститут інформаційних технологій. 

Нині в університеті навчаються 12000 студентів. Кількість 

викладацького складу 570 осіб, серед них професорів та доцентів понад 200 

осіб, які мають ступінь кандидата наук – 67 осіб. 
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Інститут мистецтв, який є в складі Університету зв’язку провінції 

Чжецзян, відрізняється високим рівнем розвитку музичного 

спрямування. Тут викладаються як класичні, характерні для європейської 

традиції дисципліни – історія та теорія музики, гармонія, основи композиції, 

так і ті, які підтримують та розвивають національну музичну традицію – це, 

насамперед, вивчення китайських національних інструментів та виконання 

традиційної музики. 

Своєрідність педагогічного та виконавського напряму Університету 

зв’язку провінції Чжецзян надає також той факт, що тут як запрошений 

професор викладає відомий китайський піаніст Кун Сяндун, який вважається 

одним із найвидатніших піаністів сучасного Китаю, який у 1992 р. став 

переможцем Сіднейського міжнародного конкурсу піаністів – одного з 

найскладніших та найтриваліших (конкурс включає 5 турів із фіналом у залі 

Сіднейської опери) серед основних фортепіанних конкурсів світу.  

Він був першим китайським піаністом, запрошеним із сольним 

концертом для виступу в Золотому залі Музичних зборів Відня, а також на 

батьківщині Моцарта у Зальцбурзі, де представив слухачам програму з творів 

Моцарта, Гайдна, Шуберта та Ліста, а також твори китайської народної 

музики. Кун Сяндун виступав більш ніж у 40 країнах, а тираж записів музики 

у його виконанні перевищив 10 мільйонів екземплярів. 

Серед музичних інструментів, що вивчаються в інституті мистецтв 

Університету зв’язку провінції Чжецзян, найбільш популярна бамбукова 

флейта. 

Зазначимо, що у китайській музиці існує  велика кількість різновиду 

бамбукових флейт, але найпопулярніша і найпоширеніша серед них – флейта 

сяо, про яку китайці кажуть, що це найблагородніший музичний інструмент 

серед подібних йому. Її тембр – м'який, трохи приглушений, а звуки 

переливаються подібно до струменів джерела. 
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«У давньокитайському трактаті «Юе-цзі» («Записки про музику») так 

сказано про звучання бамбукових флейт: голос бамбукових інструментів 

розливається, подібно до води; завдяки цьому можна зібрати людей разом. 

Коли благородна людина слухає голос юя та шена, сяо та гуань, вона згадує 

чиновників, які збирають і працюють задля народу» [193; 194]. 

Особливість цієї флейти полягає в тому, що вона виготовляється з 

бамбуку особливого сорту – фіолетового бамбуку або листоколосника 

чорного (紫竹), причому заготовлені стебла проходять тривалий попередній 

етап обробки – вони сушаться до 4-х років. Визначити, наскільки правильно 

обране стебло бамбука, чи рівномірно він висушений, чи володіє інструмент 

необхідним точним строєм та характерним тембром можна тільки тоді, коли 

майстер уже вирізав флейту. 

Нерідко результат не відповідає прийнятим нормам звучання подібних 

флейт і доводиться все починати спочатку. Тому простіші варіанти – для 

самостійного музикування, для розваги дітей,  виготовляються із дерева. Але 

для професійної роботи, артистів-флейтистів необхідна лише справжня 

флейта, за всіма правилами виготовлена із фіолетового бамбука. 

Кількість отворів у бамбуковій флейті було скориговано під впливом 

європейської традиції – із п'яти до семи. Звучання цього інструменту 

групується, переважно, у двох музичних ладах – найбільш близькими для 

яких у європейській традиції є лад «Фа» та «Соль». 

Флейта сяо – це і сольний і ансамблевий інструмент. Найбільш 

поширеним є дует флейти сяо з одним із найулюбленіших інструментів 

китайської традиції – цитрою гуїнь. 

Для нашого дослідження важливо, що обов'язковою вимогою до 

виконавця на бамбуковій флейті є володіння музикантом технікою гри на 

цитрі гуїнь. 
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Цей факт, зокрема, і визначає традиційні вимоги універсальності, 

що пред’являються до виконавців на традиційних музичних інструментах, які 

поширилися упродовж ХХ ст. та інші музичні спеціальності. 

Ансамблеве музикування у своїй основі є полем для прояву 

співтворчості. У тому випадку, коли педагог виконує будь-який твір разом із 

учнем, співтворчість присутня у будь-якому випадку природним чином, 

оскільки вона обумовлена самим ладом ансамблю та рівноцінною роллю 

задіяних у ній музичних інструментів, за умови, якщо якась із партій не має 

самоцінності і не виявляє її у виконанні, виконання музики не відповідає 

задуму композитора та самої природи ансамблю. 

Також важлива і здатність учасників виконання слухати одне одного і 

домагатися того, що музиканти називають «єдиним диханням». Лише при 

цих умовах виникає співтворчість виконавців, а результатом їх зусиль стає 

повноцінний творчий продукт. 

Будучи багаторазовим лауреатом різних музичних конкурсів фахівців, 

продовжив кар'єру як учасник ансамблю мистецтв Ці Лу, з яким виступав не 

тільки в Китаї, а й у Німеччині, Голландії, Франції, Бельгії, Австралії, Японії, 

Кореї, Сінгапурі, Малайзії, Тайланді, Америці, Гонконгу та Макао. Серед 

слухачів були президенти даних країн і ансамбль отримав дуже високі 

відгуки. І тут було необхідне знання інших музичних інструментів, володіння 

виконавчою технікою та знання репертуару. 

Практика роботи в ансамблі сприяє побачити важливість співтворчості 

в музичній освіті і вихованні та виявити можливості її досягнення. 

Таким чином, для даної роботи традиція виконання музики на 

китайській бамбуковій флейті, а також ансамблева практика відіграють 

важливу і у теоретичному, і у практичному плані, особливо при 

обґрунтуванні необхідності співтворчості у викладанні музики в 

університеті, причому у контексті різних його напрямів. 
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Для китайської музичної традиції важливо, що гра на флейті (як і 

іншому духовому музичному інструменті) безпосередньо пов’язана з 

системою цігун. 

Цигун – це традиційні комплекси вправ, що склалися в просторі 

даосизму та буддійських практик (氣功气功), які застосовувалися з 

терапевтичними та оздоровчими цілями. Цигун є також базовим 

компонентом китайських бойових мистецтв, основою медитативної 

практики. 

До комплексів цігун звертаються і прихильники конфуціанства, 

впливаючи з їхньою допомогою на вдосконалення моральних якостей 

людини. 

Цигун включає чотири види навчання – динамічне (спеціальні рухи, 

вправи), статичне (засноване на спокійному положенні тіла), медитативне 

(візуалізація, звукові образи, дихання тощо) та діяльність, для здійснення 

якої необхідні різноманітні зовнішні допоміжні засоби (взаємодія з 

предметами та живими організмами, фітотерапія тощо). 

Вчений Мао Лі стверджує, що до ХХ ст. цигун розвивався на основі 

«даоської йоги» та тільки з першої половини ХХ ст. виходить вперед як 

самостійна практика. «У першій половині ХХ століття цей термін не тільки 

стає загальновживаним, а й перетворюється на слово повсякденної 

мови. Природно, що це сталося зі зростанням популярності явища, що 

позначається словом цигун . Для простоти та стислості зупинимося на такому 

визначенні цигун як явища культури Китаю ХХ ст.: це комплекси 

традиційних вправ, запозичених з арсеналу внутрішньої алхімії (в окремих 

випадках – з буддійської психопрактики) та виконуваних переважно з 

оздоровчими та терапевтичними цілями… методи цигун – методи, 

безумовно, даоські…» але, водночас, і не зовсім такі, оскільки «практика 

цигун не супроводжується сприйняттям даоського світогляду у його 

цілісності» [241, с. 157-158]. 
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На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що цигун, 

будучи одним із значних досягнень китайської духовної практики, як 

комплекс, що розвиває людину тілесно і духовно, спрямований на її 

індивідуальне вдосконалення, а не творче, що творить взаємодію, що 

породжує співтворчість. 

Можливо, що людина, яка досягла високого рівня досконалості сама 

буде прагнути до співтворчості з іншими, настільки ж просунутими в 

духовній практиці людьми, однак у цьому випадку нас цікавить процес 

співтворчості в період становлення особистості майбутнього фахівця, той 

час, коли учень, який з довірою і повагою ставиться до свого вчителя у 

процесі співтворчості знаходить віру у свої сили, зростає як музикант і як 

особистість. 

Університеті зв’язку провінції Чжецзян – учасник численних проєктів, 

спрямованих на вивчення історії та теорії музики, виконавчої культури, 

теорії та практики вокалу тощо. Так, за останні роки найбільш успішно було 

здійснено такі проєкти: 

• «Вплив особливостей китайської музичної опери на твори музики для 

китайської флейти, а також на її виконання» (2017); 

• «Методи вітчизняного та західного співу» (2017); 

• «Теорія та історія культури» (2018); 

• «Сучасна музика для флейти » (2018); 

• «Даосист Сун Бай Ши, дослідження його нот та пісень» (2019); 

• «Дослідження культури підприємств з погляду музичної естетики» 

(2020) тощо. 

З кінця 1980-х років у практиці викладання музичних дисциплін стали 

застосовувати такі форми, як телепередачі. Це «Музичні передачі 

телесупутника», перші з яких були створені в Шанхаї. «Шанхайським 

музичним видавництвом у серії музичні курси» були випущені підручники 

«Музична теорія», «Вправи для розвитку слуху», «Спів з аркуша». Успішно 
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поєднують завдання теорії та практики, орієнтовані на розвиток практичних 

навичок, вони стали повноцінними навчальними посібниками для 

університету, використовуються на багатьох музичних факультетах і 

нині»[237]. 

Отже, освітня діяльності Університету зв’язку провінції Чжецзян 

поєднує в собі і традиційні, і сучасні методи навчання, включаючи 

телевізійні проєкти, що сприяють високому рівню сформованості 

самостійності студентів. Цей факт є важливим для сьогодення, оскільки 

процес співтворчості стає можливим лише в тому випадку, коли учні мають 

значний ступінь самостійності і можуть брати участь у процесі співтворчості 

як повноцінні партнери. 

Сильний вплив конфуціанства та даосизму в даному регіоні Китайської 

Народної Республіки багато в чому визначає своєрідність музично-

педагогічної освіти на заняттях в інституті мистецтв Університету зв’язку 

провінції Чжецзян у контексті педагогіки співтворчості. 

Конфуціанські цінності були зосереджені на затвердженні безумовного 

підпорядкування учнів вчителю, що майже повністю виключає співтворчість 

із процесу навчання. Буддизм не містить такої категоричності як 

конфуціанство в плані підпорядкування волі вчителя, але вчитель та учень 

просуваються шляхом пізнання як би «один за одним», а не поруч, що можна 

було б припустити про їх співтворчості. Лама є прикладом і диктує учню: 

«Роби як я». 

Велика кількість музеїв та різноманітних закладів культури у даному 

регіоні сприяє тому, що студенти у своїх заняттях та власних дослідженнях 

можуть звертатися до справжніх документів та артефактів. Це, безумовно, 

стимулює їх інтерес до досліджуваного предмету. 

Необхідно також звернути увагу на те, що сучасна архітектура 

навчальних будівель говорить про неформальне ставлення архітекторів до 

подібних проектів. Будинки інститутів нерідко виконуються в стилі якоїсь 
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історичної епохи, а деякі з них можуть своєю формою нагадувати музичний 

інструмент. Це також формує особливе ставлення студентів до університету, 

в якому вони проводять майже весь свій час. 

Нині прояв співтворчості в освітньому процесі інституту мистецтв 

найбільш виражено в процесі ансамблевого музикування. В інших умовах – 

на лекціях, у процесі індивідуальних занять – співтворчість проявляється 

мінімально. Це пов'язано і з специфікою самих занять (так, лекція – це 

найбільш авторитарна форма навчання). 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про те, що 

інститут мистецтв Університету зв’язку провінції Чжецзян завдяки історично 

сформованій національній традиції є важливою ланкою в  розвитку музично-

педагогічної освіти, що спеціалізуються в галузі педагогіки мистецтва. Для 

цього інституту характерні такі риси: 

● орієнтація на традиції конфуціанства та даосизму в їхньому 

сучасному читанні; 

● традиційні вимоги універсальності, що пред'являються до виконавців 

на традиційних музичних інструментах, що поширилися та інші музичні 

спеціальності; 

● панування європейської музичної виконавської традиції у її 

поєднанні з національною традицією; 

● розвиток проєктної діяльності та дослідницьких програм на основі 

справжніх артефактів та явищ мистецтва; 

● недооцінка явища співтворчості у практиці педагогіки мистецтва, 

представленої сучасними вишами розглянутого регіону. 

Отже, визначено перспективні напрями розвитку музично-педагогічної 

освіти у Китаї: інтенсифікація наукового пізнання у галузі музично-

педагогічної освіти для уточнення ідеального уявлення про цю систему в 

сучасних умовах; розробка національної концепції музично-педагогічної 

освіти, яка б задавала загальні стратегічні орієнтири її побудови на різних 



156 

 

рівнях та ступенях освіти з урахуванням прогресивного світового досвіду та 

національних культурних традицій; конкретизація даної концепції у шкільній 

програмі з урахуванням специфічних особливостей та можливостей регіонів, 

поєднання традицій та інновацій у музичній педагогіці; погодження програм 

підготовки вчителів музики з програмами загальної музичної освіти з 

орієнтацією на антропологічні основи освітнього процесу та прогресивні 

тенденції його розвитку. 

Результати проведеного дослідження загальної музичної освіти у Китаї 

зазначеного періоду, виявлені тенденції його розвитку можуть бути 

екстрапольовані на систему загальної музичної освіти України і цим сприяти 

її сталому розвитку. Китай подає всьому світу приклад про те, як слід дбати 

про людину в сучасних умовах інноваційного розвитку економіки та 

суспільства, як потрібно дбати про її внутрішній світ та культурне 

збагачення. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави зробити 

висновки про стан музично-педагогічної освіти в сучасному Китаї та Україні, 

її досягнення, завдання та проблеми. 

До безперечних досягнень належить відкриття 182 педагогічних 

закладів вищої освіти,  в 35 із них готують вчителів музики. Слід зазначити, 

що із 100 були відкриті за останнє десятиліття, про що свідчить значна увага 

держави до вирішення проблеми кадрів педагогів-музикантів. 

Досягненням розвитку системи музично-педагогічної освіти Китаю 

періоду 90-х – початку 2000-х років стала також розробка та впровадження у 

практику єдиної системи кваліфікаційних та освітніх стандартів 

забезпечення вишів викладацькими кадрами. Стандарти включають такі 
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положення: на одного викладача має припадати 18 студентів; понад 30 

відсотків викладацького складу має мати магістерський або докторський 

ступінь; викладачів з вищою викладацькою категорією (доцент та професор) 

має бути понад 30 відсотків. 

Розроблено та суворо дотримуються також стандарти матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу: загальна площа навчальних 

аудиторій планується із розрахунку 14 квадратних метрів на одного студента; 

місця у багатофункціональних аудиторіях мають бути розраховані, виходячи 

із реальної кількості студентів; - із розрахунку всієї території університету на 

кожного студента має припадає 54 квадратні метри; у гуртожитку на кожного 

студента має припадати 6,5 квадратних метри; в університетській бібліотеці 

на кожного студента має припадати 100 томів книг;  щороку університетська 

бібліотека має поповнюватися з розрахунку 4 книги на кожного студента;  

студенти повинні мати можливість користуватися аудіоматеріалами; 

студенти у процесі навчання повинні мати можливість користуватись 

комп'ютерами. На 100 осіб має припадати 10 комп'ютерів. 

Що стосується музичних інструментів – кількості та асортименту, то 

будь-яких чітких інструкцій з боку Міністерства поки що не існує. 

Постулюється лише одна вимога: «необхідно мати стільки музичних 

інструментів, скільки потрібно для досягнення найкращого ефекту та рівня 

професійної майстерності». 

Нині музично-педагогічна освіта Китаю є системою, структура якої 

багато в чому спирається на принципи організації, що утвердилися у 

провідних європейських країнах. З цієї точки зору найважливішими є: три 

ступені, що включають бакалаврат, магістратуру, докторантуру; можливість 

формування індивідуально орієнтованої навчальної програми на основі 

навчального плану, що включає дисципліни обов'язкові та за вибором; 

атестацію на основі 100-бальної системи; державна фінансова-допомога в 

здобутті освіти у вигляді повернення кредитів або укладання договорів, що 
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включають зобов'язання майбутнього спеціаліста працювати за напрямом 

упродовж 5-10 років. 

Окрім традиційної денної форми навчання, у структурі навчального 

закладу діє ще шість форм навчання: самонавчання; заочне навчання; денне 

навчання для дорослих; вечірнє навчання; курси, що проводяться під час 

зимових та літніх канікул;  система дистанційного навчання на основі радіо 

та сучасних електронних засобів комунікації. 

Нині музично-педагогічна освіта країни має 4 освітні рівні вищої 

освіти. Перший освітній рівень має 2-3 роки навчання, та дає право 

випускнику називатися спеціалістом. Другий освітній рівень триває 4-5 роки 

та надає право випускнику отримати після закінчення вишу диплом 

бакалавра. До третього освітнього рівня належить магістратура. Програма 

навчання магістранта розраховано три роки. Четвертим і найвищим освітнім 

рівнем є докторантура. Докторантура включає три або, у деяких випадках, 

більше трьох років навчання.  

Навчальні плани в Китаї розробляються Міністерством освіти і є 

обов’язковими для всіх навчальних закладів країни. Після проголошення 

Китайської Народної Республіки двічі за історію сучасного Китаю 

видавалися проєкти єдиного навчального плану та програми підготовки 

вчителів музики. Плани та програми було опубліковано 1980 р. та 2004 р. 

Слід зазначити, що розробка останнього навчального плану орієнтована на 

індивідуальні особливості студентів: здібності, інтереси, рівень здобуття 

музично-педагогічної освіти, обставини життя. У навчальному плані 2004 р. 

всі дисципліни у межах навчання спеціальності «вчитель музики» об’єднані у 

5 блоки: обов’язкові, загальноосвітні, обов’язкові музичні, регіональні 

дисципліни, дисципліни за вибором. Дисципліни за вибором поділено на 

обов’язкові за вибором і необов’язкові.  

Усі названі блоки дисциплін мають бути неодмінно відмічені у 

індивідуальному плані студента. Слід зазначити, що не дивлячись на той 
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факт, що останній навчальний план було затверджено Міністерством освіти 

Китаю 17 років тому, за рахунок блоків дисциплін вільного вибору та 

регіональних  дисциплін (оновлюються щорічно), студенти здобувають 

сучасну музично-педагогічну освіту. 

Отже, навчальна програма являє собою добре організовану систему, в 

якій студент, беручи за основу свої інтереси та уподобаннями, може будувати 

власну індивідуальну навчальну траєкторію. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного пошуку, аналізу 

джерельної бази надав підстави зробити такі висновки.  

1. Схарактеризовано методологічні основи дослідження. З урахуванням 

специфіки інтересів особистості, суспільства та держави (КНР та Україна) 

виділено три групи функцій розвитку музично-педагогічної освіти: 

особистісно-перетворююча (фоново-лікувальна, гедоністична, евристична, 

аутокомунікативна, творчого саморозвитку, самовираження та 

самореалізації); культуротворча (накопичення та трансляції культурних 

цінностей; естетична, пізнавальна, комунікативна, освітня, розвивальна); 

соціалізації (виховна, ідеологічна, мобілізуюча, об'єднання та інтеграції). Ці 

групи функцій визначають пріоритети у підходах до побудови творчого 

процесу – системний, синергетичний, історико-культурологічний, 

цивілізаційний, антропологічний, аксіологічний, парадигмальний, 

компаративний, параметричний, підхід загального соціального контексту, 

інтонаційний тощо. 

Параметри вивчення освітнього процесу з погляду зазначених підходів 

задаються тривимірною антропологічною моделлю, що містить такі 

показники: мета (внутрішні, комбіновані, зовнішні); завданнея (розвиток 

музичних потреб та здібностей, формування базової художньо-естетичної та 

музичної культури); зміст музично-педагогічної освіти (особистісно значуще, 

культуроподібне, соціально детерміноване); методи (творчі, репродуктивно-

творчі, репродуктивні); результат – розвиток особистості (персональний, 

духовний, соціальний). 

Запропонована модель є новим методологічним інструментом пізнання, 

що дозволяє вирішувати дослідницькі завдання історичного аналізу та 

прогнозування розвитку музично-педагогічної освіти з позицій 

антропологічних основ освітнього процесу. 
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Суть поняття «музично-педагогічна освіта» на основі проведеного 

аналізу літератури китайських учених  – процес і результат підготовки 

вчителя музичного мистецтва, який опанував сучасні педагогічні технології, 

має певний обсяг загальнонаукових, психолого-педагогічних та спеціальних 

знань, умінь та навичок, що сприяють реалізуватися творчому потенціалу 

засобами педагогічної, науково-дослідної та музично-просвітницької 

діяльності, задля формування духовної культури здобувачів освіти. 

Напрацювання українських учених надають підстави стверджувати, що 

музично-педагогічна освіта – процес і результат духовно-практичного 

надбання гуманістичних функцій музики, що спрямовані на розвиток 

особистості майбутнього вчителя в усьому багатстві проявів її ціннісного 

відношення до явищ музично-естетичної культури, до суспільства загалом. 

Музично-педагогічна освіта є середовищем вдосконалення методичної 

освіти, методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

2. Обґрунтовано етапи розвитку музично-педагогічної освіти в КНР 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття): перший етап – 1949–1965 рр.; 

другий етап – 1966–1976 рр.; третій етап – 1977– 1994 рр.; четвертий етап – 

1995 р. – по теперішній час. Характеристика етапів обумовлена зміною 

ціннісно-цільових орієнтирів розвитку музично-педагогічної освіти, які 

визначали вектор розвитку всієї системи, її функції та специфіку, сприяли чи 

перешкоджали реалізації місії музично-педагогічної освіти у напрямі 

розвитку людського потенціалу. На першому етапі опанування цінностей 

розвитку музично-педагогічної освіти став зміщуватися із соціологічного на 

культурологічний контекст. Суспільство на даному етапі розпочинає брати 

активну участь у формуванні мети музично-педагогічної освіти та 

орієнтувати її на розвиток музично-естетичної культури та художньо-

творчих здібностей студентів. На другому етапі характерним було те, що 

модернізація освітньої ситеми була спрямована на підготовку шкільного 

вчителя музики XXI ст. У зв'язку з цим на музичних факультетах багатьох 
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педагогічних вишів країни змінюються зміст, форми та методи викладання. 

На третьому етапі головні зміни у напрямі розвитку музично-педагогічної 

освіти були пов'язані з комп'ютеризацією навчання. Модернізація 

розвивається за двома основними напрямами: оволодіння комп'ютерними 

технологіями та опанування матеріалу дисциплін за допомогою 

комп'ютерних технологій.  

3. Визначено зміст, форми та методи розвитку музично-педагогічної 

освіти в КНР (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). У результаті 

проведеного дослідження доведено, що музично-педагогічна освіта Китаю є 

гнучкою, мобільною системою. Структура цієї системи з одного боку 

адаптувала принципи організації, що склалися та закріпилися у 

високорозвинених країнах сучасного світу. З іншого боку спирається на ті, 

що продиктовані потребами Китаю по теперішній час. Система по-перше, 

забезпечує послідовність освітнього процесу. По-друге, робить освіту 

доступнішою. По-третє, і це підкреслимо як найсучаснішу інновацію  

організації системи освіти кінця XX –  початку XXI ст. – вона спрямована на 

розвиток індивідуальних особливостей особистості, здібностей, задатків, 

інтересів тощо.  

Окрім традиційної денної форми навчання, у структурі навчального 

закладу діє ще шість форм навчання: самонавчання; заочне навчання; денне 

навчання для дорослих; вечірнє навчання; курси, що проводяться під час 

зимових та літніх канікул;  система дистанційного навчання на основі радіо 

та сучасних електронних засобів комунікації. 

Нині музично-педагогічна освіта КНР має 4 освітні рівні вищої освіти. 

Перший освітній рівень має 2-3 роки навчання, та дає право випускнику 

називатися спеціалістом. Другий освітній рівень триває 4-5 роки та надає 

право випускнику отримати після закінчення вишу диплом бакалавра. До 

третього освітнього рівня належить магістратура. Програма навчання 

магістранта розраховано три роки. Четвертим і найвищим освітнім рівнем є 
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докторантура. Докторантура включає три або, у деяких випадках, більше 

трьох років навчання.  

Навчальні плани в Китаї розробляються Міністерством освіти і є 

обов’язковими для всіх навчальних закладів країни. Після проголошення 

Китайської Народної Республіки двічі за історію сучасного Китаю 

видавалися проєкти єдиного навчального плану та програми підготовки 

вчителів музики. Плани та програми було опубліковано 1980 р. та 2004 р. 

Слід зазначити, що розробка останнього навчального плану орієнтована на 

індивідуальні особливості студентів: здібності, інтереси, рівень здобуття 

музично-педагогічної освіти, обставини життя. У навчальному плані 2004 р. 

всі дисципліни у межах навчання спеціальності «вчитель музики» об’єднані у 

5 блоків: обов’язкові, загальноосвітні, обов’язкові музичні, регіональні 

дисципліни, дисципліни за вибором. Дисципліни за вибором поділено на 

обов’язкові за вибором і необов’язкові.  

4. Виокремлено перспективні напрями розвитку музично-педагогічної 

освіти в закладах вищої освіти України: інтенсифікація наукового пізнання у 

галузі музично-педагогічної освіти для уточнення ідеального уявлення про 

цю систему в сучасних умовах; розробка національної концепції музично-

педагогічної освіти, яка б задавала загальні стратегічні орієнтири її побудови 

на різних рівнях та ступенях освіти з урахуванням прогресивного світового 

досвіду та національних культурних традицій; конкретизація даної концепції 

у шкільній програмі з урахуванням специфічних особливостей та 

можливостей регіонів, поєднання традицій та інновацій у музичній 

педагогіці; погодження програм підготовки вчителів музики з програмами 

загальної музичної освіти з орієнтацією на антропологічні основи освітнього 

процесу та прогресивні тенденції його розвитку. 

Визначено напрями імплементації  китайських ідей   розвитку музично-

педагогічної освіти в Україні: варіативність організації освітнього процесу, 

підґрунтя на позитивний досвід інших країн в підготовці вчителя музичного 
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мистецтва, організація академічної мобільності здобувачів освіти та 

викладачів; міжнаціональне та міждержавне проведення різних музичних 

конкурсів; розробка національної моделі музично-педагогічної освіти на 

засадах національних традицій та естетичних ідеалів у поєднанні з сучасними 

інноваційними тенденціями її розвитку тощо. 

До провідних напрямів імплементації  українських ідей   в музично-

педагогічну систему КНР належать: подальше реформування китайської 

музично-педагогічної освіти на засадах ідей гуманізації та гуманітаризації 

освітнього процесу; формування гармонійно розвиненої особистості вчителя 

музичного мистецтва, оскільки музично-педагогічна освіта повинна надавати 

можливості для індивідуалізації в підготовці вчителів, проєктування їхніх 

індивідуальних освітніх траєкторій в процесі навчання; підготовка  вчителів 

музичного мистецтва з урахуванням того, що технологічний компонент буде 

доповнений гуманітарним (гуманітарна складова має включати як глибоке 

опанування музично-педагогічних інноваційних систем загального 

музичного виховання, і розширення загальнокультурної та психолого-

педагогічної підготовки).  

Результати проведеного дослідження музично-педагогічної освіти у 

КНР та УКраїнв зазначеного періоду, виявлені етапи її розвитку можуть бути 

екстрапольовані на систему загальної музичної освіти України і цим сприяти 

її сталому розвитку. Китай подає всьому світу приклад про те, як слід дбати 

про людину в сучасних умовах інноваційного розвитку економіки та 

суспільства, як потрібно дбати про її внутрішній світ та культурне 

збагачення. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Здобуті теоретичні та практичні результати дослідження засвідчують 

перспективність та актуальність наукових розвідок таких питань, як вивчення 

прогресивних педагогічних доробок у напрямі розвитку музично-
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педагогічної освіти різних країн світу, а також розкриття особливостей 

творчого застосування цих здобутків у вищій школі України. 
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які додатково відображають наукові результати дисертації: 

9. 陈卉卉.数字化环境下音乐教学软件的设计–与构想视唱教学辅助 

软件«Mentor»的升级版设计与分析, 当代音乐, 2018. 11–14. 

10. 陈卉卉.基于学科互涉理念的视唱练耳课程教学, 音乐天地, 2020. 38–

42. 

11. 陈卉卉.谭小麟古诗词艺术歌曲《彭浪矶》艺术特点探析, 当代音乐, 

2020.  27–29. 

12. 陈卉卉.从托斯蒂歌曲《小嘴》分析意大利艺术歌曲的风格及演唱艺

术特色, 艺术品鉴, 2020.  11–14. 
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Додаток Б  

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1980) 

音乐教育专业人才培养方案（1980） 

一、培养目标： 

本专业培养能主动适应现代社会、经济、科技与文化艺术事业发展需要的，德智体美等全面发展的，具有

创新与创业精神、实践与竞争能力的厚基础、宽口径、高素质、具特色的音乐领域的高级应用型专门人才。

主要培养具备良好文化素质、较宽的知识面和较高的艺术素养，系统地掌握音乐专业基础理论和专业技

能，能在专业文艺团体、文化和广播电视机构及其他企事业单位从事音乐表演和相关管理工作的高级人

才。 

二、基本培养规格： 

1、思想道德素质 

具有正确的政治方向，热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；领会和掌握马克思主义、毛泽东思想、
邓小平理论和“三个代表”重要思想；树立正确的世界观、人生观和价值观；形成科学的思想方法，树立科学的发
展观；具有高度的社会责任感、诚信守法、敬业爱岗、乐于奉献；具有为人民服务的良好思想品德、社会公德和职
业（专业）道德。 

2、业务素质 

具有扎实、宽厚的中国语言文学、传播学、艺术学、音乐学的基础知识、基本理论、基

本技能与现代信息技术。了解本学科与本专业前沿成果与发展动态，具备适应宽口径专业

或相关专业业务工作的基本知识、能力与素质；具有较强的独立学习能力、实践能力、创

新能力和社会竞争或就业能力；接受相应的声乐、钢琴、器乐、形体及广播电视、表演艺术

基本训练，通过教学、实践、演出一体化培训模式，掌握声乐、钢琴、器乐等音乐表演的能

力和组织管理的能力；具有初步的科学研究、信息处理与社会调研能力；掌握一门外国语

（达到学校规定的合格要求）；掌握计算机基础知识与应用技能，要求达到省高校计算

机等级考核一级水平、完成规定周数的专业实习与毕业音乐会及论文（毕业设计）。 

3、文化素质 

具有本专业以外的人文社会科学素养、自然科学素养、文化艺术基本素养的较高的综

合文化素质。具有健康高尚的鉴赏能力。 

4、身心素质 
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具有一定的体育和军事理论基本知识，达到国家规定的大学生体育和军事训练合格

标准；养成良好的体育锻炼和卫生习惯，具备健全的心理素质和健康的体魄；具有良好

的文明行为。 

三、学制与学位 

1、本科专业标准学制：四年 

2、本科专业弹性学制：三——六年 

3、授予学位：音乐教育学学士 

四、最低毕业学分：180学分（含最低上课学分150分、最低教学实践环节24学分、隐

性课程6学分） 

五、主干学科：艺术学 

六、主要课程：音乐教育学、音乐教学法、音乐教学导论、艺术概论、中国音乐史、西

方音乐史、音乐美学、民族民间音乐概论、音乐教学法、视唱练耳、乐理、和声、曲式与作品

分析、歌曲作法、演唱（演奏）、合唱指挥、形体等。 

 

 

 

音乐教育本科专业课程设置与开课计划表 

课 

程 

设 

置 

修 

习 

类 

别 

课 

程 

序 

号 

课程名称 

学 时 数 

学 

分 

数 

开课学期与周学时 
选 

课 

形 

式 

备注 

总 

学 

时 

理 

论 

讲 

授 

实 

验 

实 

践 

一 二 三 四 五 六 七 八 

15 18 17 17 14 17 17 6 

大 

学 

通 

识 

通 

 

修 

 

公 

共 

必 

修 

1 毛泽东思想概论 36+(18) 36  2.5  2         

2 
“邓论”与三个代表重要思想

概论 
34+(34) 34  3    2     

  

3 马克思主义哲学原理 30+(15) 30  2.5  2         

4 马克思主义政治经济学原理 30 30  2 2          
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教 

育 

课 

程 

课 

 

程 

课 5 当代世界经济与政治 34+(17) 34  2.5   2        

6 形势与政策 (121)   2 ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴   

7 思想道德修养 33+(17) 33  2.5 1 1         

8 法律基础 34 34  2   2        

9 大学计算机基础 72 72 (144) 4  4         

10 大学英语 268   16 4 4 4 4       

11 体育 134   8 2 2 2 2       

12 就业指导 (18)   1         专题讲座  

综 

合 

素 

质 

课 

公 

共 

选 

修 

课 

限 

选 
1 大学美术基础与欣赏 30 30  2 2        限选 

 

任 

 

选 

A 自然学科类 34   2    4学 

分4 

课时 

4学 

分4 

课时 

   任选 

至少 

选修 

8学分 

 

B 人文社会科学类 34   2        

C 艺术类 34   2        

D 传媒类 34   2         

大学通识教育课程小计（学分、学时） 58学分，879学时 

学 

科 

类 

基 

础 

平 

台 

课 

院平 

台课 

学 

科 

类 

必 

修 

课 

1 音乐教学法 36 36  2  2         

2 音乐教学导论 51 51  3   3        

学科 

大类 

平台 

课 

1 音乐教育学 45 45  3 3          

2 艺术概论 30 30  2 2          

3 社会学 34 34  2    2     
  

系 

级 

平 

台 

课 

1 中国音乐史 68 68  4   2 2       

2 西方音乐史 68 68  4      2 2    

3 音乐美学 28 28  2     2      

4 民族民间音乐概论 66 66  4 2 2         

5 音乐教学法 62 62 (124) 3     2 2     

专 

业 

基 

础 

平 

台 

课 

1 视唱练耳 200 200  10 4 4 2 2       

2 乐理 60 60  3 4          

3 和声 70 70  3  2 2        

4 曲式与作品分析 68 68 (68) 4      2 2    

5 歌曲作法 52 52 (104) 3       2 3 

  

学科类基础平台课小计（学分、学时） 52学分，938学时 

专 

特色 

课 

专 1 演唱(演奏) 121 121 (968) 7 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
419
学时 
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业 

 

 

 

 

 

课 

主 

干 

课 

业 

必 

修 

课 

2 合唱 130 130 (260) 6   2 2 2 2   20 

学分 

 

3 指挥 68 68 (128) 3      2 2  
 

特色 

课 

1 形体 100 100 (200) 4 2 2 2      
 

柔 

性 

专 

业 

方 

向 

课 

程 

模 

块 

专 

业 

限 

选 

课 

声 

乐 

方 

向 

1 钢琴 32 32 (256) 2 0.5 0.5 0.5 0.5     284 

学时 

15 

学分 

 

2 歌剧或重唱 120 120 (240) 7     2 2 2 4  

3 表演(小品) 62 62 (128) 3     2 2    

4 正音台词与外国语语言 70 70 (140) 3  2 2       

钢 

琴 

方 

向 

1 钢琴伴奏 62 62 (496) 4    2 2    284 

学时 

15 

学分 

 

2 室内乐或合奏 130 130 (520) 6   2 2 2 2    

3 钢琴艺术史 92 92  5      2 2 4 
 

器 

乐 

方 

向 

1 室内乐或合奏 130 130 (520) 7   2 2 2 2   284
学时 

15 

学分 

 

2 中外器乐作品赏析 130 130  6    2 2 2 2   

3 小乐队编配 24 24 (192) 2        4 
 

专 

业 

拓 

展 

课 

专 

业 

任 

选 

课 

1 歌词赏析 51   3    1 

学 

分 

1 

课 

时 

1 

学 

分 

1 

课 

时 

1 

学 

分 

1 

课 

时 

1 

学 

分 

1 

课 

时 

1 

学 

分 

1 

课 

时 

至少选 

85学时 

5学分 

 

2 电脑音乐制作 54   3     

3 即兴伴奏 68   4     

4 音乐编辑 52   3     

5 音乐欣赏 34   2     

6 高级和声 62   3     

专业课小计（学分、学时） 40学时，788学时 

总计（总学时、总学分、周学时）     29 28 24 25 15 15 13 8   

总计（总学时、总学分、周学时） 150学分,2605学时   
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1985) 

音乐教育专业人才培养方案（1985年） 

一、培养目标： 

培养适应现代社会经济、文化、科技、教育发展需要的基础扎实、素质较高、品德良好

，有高度责任感和事业心的新型人オ。培养有发展潜力，具有一定的音乐教育理论素养和

系统的音乐实践技能，能够在音乐教育、文化管理、音乐演出、影视制作、新闻出版等机构

和部门从事音乐教学与科研、音乐表演、音乐创作以及与文化艺术有关的各类实际工作的

复合型专门人才。 

二、基本要求： 

1、要求学生树立正确的艺术审美观，熟悉经典的艺术作品。熟练掌握音乐的基本理论和分

析理解音乐作品的基本能力。系统接受科学的音乐表演技能和音乐创作技能的专门训练，

全面接受音乐学基础理论、音乐发展历史、民族音乐理论与实践、音乐审美等方面的系统

教育。 

2、要求学生树立正确的艺术审美观，熟经典的艺术作品。熟练掌握音乐的基本理论和分析

理解音乐作品的基本能力。系统接受科学的音乐表演技能和音乐创作技能的专门训练，全

面接受音乐学基础理论、音乐发展历史、民族音乐理论与实践、音乐审美等方面的系统教

育。 

3、熟音乐教育的基本规律，了解国内基础音乐教育的发展状况和世界著名的音乐教学法

，能够设计音乐教、注重音乐教学实环节，握因材施教的持点与方法。熟悉音乐创作及其

相文化的基本知识，具有一定的舞台实践经验和教学经验，具备组织音乐活动，尤其是

创作排练、演出的基本规律;提探究式学习和教学的一般规律，具备提高学习和终身学习的

能力。 

4、能够熟练地运用一门外语，了解社会科学的相关知识，具有在广博的人文学科基础进

行音乐艺创新的能力。 

三、学制与学位 
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1、专业标准学制：四年 

2、专业弹性学制：三——六年 

3、授予学位：教育学学士 

四、最低毕业学分：175学分（含最低上课学分145分、最低教学实践环节24学分、隐性课

程6学分） 

五、主干学科：教育学、艺术学 

六、主要课程 

专业基础课：音乐教育学、音乐教学法、音乐教学导论、视唱练耳、乐理、中国音乐史、西

方音乐史、和声、合唱、形体 

专业主干课：演唱/演奏、舞台表演基础、曲式与作品分析、歌曲作法 

专业特色课：音乐制作与传播、演唱/演奏录像技巧、影视音乐基础 

 

音乐教育专业课程设置与开课计划表 

课 

程 

设 

置 

修 

习 

类 

别 

课 

程 

序 

号 

课程名称 

学 时 数 

学 

分 

数 

开课学期与周学时 

选 

课 

形 

式 

备注 

总 

学 

时 

理 

论 

讲 

授 

实 

验 

实 

践 

一 二 三 四 五 六 七 八 

15 18 16 18 16 18 14 6 

大 

学 

通 

识 

教 

育 

课 

程 

通 

 

修 

 

课 

 

程 

公 

共 

必 

修 

课 

1 
“邓论”与三个代表重要

思想概论（上） 
54 54  3  3       

 社科 

2 
“邓论”与三个代表重要

思想概论（下） 
51 51  3   3      

 社科 

3 马克思主义基本原理 45 45  3 3         社科 

4 中国近代史纲要 36 36  2  2        社科 

5 思想道德修养 45 45  3 3         社科 

6 形势与政策 (121)   2 ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴  宣传 

7 大学计算机基础 72 72 (144) 4  4*        科技 

8 大学英语 268   16 4* 4* 4* 4*      国传 

9 体育 134   8 2* 2* 2* 2*      公体 
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10 就业指导 (18)   1         专题讲座 就业 

综 

合 

素 

质 

课 

公 

共 

选 

修 

课 

限 

选 

1 大学美术基础与欣赏 30 30  2 2        

动
画 

 

任 

 

选 

A 自然学科类 34   2    4 学 

分4 

学时 

4学 

分4 

学时 

   任选 

至少 

选修 

8学分 

 

B 人文社会科学类 34   2        

C 艺术类 34   2        

D 传媒类 34   2        

大学通识教育课程小计（学分、学时） 55学分，871学时 

学 

科 

类 

基 

础 

平 

台 

课 

院平 

台课 

学 

科 

类 

必 

修 

课 

1 音乐教育学 36 36  2  2        社科 

2 音乐教学导论 51 51  3   3       新闻 

学科大 

类平台 

课 

1 音乐教学法 45 45  3 3         文学 

2 艺术概论 36 36  2    2      艺术 

3 社会学 36 36  2    2      社科 

系级 

平台 

课 

1 视唱练耳 134   8 2 2 2 2      音舞 

2 乐理 66   4 2 2        音舞 

3 毕业论文指导 14   1       1   音舞 

专业 

基础 

平台 

课 

1 中国音乐史 64   4     2 2    音舞 

2 西方音乐史 68   4   2 2      音舞 

3 和声 68   4   2 2      音舞 

4 合唱 68   3   2 2      音舞 

5 形体 66     2 2 2        音舞 

学科类基础平台课小计（学分、学时） 41学分，752学时 

专 

 

 

 

 

 

业 

 

 

 

 

 

课 

特色课 
专 

业 

必 

修 

课 

1 音乐制作与传播 18   1        3 

476  
学时 

20  

学分 

音舞 

2 演唱录像技巧 68   2     2 2   音舞 

3 影视音乐基础 32   2     2    制作 

主 

干 

课 

1 歌曲作法 28   2       2  音舞 

2 曲式与作品分析 68   3     2 2   音舞 

3 舞台表演基础 262   10   2 2 2 2 2 2 3 3 音舞 

柔 

性 

专 

业 

方 

向 

课 

专 

业 

限 

选 

课 

声 

乐 

方 

向 

1 演唱 104.5   6 0.5* 0.5* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 468.5 

学时 

19 

学分 

音舞 

2 钢琴基础与即兴伴奏 68   3   2 2     音舞 

3 重唱 196   4     2 2 2  音舞 

4 戏曲表演 66   2 2 2       音舞 

5 演奏/演唱录音技巧 68   2   2 2     音舞 

6 正音 66   2 2 2       音舞 

钢 1 演奏 121   7 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 397  音舞 
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程 

模 

块 

琴 

方 

向 

2 钢琴伴奏 128    6     2 2 3 3 学时 

19   

学分 

音舞 

3 钢琴教学法 36   1        2 音舞 

4 钢琴艺术史 68   3     2 2   音舞 

5 中外钢琴作品赏析 68   2     2 2   音舞 

器 

乐 

方 

向 

1 演奏 121   7 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 419  

学时 

21  

学分 

音舞 

2 乐队演奏 162   6     3 3 3 3 音舞 

3 配器法 68   3     2 2   
音舞 

 4 

现代器乐创作理论与 

实践 

68   3     2 2   
音舞 

音 

乐 

剧 

方 

向 

1 音乐剧史 32   2   2       

392.

5  

学时 

19  
学分 

 

音舞 

2 演唱 60.5   4 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 音舞 

2 舞蹈基本功训练 136   5   2 2 2 2   音舞 

3 现代流行舞 68   4    2 2     音舞 

4 外国代表性舞蹈 68   4     2 2   音舞 

5 剧目排演 28   2       2  音舞 

专 

业 

拓 

展 

课 

专 

业 

任 

选 

课 

1 民族民间音乐概论 36      

2 

学 

分 

2 

学 

时 

2 

学 

分 

2 

学 

时 

2  

学  

分 

2  

学 

时 

2 

学  

分 

2 

学 

时 

  

至少选 

130学时 

8学分 

音舞 

2 音乐美学 32        音舞 

3 合唱指挥 36        音舞 

4 音乐英语 32        音舞 

5 戏剧表演 36        艺术 

6 诗词赏析 32         文学 

7 拉丁舞 36         音舞 

8 器乐选修（器乐专业） 66   4 1* 1* 1* 1*      音舞 

声乐方向专业课小计（学分、学时） 1074.5学时，47学分，占总学时439.8% 

钢琴方向专业课小计（学分、学时） 1003学时，47学分，占总学时37.8% 

器乐方向专业课小计（学分、学时） 1025学时，47学分，占总学时37.7% 

音乐剧方向专业课小计（学分、学时） 998.5学时，47学分，占总学时38.1% 

声乐方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 30 30 29 31 19 15 9 9 2697.5学时 

钢琴方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 26 26 25 27 21 15 10 12 2626学时 

器乐方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 26 26 25 27 22 16 10 10 2648学时 

音乐剧方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 25.5 25.5 30.5 30.5 19.5 13.5 7.5 6.5 2621.5学时 

 

 

 



202 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1990)  

音乐教育专业人才培养方案（1990年） 

一、培养目标： 

本专业主要培养能主动适应现代社会、经济、科技与文化艺术事业发展需要的，德智体美等全面

发展的，具有创新与创业精神、实践与竞争能力的厚基础、宽口径、高素质、具特色的音乐领域的高级

教育型专门人才；培养具备良好文化素质、较宽的知识面和较高的艺术素养，系统地掌握音乐专业基础

理论和专业技能，能在教育及其他企事业单位从事音乐表演和相关管理工作的高级人才。 

二、基本培养规格： 

1、思想道德素质 

具有正确的政治方向，热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；领会和掌握马

克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；树立正确的世界观、人生观

和价值观；形成科学的思想方法，树立科学的发展观；具有高度的社会责任感、诚信守

法、敬业爱岗、乐于奉献；具有为人民服务的良好思想品德、社会公德和职业（专业）

道德。 

2、业务素质 

具有扎实、宽厚的教育学、艺术学、音乐学的基础知识、基本理论、基本技能与现

代信息技术。了解本学科与本专业前沿成果与发展动态，具备适应宽口径专业或相关专

业业务工作的基本知识、能力与素质；具有较强的独立学习能力、实践能力、创新能力

和社会竞争或就业能力；接受相应的声乐、钢琴、器乐、形体及广播电视、表演艺术基

本训练，通过教学、实践、演出一体化培训模式，掌握声乐、钢琴、器乐等音乐表演的

能力和组织管理的能力；具有初步的科学研究、信息处理与社会调研能力；掌握一门外

国语（达到学校规定的合格要求）；掌握计算机基础知识与应用技能，要求达到省高校
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计算机等级考核一级水平、完成规定周数的专业实习，提交实习作品与毕业音乐会及论

文（毕业设计）。 

3、文化素质 

具有本专业以外的人文社会科学素养、自然科学素养、文化艺术基本素养的较高的

综合文化素质。具有健康高尚的鉴赏能力。 

4、身心素质 

具有一定的体育和军事理论基本知识，达到国家规定的大学生体育和军事训练合格

标准；养成良好的体育锻炼和卫生习惯，具备健全的心理素质和健康的体魄；具有良好

的文明行为。 

三、学制与学位 

1、专业标准学制：四年 

2、专业弹性学制：三——六年 

四、授予学位：教育学学士 

五、最低毕业学分：173学分（含最低上课学分143分、最低教学实践环节24学分、

隐性课程6学分） 

六、主干学科：教育学、艺术学 

七、主要课程 

专业基础课：音乐教育学、音乐教学导论、音乐教学法、视唱练耳、乐理、中国音

乐史、西方音乐史、和声、合唱、形体、艺术概论 
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专业主干课：演唱/演奏、舞台表演基础、曲式与作品分析、歌曲作法 

专业特色课：音乐制作与传播、演唱/演奏录像技巧、影视音乐基础 

 

音乐教育专业课程设置与开课计划表 

课 

程 

设 

置 

修 

习 

类 

别 

课 

程 

序 

号 

课程名称 

学 时 数 

学 

分 

数 

开课学期与周学时 

选 

课 

形 

式 

备注 

总 

学 

时 

理 

论 

讲 

授 

实 

验 

实 

践 

一 二 三 四 五 六 七 八 

15 18 16 18 16 18 14 6 

大 

学 

通 

识 

教 

育 

课 

程 

通 

 

修 

 

课 

 

程 

公 

共 

必 

修 

课 

1 
“邓论”与三个代表重要
思想概论（上） 

54 54  3  3       
 社科 

2 
“邓论”与三个代表重要
思想概论（下） 

51 51  3   3      
 社科 

3 马克思主义基本原理 45 45  3 3         社科 

4 中国近代史纲要 36 36  2  2        社科 

5 思想道德修养 45 45  3 3         社科 

6 形势与政策 (121)   2 ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴  宣传 

7 大学计算机基础 72 72 (144) 4  4*        科技 

8 大学英语 268   16 4* 4* 4* 4*      国传 

9 体育 134   8 2* 2* 2* 2*      公体 

10 就业指导 (18)   1         专题讲座 就业 

综 

合 

素 

质 

课 

公 

共 

选 

修 

课 

限 

选 

1 大学美术基础与欣赏 30 30  2 2        

动
画 

 

任 

 

选 

A 自然学科类 34   2    4 学 

分4 

学时 

4学 

分4 

学时 

   任选 

至少 

选修 

8学分 

 

B 人文社会科学类 34   2        

C 艺术类 34   2        

D 传媒类 34   2        

大学通识教育课程小计（学分、学时） 55学分，871学时 

学 

科 

类 

基 

础 

平 

院平 

台课 

学 

科 

类 

必 

修 

课 

1 音乐教育学 36 36  2  2        社科 

2 音乐教学导论 51 51  3   3       新闻 

学科大 

类平台 

课 

1 音乐教学法 45 45  3 3         文学 

2 艺术概论 36 36  2    2      艺术 

3 社会学 36 36  2    2      社科 

系级 1 视唱练耳 134   8 2 2 2 2      音舞 
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台 

课 

平台 

课 

2 乐理 66   4 2 2        音舞 

3 毕业论文指导 14   1       1   音舞 

专业 

基础 

平台 

课 

1 中国音乐史 64   4     2 2    音舞 

2 西方音乐史 68   4   2 2      音舞 

3 和声 68   4   2 2      音舞 

4 合唱 68   3   2 2      音舞 

5 形体 66     2 2 2        音舞 

学科类基础平台课小计（学分、学时） 41学分，752学时 

专 

 

 

 

 

 

业 

 

 

 

 

 

课 

特

色课 

专 

业 

必 

修 

课 

1 音乐制作与传播 18   1        3 

476  

学时 

20  
学分 

音舞 

2 演唱录像技巧 68   2     2 2   音舞 

3 影视音乐基础 32   2     2    制作 

主 

干 

课 

1 歌曲作法 28   2       2  音舞 

2 曲式与作品分析 68   3     2 2   音舞 

3 舞台表演基础 262   10   2 2 2 2 2 2 3 3 音舞 

柔 

性 

专 

业 

方 

向 

课 

程 

模 

块 

专 

业 

限 

选 

课 

声 

乐 

方 

向 

1 演唱 104.5   6 0.5* 0.5* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 468.5 

学时 

19 

学分 

音舞 

2 钢琴基础与即兴伴奏 68   3   2 2     音舞 

3 重唱 196   4     2 2 2  音舞 

4 戏曲表演 66   2 2 2       音舞 

5 演奏/演唱录音技巧 68   2   2 2     音舞 

6 正音 66   2 2 2       音舞 

钢 

琴 

方 

向 

1 演奏 121   7 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 397  

学时 

19   

学分 

音舞 

2 钢琴伴奏 128    6     2 2 3 3 音舞 

3 钢琴教学法 36   1        2 音舞 

4 钢琴艺术史 68   3     2 2   音舞 

5 中外钢琴作品赏析 68   2     2 2   音舞 

器 

乐 

方 

向 

1 演奏 121   7 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 419  

学时 

21  

学分 

音舞 

2 乐队演奏 162   6     3 3 3 3 音舞 

3 配器法 68   3     2 2   
音舞 

 4 

现代器乐创作理论与 

实践 

68   3     2 2   
音舞 

音 

乐 

剧 

方 

1 音乐剧史 32   2   2       

392.
5  

学时 

19  

音舞 

2 演唱 60.5   4 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 音舞 

2 舞蹈基本功训练 136   5   2 2 2 2   音舞 

3 现代流行舞 68   4    2 2     音舞 
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向 4 外国代表性舞蹈 68   4     2 2   学分 

 

音舞 

5 剧目排演 28   2       2  音舞 

专 

业 

拓 

展 

课 

专 

业 

任 

选 

课 

1 民族民间音乐概论 36      

2 

学 

分 

2 

学 

时 

2 

学 

分 

2 

学 

时 

2  

学  

分 

2  

学 

时 

2 

学  

分 

2 

学 

时 

  

至少选 

130学时 

8学分 

音舞 

2 音乐美学 32        音舞 

3 合唱指挥 36        音舞 

4 音乐英语 32        音舞 

5 戏剧表演 36        艺术 

6 诗词赏析 32         文学 

7 拉丁舞 36         音舞 

8 器乐选修（器乐专业） 66   4 1* 1* 1* 1*      音舞 

声乐方向专业课小计（学分、学时） 1074.5学时，47学分，占总学时439.8% 

钢琴方向专业课小计（学分、学时） 1003学时，47学分，占总学时37.8% 

器乐方向专业课小计（学分、学时） 1025学时，47学分，占总学时37.7% 

音乐剧方向专业课小计（学分、学时） 998.5学时，47学分，占总学时38.1% 

声乐方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 30 30 29 31 19 15 9 9 2697.5学时 

钢琴方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 26 26 25 27 21 15 10 12 2626学时 

器乐方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 26 26 25 27 22 16 10 10 2648学时 

音乐剧方向总计（总学时、总学分、周学时）    143 25.5 25.5 30.5 30.5 19.5 13.5 7.5 6.5 2621.5学时 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1995) 

音乐表演专业人才培养方案（1995年） 

（ Music Performance ） 

一、培养目标 

本专业培养能主动适应现代社会教育与文化艺术事业发展需要的音乐教育表

演类应用型专门人才。培养的学生具备较高的专业知识、良好的职业素养、

良好的教育教学、演唱、演奏能力，对音乐作品能做出准确的表达，对学

生能够有科学的教学方法和管理策略，能够在全国各教育领域及文艺团体

、文化和广播电视机构及其他企事业单位等领域，从事音乐教育、表演及相

关音乐传播工作的应用型专门人才。 

二、培养要求 

1.素质结构要求 

具有正确的社会主义思想道德素质；具有强烈的社会责任感；具有较高文

化素养和优良传统美德；具有良好的音乐表演专业素质、职业道德和素养

；具有健康体魄和健全的心理素质（达到国家规定的大学生体质健康标准

和军事训练标准）。 

2.知识结构要求 

具有全面扎实的音乐表演专业知识；掌握一门外语（达到学校规定的合格

要求）；掌握计算机基础知识与应用技能（达到全国或浙江省高校计算机

等级考核一级水平），具有较全面的人文社会科学知识和自然科学知识。 

3.能力结构要求 

具有一定的演唱或演奏能力；具有较强的音乐表演专业理论基础，对音乐

作品能做出准确的表达；在音乐表演专业领域内具有一定的创新能力。 

三、主干学科 

教育学、艺术学 

四、学制与学位 

1.标准学制：四年 

2.弹性学制：三—八年（根据所获学分确定修业年限） 
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3.授予学位：教育学学士 

五、主要课程 

主要课程：音乐教育学、音乐教学导论、教学法、中国音乐史与作品欣赏、

西方音乐史与作品欣赏、和声、曲式与作品分析、复调、民族民间音乐概论

、舞台表演基础、声乐演唱、声乐艺术指导、正音、形体、钢琴演奏、室内

乐、钢琴艺术史、钢琴伴奏、钢琴教学法、器乐演奏、室内乐、副修乐器。 

主要实验及实践环节：军事理论与军训、专业见习、采风与实践演出、毕业

音乐会。另外，还有“读百部书 看百部电影 

听百首名曲”、创新创业训练项目、专题教育、学术讲座、社会实践活动等

第二课堂实践。 

六、学分 

最低毕业学分：170学分（其中第一课堂160学分、第二课堂10学分） 

七、各教学环节时间分配表 

各教学环节时间分配表 

        学年 

     学 

         期 

 内 容 

第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 

合

计 一 

实 

践 

1 

二 三 

实 

践 

2 

四 五 

实 

践 

3 

六 七 

实 

践 

4 

八 

入学教育及

军训  1 2           3 

课堂教学 17  17 17  17 17  17 17   119 

期末考试 2  2 2  2 2  2 2   14 

实践教学     2   2   2  6 

毕业实习            8 8 

毕业论文(作

品) 
           8 8 

学年论文       
（2

） 
     

（2

） 

毕业教育及            1 1 
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鉴定 

寒暑假 4  7 5  8 5  7 5   41 

合计 24 2 26 24 2 27 24 2 26 24 2 17 200 

八、学分和学时汇总表 

音乐教育本科专业学分和学时汇总表 

 必修课程 选修课程 
合

计 

第

一

课

堂 

课程结

构 
教学形式 

学

分 

课程结

构 
教学形式 

学

分 

公共基

础教学

平台 

课程教学 

（含课程实

践） 

40 
素质教

学模块 

课程教学 

（含课程实

践） 

16 56 

实践教学 4 实践教学 0 4 

合计 44 合计 16 60 

学科教

学平台 

课程教学 

（含课程实

践） 

14 
学科教

学模块 

课程教学 

（含课程实

践） 

8 22 

实践教学 2 实践教学 0 2 

合计 16 合计 8 24 

专业教

学平台 

课程教学 

（含课程实

践） 

48 专业教

学模块 

课程教学 

（含课程实

践） 

10 58 

实践教学 0 实践教学 18 18 

合计 48  合计 28 76 

课程教学合计 102 课程教学合计 34 136 

实践教学合计 6 实践教学合计 18 24 

第

二

课

堂 

读百部书，看百部电

影，听百首名曲 
2 创新创业训练项目 4 

10 

学年论文 2 
专题教育、学术讲座

、社会实践活动等 
2 
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合计 4 合计 6 

 总计 112 总计 58 170 

第二课堂学分说明： 

1.读百部书，看百部电影，听百首名曲：要求学生在第一、二学年“读百部书

，看百部电影，听百首名曲”基础上，至少完成5篇书评（读后感）、5篇影

评（观后感）或者在公开刊物上发表此类文章2篇，共计2学分，由学院负责

组织、落实，图书馆协助完成。 

2.学年论文：要求学生在教师的指导下结合专业和课程学习在第三学年内完

成，字数一般不少于3000字，计2学分，如论文在专业刊物公开发表，计4学

分，超出部分学分可抵第二课堂选修学分，由学院组织、落实。 

3.创新创业训练项目：包括创新训练项目、创业训练项目、科研训练项目、

学科竞赛项目、职业技能培训项目，要求学生任选一个项目完成（职业技能

培训项目可凭2张相关部门颁发的技能合格证书申请免修），每一个项目共

计4学分。项目如在校级以上（含校级）竞赛中获奖，经学院认定、教务处

审定后，给予相应学分奖励，该学分可以抵第二课堂其他选修学分。创新创

业训练项目由创新中心（实验电视台）、教务处、就业指导中心和科研处共

同制订实施方案，学院协助组织、落实。 

4.专题教育、学术讲座、社会实践活动等：学生可以任选一项或几项完成。

鼓励学生多参与专题教育和学术讲座，每完成2篇心得计1学分，在公开刊物

发表文章计2学分，最多不超过2学分；鼓励学生积极参加学校组织的各类社

会实践活动，凭有关成果或证明获得学分，原则上一项活动1学分，凡成果

获得省级以上（含省级）奖励的，参照学校有关规定给予相应学分奖励，该

学分可以抵第二课堂其他选修学分。九、教学计划表 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2000) 

音乐教育专业人才培养方案（2000年） 

 Music Performance  

 

一、培养目标 

本专业培养能主动适应新媒体时代教育事业发展需要的音乐教育应用型专门人才。培养学生

具备较高的音乐演唱或演奏技能、教育教学素养、教学组织策划等综合能力，能够在全国各教育

教学领域，从事音乐教育相关工作的专门人才。 

 

二、培养要求 

1.素质结构要求 

    

熟练掌握音乐的基本理论和分析理解音乐作品的基本能力。系统接受科学的音乐表演技

能和音乐创作技能的专门训练，全面接受音乐学基础理论、音乐发展历史、民族音乐理

论与实践、音乐审美等方面的系统教育。 

2.知识结构要求 

要求学生具有全面扎实的音乐教育基础理论、音乐教学素养和教学策划组织等相关知识；掌

握一门外语（达到学校规定的合格要求）；掌握计算机基础知识与应用技能（达到全国或浙江省

高校计算机等级考核一级水平），具有较全面的人文社会科学知识。 

3.能力结构要求 
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具有一定的教育教学、演唱或演奏能力和教学管理能力；熟悉运用录音、录像、采编设备进

行音乐作品的制作和传播；具有较强的文艺编导策划和组织能力；在音乐教育专业领域内具有一

定的创新能力。 

 

三、主干学科 

音乐与教育学 

 

四、学制与学位 

1.标准学制：四年 

2.弹性学制：三——六年（根据所获学分确定修业年限） 

3.授予学位：音乐教育学学士 

 

五、核心课程 

音乐教育学、音乐教学导论、音乐教学法、艺术概论、影视音乐、民族民间音乐概论、乐理

、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史、和声、曲式作品与分析、演奏、演唱录像技巧、演奏、

演唱录音技巧、戏曲表演与赏析、音视频编辑、声乐演唱、声乐艺术指导、器乐演奏、副修乐器

、钢琴演奏、钢琴伴奏等。 

六、学分 

最低毕业学分：170学分（其中第一课堂160学分，第二课堂10学分） 

 

七、各教学环节时间分配表   
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学年 

 

学期 

内容 

第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 合计 

1 

夏 

2 

秋 

3 

春 

4 

夏 

5 

秋 

6 

春 

7 

夏 

8 

秋 

9 

春 

10 

夏 

11 

秋 

12 

春 

 

军训及入学教

育 

2 1           3 

课堂教学  16 16  16 16  16 16  16  112 

期末考试  1.

5 

1.5  1.

5 

1.5  1 1  1  9 

实践教学     3   3   3   9 

学年论文          （2

） 

   （2

） 

毕业实习            8 8 

毕业论文（设

计、作品） 

           8 8 

毕业教育及鉴

定 

           1 1 

寒暑假  6.

5 

 7.5 6.

5 

 7.5 7  8 7  50 

合计 2 25 17.5 10.5 24 17.5 10.5 24 17 11 24 17 200 

注：表中的“学年论文”，一般要求在第三学年完成，但不占用正常教学时间，用“（2）”表示学时

为2周。 
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八、集中性实践教学环节安排表 

集中性实践教学

名称 

所指向的能力

培养目标 
支撑课程 场所 学期 周数 学分 

田野采风 社会调查能力 

声乐演唱、器乐

演奏、钢琴演奏

等 

校外 4 3 2 

实践演出 专业认知能力 

声乐演唱、器乐

演奏、钢琴演奏

等 

校外 7 3 2 

毕业音乐会 专业认知能力 

声乐演唱、器乐

演奏、钢琴演奏

等 

校内 10 3 2 

合计 9 6 

 

九、实验中心（室）设置实践课程情况 

实验中心（室

）名称 

实践课程名称 面向专业 主要实验项目 学时 

音乐舞蹈实验

实训中心 

 

舞台表演基础 音乐表演 舞台实践基本技能 64 

音乐舞蹈实验

实训中心 

 

钢琴伴奏 音乐表演 钢琴弹奏应用性技巧的训

练、 

64 

音乐舞蹈实验

实训中心 
钢琴基础 音乐表演 

钢琴弹奏的基本的弹奏能

力及相应表现表演能力 
64 

音乐舞蹈实验

实训中心 
视唱练耳 音乐表演 

学生的音乐记忆能力、内

心听觉能力、用听觉分析

音乐语言各要素 

128 
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音乐舞蹈实验

实训中心 
形体 

音乐表演 

 

手、眼、身、法、步的练

习 
64 

合计 384 

 

十、学分汇总表 

教育学本科专业学分汇总表 

 必修课程 选修课程 
合计 

第一

课堂 

课程

结构 

教学形式 学分 课程结构 教学形式 学分 

通识

必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学

分） 

39（12

） 

通识限选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

4 
42(12

) 
集中性实践教学 0 

集中性实践教学 2 通识任选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

14 

17(2) 

集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分

） 

41（14

） 

 合计 

（其中：实践学分

） 

18(0) 59(14

) 

学科

必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学

分） 

8（0） 
学科限选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

6 
14(0) 

集中性实践教学 0 

集中性实践教学 
0 

学科任选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

4 
4(0) 

集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分

） 

8（0）  合计 

（其中：实践学分

） 

10(0) 18(0) 

专业

核心

必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学

分） 

30(10) 
专业方向

限选课程  

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

23(23) 53(33

) 
集中性实践教学 0 

集中性实践教学 20 
专业拓展

任选课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

10 30(20

) 
集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分

） 

50(30) 合计 

（其中：实践学分

） 

33(23) 83(53

) 

课程教学合计 76 课程教学合计 61 138 

实践教学合计 23 实践教学合计 0 22 
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第二

课堂 

 

素质拓展模

块 

读百部书，看百部电

影 

必修，2学分 

不少于

5学分 
5 

专题教育、学术讲座 必修，2学分 

社会实践 必修，不少于0.5学分 

志愿服务 必修，不少于0.5学分 

文艺活动 选修 

体育比赛、身心素养 选修 

创新实践模

块 

竞赛项目 选修 

不少于

2学分 
2 

创新训练项目 选修 

教师工作室 选修 

产学研合作项目 选修 

公开发表论文作品 选修 

创业训练模

块 

就业创业培训 选修 不少于

3学分 
3 

职业技能和资格证书 选修 

大学生自主创业 选修 

合计 

 

10 

学分 

比例 

必修课学分占总学分比例 62%  99 

选修课学分占总学分比例 38%  61 

其中：第一课堂实践教学的学分比

例（课程实践+集中性实践教学）/160 

42%  160(6

) 

总计  170 

 

十一、教学计划表 

 

 

 

               教育学本科专业教学计划汇总表 
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序

号 

课程代

码 
课程名称 

学

分 

理论

学时 

实践

学时 

总学

时 

学 

期  

1 

学

期

2 

学期3 

学

期

4 

学

期

5 

学

期

6 

学

期

7 

学

期

8 

学

期

9 

学

期

10 

学

期

11 

学

期1

2 

授课部

门 
备注  

通识 

课程 

必

修 

1 
AA0173

0 

马克思主义基

本原理 
3 32 16 48   3          社科部   

2 
AA0176

0 

思想道德修养

与法律基础 
3 32 16 48  3           社科部   

3 
AA0179

0 

中国近现代史

纲要 
3 32 16 48      3       社科部   

4 
AA0174

0 

毛泽东思想和

中国特色社会

主义理论体系

概论 

4 48 16 64     4        社科部   

5 
AA101

50 

大学生心理健

康教育 
2 32  32   2          社科部   

6 
AA101

60 

思想品德行为

实践 
1  

（32

） 
             

社科部、

学工部 
  

7 
AA0178

0 
形势与政策 2 

（64

） 
 

（64

） 
 

(1

) 
(1)  

(1

) 

(1

) 
      

社科部、

宣传部 
  

8 

AA0001

0 
大学体育1 1 4 28 32  2           大体部   

AA0002

0 
大学体育2 1 4 28 32   2          大体部   

AA0003

0 
大学体育3 1 4 28 32     2        大体部   

AA0004

0 
大学体育4 1 4 28 32      2       大体部   

9 
AA0172

0 
军事理论 1 16  16             大体部   

10 
AA0175

0 
军训（实践1） 2   

（64

） 

2

周 
           

大体部、

人武部 
  

11 

AA0167

0 
大学英语1 3 48 16 64  4           大外部   

AA0168

0 
大学英语2 3 48 16 64   4          大外部   

AA0169

0 
大学英语3 3 48 16 64     4        大外部   

AA0170

0 
大学英语4 3 48 16 64      4       大外部   



218 

 

 
AA101

80 

大学计算机基

础B 
3 16 32 48   3          

新媒体学

院 
  

13 
AA111

70 

大学生职业发

展及就业指导 
1 36  36             

就业指导

中心、社

科部 

  

小

计 
  41 452 272 724  9 14  10 9          

 

1  科学素质类                 
相关教学

单位 限选

4学

分 

 

2  公共艺术类                 
相关教学

单位 
 

任

选 

1  人文素质教育                 
相关教学

单位 

任选

14学

分 

 

2  科学素质教育                 
相关教学

单位 
 

3  艺术素质教育                 
相关教学

单位 
 

 
小

计 
  18 288  288   3  3 3  3 3  3     

合计   59 740 272 1012  9 17  13 12  3 3  3     

学科 

课程 

必

修 

1 
AA031

30 
艺术概论A 2 32  32  2           文学院   

2 
AA052

40 
影视音乐 2 32  32     2        音乐学院   

3 

AA0664

0 

民族民间音乐

概论1 
2 32  32        2     音乐学院   

AA0665

0 

民族民间音乐

概论2 
2 32  32         2    音乐学院   

小

计 
  8 128  128  2      2 2       

限

选 

1 
AA041

60 
写作A 2 32  32  2           文学院   

2  
新媒体概论（

艺术） 
2 32  32   2          

文化创意

学院 

限选

6学

分 

 

3  文化产业管理 2 32  32        2     管理学院  

4  
传播学（艺术

） 
2 32  32  2           

新闻与传

播学院 
 

5 
AA035

40 
美学原理A 2 32  32   2          文学院  
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小

计 
  6 96  96  2 2     2       

 1 
AA052

50 
中外戏剧史A 2 32  32         2    文学院   

任

选 

2 
AA031

10 
视听语言A 2 32  32         2    电影学院 

任选

4学

分 

 

3 
AB0116

0 
导演基础 2 32  32           2  

电视艺术

学院 
 

4 
AB0485

0 

演出策划与演

艺经纪 
2 32  32           2  管理学院  

 
小

计 
  4 64  64         2  2     

合计   18 288  288  4 2   2  4 4  2     

专业课程 

专

业

核

心

课

程 

必

修 

1 

AA0658

0 
乐理C1 2 32  32  2           

音乐学

院 
  

AA0659

0 
乐理C2 2 32  32   2          

音乐学

院 
  

2 

AC0010

0 
视唱练耳C1 1  32 32  2           

音乐学

院 
  

AC0011

0 
视唱练耳C2 1  32 32   2          

音乐学

院 
  

AC0012

0 
视唱练耳C3 1  32 32     2        

音乐学

院 
  

AC0013

0 
视唱练耳C4 1  32 32      2       

音乐学

院 
  

3 

AA1374

0 
中国音乐史1 2 32  32     2        

音乐学

院 
  

 中国音乐史2 2 32  32      2       
音乐学

院 
  

4 

AA1075

0 
西方音乐史1 2 32  32        2     

音乐学

院 
  

AA1137

0 
西方音乐史2 2 32  32         2    

音乐学

院 
  

5 

AA0662

0 
和声C1 2 48  48     3        

音乐学

院 
  

AA0663

0 
和声C2 2 48  48      3       

音乐学

院 
  

6 
AA0666 曲式作品与分

2 32  32        2     
音乐学
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0 析C1 院 

AA0667

0 

曲式作品与分

析C2 
2 32  32         2    

音乐学

院 
  

  音乐教育学 1 16 16 32        2     
音乐学

院 
  

  音乐教学导论 1 16 16 32         2    
音乐学

院 
  

 
AA1354

0 
音乐教学法 1 16 16 32     2        

音乐学

院 
  

  
演奏、演唱录

音技巧2 
1 16 16 32      2       

音乐学

院 
  

  
戏曲表演与赏

析 
1  32 32           2  

音乐学

院 
  

  音视频编辑 1  32 32           2  
音乐学

院 
  

小

计 
  30 416 256 672  4 4  9 9  6 6  4     

专

业

方

向

课

程 

限

选 

1 

AC0097

0 
声乐演唱1 1  16 16  1           

声乐方

向 

模

块

一 

选

修

一

个

模

块 

 

AC0098

0 
声乐演唱2 1  16 16   1          

声乐方

向 
 

AC0099

0 
声乐演唱3 1  16 16     1        

声乐方

向 
 

AC0100

0 
声乐演唱4 1  16 16      1       

声乐方

向 
 

AC0101

0 
声乐演唱5 1  16 16        1     

声乐方

向 
 

AC0102

0 
声乐演唱6 1  16 16         1    

声乐方

向 
 

AC0103

0 
声乐演唱7 1  16 16           1  

声乐方

向 
 

2 

AC0104

0 
声乐艺术指导1 2  32 32        2     

声乐方

向 
 

AC0105

0 
声乐艺术指导2 2  32 32         2    

声乐方

向 
 

3 

AC0116

0 
正 音1 2  32 32  2           

声乐方

向 
 

AC0117

0 
正 音2 2  32 32   2          

声乐方

向 
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4 

 舞台表演基础1 2  32 32     2        
声乐方

向 
 

 舞台表演基础2 2  32 32      2         

5  室内乐C 2  64 64        4       

6  影视声乐演唱 2  32 32         2      

小

计 
  23  400 400  3 3  3 3  7 5  1    

1 

AC0090

0 
器乐演奏1 1  16 16  1           

器乐方

向 

模

块

二 

 

AC0091

0 
器乐演奏2 1  16 16   1          

器乐方

向 
 

AC0092

0 
器乐演奏3 1  16 16     1        

器乐方

向 
 

AC0093

0 
器乐演奏4 1  16 16      1       

器乐方

向 
 

AC0094

0 
器乐演奏5 1  16 16        1     

器乐方

向 
 

AC0095

0 
器乐演奏6 1  16 16         1    

器乐方

向 
 

AC0096

0 
器乐演奏7 1  16 16           1  

器乐方

向 
 

2 

AC0108

0 
室内乐B1 

1.

5 
 32 32     3        

器乐方

向 
 

AC0109

0 
室内乐B2 

1.

5 
 32 32      3       

器乐方

向 
 

AC0110

0 
室内乐B3 

1.

5 
 32 32        3     

器乐方

向 
 

AC0111

0 
室内乐B4 

1.

5 
 32 32         3    

器乐方

向 
 

3 

AC0074

0 
副修乐器1 1  16 16  1           

器乐方

向 
 

AC0075

0 
副修乐器2 1  16 16   1          

器乐方

向 
 

AC0076

0 
副修乐器3 1  16 16     1        

器乐方

向 
 

AC0077

0 
副修乐器4 1  16 16      1       

器乐方

向 
 

4 
AA1076

器乐合奏1 1  32 32  2           
器乐方

 



222 

 

0 向 

AA1141

0 
器乐合奏2 1  32 32   2          

器乐方

向 
 

AB0870

0 
器乐合奏3 1  32 32     2        

器乐方

向 
 

 器乐合奏4 1  32 32      2       
器乐方

向 
 

 器乐合奏5 1  32 32        2     
器乐方

向 
 

 器乐合奏6 1  32 32         2    
器乐方

向 
 

小

计 
  23  496 496  3 3  7 7  7 7  1    

1 

AC0083

0 
钢琴演奏1 1  16 16  1           

钢琴方

向 

模

块

三 

 

AC0084

0 
钢琴演奏2 1  16 16   1          

钢琴方

向 
 

AC0085

0 
钢琴演奏3 1  16 16     1        

钢琴方

向 
 

AC0086

0 
钢琴演奏4 1  16 16      1       

钢琴方

向 
 

AC0087

0 
钢琴演奏5 1  16 16        1     

钢琴方

向 
 

AC0088

0 
钢琴演奏6 1  16 16         1    

钢琴方

向 
 

AC0089

0 
钢琴演奏7 1  16 16           1  

钢琴方

向 
 

2 

AC0106

0 
室内乐A1 2  64 64        4     

钢琴方

向 
 

AC0107

0 
室内乐A2 2  64 64         4    

钢琴方

向 
 

3 
AA0672

0 
钢琴艺术史 2 32  32     2        

钢琴方

向 
 

4 

AC0080

0 
钢琴伴奏A1 1  32 32     2        

钢琴方

向 
 

AC0081

0 
钢琴伴奏A2 1  32 32      2       

钢琴方

向 
 

5  钢琴教学法1 2  48 48         3    
钢琴方

向 
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 钢琴教学法2 2  48 48           3  
钢琴方

向 
 

  
钢琴大师演奏

赏析1 
1  32 32  2               

  
钢琴大师演奏

赏析2 
1  32 32   2              

  
流行音乐钢琴

演奏1 
1  32 32        2         

  
流行音乐钢琴

演奏2 
1  32 32         2        

小

计 
  23 32 528 560  3 3  5 3  7 10  4     

专

业

拓

展

课 

任

选 

1 

AC0114

0 
形 体1 1  32 32  2           

音乐学

院 

任选

10分 

 

AC0115

0 
形 体2 1  32 32   2          

音乐学

院 
 

2 

AB0982

0 
钢琴基础1 1  32 32  2           

音乐学

院 
 

 钢琴基础2 1  32 32   2          
音乐学

院 
 

3 

 声乐剧目排练1 2  64 64         4    
音乐学

院 
 

 声乐剧目排练2 2  64 64           4  
音乐学

院 
 

4 
AB0387

0 

多声部音乐基

础 
3 48  48        3     

音乐学

院 
 

5  合唱与指挥 3  64 64         4    
音乐学

院 
 

6 

AA0660

0 
复调1 2 32  32        2     

音乐学

院 
 

AA0661

0 
复调2 2 32  32         2    

音乐学

院 
 

7  
人物造型与化

妆 
2  32 32      2       

设计艺

术学院 
 

8 
AB0392

0 
音乐传播A 2 32  32        2     

音乐学

院 
  

8  器乐演奏A 1  32 32         2       

9  声乐演唱A 1  32 32         2       
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10  音乐主持 1  32 32           2     

                       

小

计 

  10 32 256 288  4 4     2 4  4   声乐  

  10 112 96 208  4 2     5 2     器乐  

  10 112 64 176        5 6     钢琴  

合计 

  63 448 912 1360  11 11  12 12  15 15  9   声乐  

  63 528 848 1376  12 10  16 16  17 14  5   器乐  

  63 560 848 1408  7 7  14 12  18 22  8   钢琴  

集中性实践教

学 

必

修  

1  
实践2 

田野采风 
2       

3

周 
           

2  
实践3 

实践演出 
2          

3

周 
        

3 
AC0048

0 

实践4 

毕业音乐会 
2             

3

周 
     

4 
AC0068

0 
毕业实习 6               8周    

5 
AC0066

0 
毕业论文 8               8周    

合计   20                   

总计（声乐）  声乐 
16

0 
1476 1184 2660  24 30  27 24  22 22  14     

总计（器乐）  器乐 
16

0 
1556 1120 2676  25 29  31 28  24 21  10     

总计（钢琴）  钢琴 
16

0 
1588 1120 2708  20 26  29 24  25 29  13     
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2005) 

音乐教育专业人才培养方案（2005年） 

 Music Performance  

 

一、培养目标 

本专业培养能主动适应新媒体时代教育事业发展需要的音乐教育应用型专门人才。培养学生

具备较高的音乐演唱或演奏技能、教育教学素养、教学组织策划等综合能力，能够在全国各教育

教学领域，从事音乐教育相关工作的专门人才。 

 

二、培养要求 

1.素质结构要求 

    

熟练掌握音乐的基本理论和分析理解音乐作品的基本能力。系统接受科学的音乐教育、

表演技能和音乐创作技能的专门训练，全面接受音乐学基础理论、音乐发展历史、民族

音乐理论与实践、音乐审美等方面的系统教育。 

2.知识结构要求 

要求学生具有全面扎实的音乐教育基础理论、音乐教学素养和教学策划组织等相关知识；掌

握一门外语（达到学校规定的合格要求）；掌握计算机基础知识与应用技能（达到全国或浙江省

高校计算机等级考核一级水平），具有较全面的人文社会科学知识。 

3.能力结构要求 
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具有一定的教育教学、演唱或演奏能力和影视音乐作品的表现能力；熟悉运用录音、录像、

采编设备进行音乐作品的制作和传播；具有较强的教学管理、文艺编导策划和组织能力；在音乐

教育专业领域内具有一定的创新能力。 

 

三、主干学科 

音乐与教育学 

 

四、学制与学位 

1.标准学制：四年 

2.弹性学制：三——六年（根据所获学分确定修业年限） 

3.授予学位：音乐教育学学士 

 

五、核心课程 

音乐教育学、音乐教学导论、音乐教学法、艺术概论、影视音乐、民族民间音乐概论、乐理

、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史、和声、曲式作品与分析、演奏、演唱录像技巧、演奏、

演唱录音技巧、戏曲表演与赏析、音视频编辑、声乐演唱、声乐艺术指导、器乐演奏、副修乐器

、钢琴演奏、钢琴伴奏等。 

六、学分 

最低毕业学分：170学分（其中第一课堂160学分，第二课堂10学分） 

 

七、各教学环节时间分配表   
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学年 

 

学期 

内容 

第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 合计 

1 

夏 

2 

秋 

3 

春 

4 

夏 

5 

秋 

6 

春 

7 

夏 

8 

秋 

9 

春 

10 

夏 

11 

秋 

12 

春 

 

军训及入学教

育 

2 1           3 

课堂教学  16 16  16 16  16 16  16  112 

期末考试  1.

5 

1.5  1.

5 

1.5  1 1  1  9 

实践教学     3   3   3   9 

学年论文          （2

） 

   （2

） 

毕业实习            8 8 

毕业论文（设

计、作品） 

           8 8 

毕业教育及鉴

定 

           1 1 

寒暑假  6.

5 

 7.5 6.

5 

 7.5 7  8 7  50 

合计 2 25 17.5 10.5 24 17.5 10.5 24 17 11 24 17 200 

注：表中的“学年论文”，一般要求在第三学年完成，但不占用正常教学时间，用“（2）”表示学时

为2周。 
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八、集中性实践教学环节安排表 

集中性实践教学

名称 

所指向的能力

培养目标 
支撑课程 场所 学期 周数 学分 

田野采风 社会调查能力 

声乐演唱、器乐

演奏、钢琴演奏

等 

校外 4 3 2 

实践演出 专业认知能力 

声乐演唱、器乐

演奏、钢琴演奏

等 

校外 7 3 2 

毕业音乐会 专业认知能力 

声乐演唱、器乐

演奏、钢琴演奏

等 

校内 10 3 2 

合计 9 6 

 

九、实验中心（室）设置实践课程情况 

实验中心（室

）名称 

实践课程名称 面向专业 主要实验项目 学时 

音乐舞蹈实验

实训中心 

 

舞台表演基础 音乐表演 舞台实践基本技能 64 

音乐舞蹈实验

实训中心 

 

钢琴伴奏 音乐表演 钢琴弹奏应用性技巧的训

练、 

64 

音乐舞蹈实验

实训中心 
钢琴基础 音乐表演 

钢琴弹奏的基本的弹奏能

力及相应表现表演能力 
64 

音乐舞蹈实验

实训中心 
视唱练耳 音乐表演 

学生的音乐记忆能力、内

心听觉能力、用听觉分析

音乐语言各要素 

128 
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音乐舞蹈实验

实训中心 
形体 

音乐表演 

 

手、眼、身、法、步的练

习 
64 

合计 384 

 

十、学分汇总表 

教育学本科专业学分汇总表 

 必修课程 选修课程 
合计 

第一

课堂 

课程

结构 

教学形式 学分 课程结构 教学形式 学分 

通识

必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学

分） 

39（12

） 

通识限选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

4 
42(12

) 
集中性实践教学 0 

集中性实践教学 2 通识任选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

14 

17(2) 

集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分

） 

41（14

） 

 合计 

（其中：实践学分

） 

18(0) 59(14

) 

学科

必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学

分） 

8（0） 
学科限选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

6 
14(0) 

集中性实践教学 0 

集中性实践教学 
0 

学科任选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

4 
4(0) 

集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分

） 

8（0）  合计 

（其中：实践学分

） 

10(0) 18(0) 

专业

核心

必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学

分） 

30(10) 
专业方向

限选课程  

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

23(23) 53(33

) 
集中性实践教学 0 

集中性实践教学 20 
专业拓展

任选课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

10 30(20

) 
集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分

） 

50(30) 合计 

（其中：实践学分

） 

33(23) 83(53

) 

课程教学合计 76 课程教学合计 61 138 

实践教学合计 23 实践教学合计 0 22 
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第二

课堂 

 

素质拓展模

块 

读百部书，看百部电

影 

必修，2学分 

不少于

5学分 
5 

专题教育、学术讲座 必修，2学分 

社会实践 必修，不少于0.5学分 

志愿服务 必修，不少于0.5学分 

文艺活动 选修 

体育比赛、身心素养 选修 

创新实践模

块 

竞赛项目 选修 

不少于

2学分 
2 

创新训练项目 选修 

教师工作室 选修 

产学研合作项目 选修 

公开发表论文作品 选修 

创业训练模

块 

就业创业培训 选修 不少于

3学分 
3 

职业技能和资格证书 选修 

大学生自主创业 选修 

合计 

 

10 

学分 

比例 

必修课学分占总学分比例 62%  99 

选修课学分占总学分比例 38%  61 

其中：第一课堂实践教学的学分比

例（课程实践+集中性实践教学）/160 

42%  160(6

) 

总计  170 

 

十一、教学计划表 

 

 

 

               教育学本科专业教学计划汇总表 
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序

号 

课程代

码 
课程名称 

学

分 

理论

学时 

实践

学时 

总学

时 

学 

期  

1 

学

期

2 

学期3 

学

期

4 

学

期

5 

学

期

6 

学

期

7 

学

期

8 

学

期

9 

学

期

10 

学

期

11 

学

期1

2 

授课部

门 
备注  

通识 

课程 

必

修 

1 
AA0173

0 

马克思主义基

本原理 
3 32 16 48   3          社科部   

2 
AA0176

0 

思想道德修养

与法律基础 
3 32 16 48  3           社科部   

3 
AA0179

0 

中国近现代史

纲要 
3 32 16 48      3       社科部   

4 
AA0174

0 

毛泽东思想和

中国特色社会

主义理论体系

概论 

4 48 16 64     4        社科部   

5 
AA101

50 

大学生心理健

康教育 
2 32  32   2          社科部   

6 
AA101

60 

思想品德行为

实践 
1  

（32

） 
             

社科部、

学工部 
  

7 
AA0178

0 
形势与政策 2 

（64

） 
 

（64

） 
 

(1

) 
(1)  

(1

) 

(1

) 
      

社科部、

宣传部 
  

8 

AA0001

0 
大学体育1 1 4 28 32  2           大体部   

AA0002

0 
大学体育2 1 4 28 32   2          大体部   

AA0003

0 
大学体育3 1 4 28 32     2        大体部   

AA0004

0 
大学体育4 1 4 28 32      2       大体部   

9 
AA0172

0 
军事理论 1 16  16             大体部   

10 
AA0175

0 
军训（实践1） 2   

（64

） 

2

周 
           

大体部、

人武部 
  

11 

AA0167

0 
大学英语1 3 48 16 64  4           大外部   

AA0168

0 
大学英语2 3 48 16 64   4          大外部   

AA0169

0 
大学英语3 3 48 16 64     4        大外部   

AA0170

0 
大学英语4 3 48 16 64      4       大外部   
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AA101

80 

大学计算机基

础B 
3 16 32 48   3          

新媒体学

院 
  

13 
AA111

70 

大学生职业发

展及就业指导 
1 36  36             

就业指导

中心、社

科部 

  

小

计 
  41 452 272 724  9 14  10 9          

 

1  科学素质类                 
相关教学

单位 限选

4学

分 

 

2  公共艺术类                 
相关教学

单位 
 

任

选 

1  人文素质教育                 
相关教学

单位 

任选

14学

分 

 

2  科学素质教育                 
相关教学

单位 
 

3  艺术素质教育                 
相关教学

单位 
 

 
小

计 
  18 288  288   3  3 3  3 3  3     

合计   59 740 272 1012  9 17  13 12  3 3  3     

学科 

课程 

必

修 

1 
AA031

30 
艺术概论A 2 32  32  2           文学院   

2 
AA052

40 
影视音乐 2 32  32     2        音乐学院   

3 

AA0664

0 

民族民间音乐

概论1 
2 32  32        2     音乐学院   

AA0665

0 

民族民间音乐

概论2 
2 32  32         2    音乐学院   

小

计 
  8 128  128  2      2 2       

限

选 

1 
AA041

60 
写作A 2 32  32  2           文学院   

2  
新媒体概论（

艺术） 
2 32  32   2          

文化创意

学院 

限选

6学

分 

 

3  文化产业管理 2 32  32        2     管理学院  

4  
传播学（艺术

） 
2 32  32  2           

新闻与传

播学院 
 

5 
AA035

40 
美学原理A 2 32  32   2          文学院  
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小

计 
  6 96  96  2 2     2       

 1 
AA052

50 
中外戏剧史A 2 32  32         2    文学院   

任

选 

2 
AA031

10 
视听语言A 2 32  32         2    电影学院 

任选

4学

分 

 

3 
AB0116

0 
导演基础 2 32  32           2  

电视艺术

学院 
 

4 
AB0485

0 

演出策划与演

艺经纪 
2 32  32           2  管理学院  

 
小

计 
  4 64  64         2  2     

合计   18 288  288  4 2   2  4 4  2     

专业课程 

专

业

核

心

课

程 

必

修 

1 

AA0658

0 
乐理C1 2 32  32  2           

音乐学

院 
  

AA0659

0 
乐理C2 2 32  32   2          

音乐学

院 
  

2 

AC0010

0 
视唱练耳C1 1  32 32  2           

音乐学

院 
  

AC0011

0 
视唱练耳C2 1  32 32   2          

音乐学

院 
  

AC0012

0 
视唱练耳C3 1  32 32     2        

音乐学

院 
  

AC0013

0 
视唱练耳C4 1  32 32      2       

音乐学

院 
  

3 

AA1374

0 
中国音乐史1 2 32  32     2        

音乐学

院 
  

 中国音乐史2 2 32  32      2       
音乐学

院 
  

4 

AA1075

0 
西方音乐史1 2 32  32        2     

音乐学

院 
  

AA1137

0 
西方音乐史2 2 32  32         2    

音乐学

院 
  

5 

AA0662

0 
和声C1 2 48  48     3        

音乐学

院 
  

AA0663

0 
和声C2 2 48  48      3       

音乐学

院 
  

6 
AA0666 曲式作品与分

2 32  32        2     
音乐学
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0 析C1 院 

AA0667

0 

曲式作品与分

析C2 
2 32  32         2    

音乐学

院 
  

  音乐教育学 1 16 16 32        2     
音乐学

院 
  

  音乐教学导论 1 16 16 32         2    
音乐学

院 
  

 
AA1354

0 
音乐教学法 1 16 16 32     2        

音乐学

院 
  

  
演奏、演唱录

音技巧2 
1 16 16 32      2       

音乐学

院 
  

  
戏曲表演与赏

析 
1  32 32           2  

音乐学

院 
  

  音视频编辑 1  32 32           2  
音乐学

院 
  

小

计 
  30 416 256 672  4 4  9 9  6 6  4     

专

业

方

向

课

程 

限

选 

1 

AC0097

0 
声乐演唱1 1  16 16  1           

声乐方

向 

模

块

一 

选

修

一

个

模

块 

 

AC0098

0 
声乐演唱2 1  16 16   1          

声乐方

向 
 

AC0099

0 
声乐演唱3 1  16 16     1        

声乐方

向 
 

AC0100

0 
声乐演唱4 1  16 16      1       

声乐方

向 
 

AC0101

0 
声乐演唱5 1  16 16        1     

声乐方

向 
 

AC0102

0 
声乐演唱6 1  16 16         1    

声乐方

向 
 

AC0103

0 
声乐演唱7 1  16 16           1  

声乐方

向 
 

2 

AC0104

0 
声乐艺术指导1 2  32 32        2     

声乐方

向 
 

AC0105

0 
声乐艺术指导2 2  32 32         2    

声乐方

向 
 

3 

AC0116

0 
正 音1 2  32 32  2           

声乐方

向 
 

AC0117

0 
正 音2 2  32 32   2          

声乐方

向 
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4 

 舞台表演基础1 2  32 32     2        
声乐方

向 
 

 舞台表演基础2 2  32 32      2         

5  室内乐C 2  64 64        4       

6  影视声乐演唱 2  32 32         2      

小

计 
  23  400 400  3 3  3 3  7 5  1    

1 

AC0090

0 
器乐演奏1 1  16 16  1           

器乐方

向 

模

块

二 

 

AC0091

0 
器乐演奏2 1  16 16   1          

器乐方

向 
 

AC0092

0 
器乐演奏3 1  16 16     1        

器乐方

向 
 

AC0093

0 
器乐演奏4 1  16 16      1       

器乐方

向 
 

AC0094

0 
器乐演奏5 1  16 16        1     

器乐方

向 
 

AC0095

0 
器乐演奏6 1  16 16         1    

器乐方

向 
 

AC0096

0 
器乐演奏7 1  16 16           1  

器乐方

向 
 

2 

AC0108

0 
室内乐B1 

1.

5 
 32 32     3        

器乐方

向 
 

AC0109

0 
室内乐B2 

1.

5 
 32 32      3       

器乐方

向 
 

AC0110

0 
室内乐B3 

1.

5 
 32 32        3     

器乐方

向 
 

AC0111

0 
室内乐B4 

1.

5 
 32 32         3    

器乐方

向 
 

3 

AC0074

0 
副修乐器1 1  16 16  1           

器乐方

向 
 

AC0075

0 
副修乐器2 1  16 16   1          

器乐方

向 
 

AC0076

0 
副修乐器3 1  16 16     1        

器乐方

向 
 

AC0077

0 
副修乐器4 1  16 16      1       

器乐方

向 
 

4 
AA1076

器乐合奏1 1  32 32  2           
器乐方
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0 向 

AA1141

0 
器乐合奏2 1  32 32   2          

器乐方

向 
 

AB0870

0 
器乐合奏3 1  32 32     2        

器乐方

向 
 

 器乐合奏4 1  32 32      2       
器乐方

向 
 

 器乐合奏5 1  32 32        2     
器乐方

向 
 

 器乐合奏6 1  32 32         2    
器乐方

向 
 

小

计 
  23  496 496  3 3  7 7  7 7  1    

1 

AC0083

0 
钢琴演奏1 1  16 16  1           

钢琴方

向 

模

块

三 

 

AC0084

0 
钢琴演奏2 1  16 16   1          

钢琴方

向 
 

AC0085

0 
钢琴演奏3 1  16 16     1        

钢琴方

向 
 

AC0086

0 
钢琴演奏4 1  16 16      1       

钢琴方

向 
 

AC0087

0 
钢琴演奏5 1  16 16        1     

钢琴方

向 
 

AC0088

0 
钢琴演奏6 1  16 16         1    

钢琴方

向 
 

AC0089

0 
钢琴演奏7 1  16 16           1  

钢琴方

向 
 

2 

AC0106

0 
室内乐A1 2  64 64        4     

钢琴方

向 
 

AC0107

0 
室内乐A2 2  64 64         4    

钢琴方

向 
 

3 
AA0672

0 
钢琴艺术史 2 32  32     2        

钢琴方

向 
 

4 

AC0080

0 
钢琴伴奏A1 1  32 32     2        

钢琴方

向 
 

AC0081

0 
钢琴伴奏A2 1  32 32      2       

钢琴方

向 
 

5  钢琴教学法1 2  48 48         3    
钢琴方

向 
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 钢琴教学法2 2  48 48           3  
钢琴方

向 
 

  
钢琴大师演奏

赏析1 
1  32 32  2               

  
钢琴大师演奏

赏析2 
1  32 32   2              

  
流行音乐钢琴

演奏1 
1  32 32        2         

  
流行音乐钢琴

演奏2 
1  32 32         2        

小

计 
  23 32 528 560  3 3  5 3  7 10  4     

专

业

拓

展

课 

任

选 

1 

AC0114

0 
形 体1 1  32 32  2           

音乐学

院 

任选

10分 

 

AC0115

0 
形 体2 1  32 32   2          

音乐学

院 
 

2 

AB0982

0 
钢琴基础1 1  32 32  2           

音乐学

院 
 

 钢琴基础2 1  32 32   2          
音乐学

院 
 

3 

 声乐剧目排练1 2  64 64         4    
音乐学

院 
 

 声乐剧目排练2 2  64 64           4  
音乐学

院 
 

4 
AB0387

0 

多声部音乐基

础 
3 48  48        3     

音乐学

院 
 

5  合唱与指挥 3  64 64         4    
音乐学

院 
 

6 

AA0660

0 
复调1 2 32  32        2     

音乐学

院 
 

AA0661

0 
复调2 2 32  32         2    

音乐学

院 
 

7  
人物造型与化

妆 
2  32 32      2       

设计艺

术学院 
 

8 
AB0392

0 
音乐传播A 2 32  32        2     

音乐学

院 
  

8  器乐演奏A 1  32 32         2       

9  声乐演唱A 1  32 32         2       
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10  音乐主持 1  32 32           2     

                       

小

计 

  10 32 256 288  4 4     2 4  4   声乐  

  10 112 96 208  4 2     5 2     器乐  

  10 112 64 176        5 6     钢琴  

合计 

  63 448 912 1360  11 11  12 12  15 15  9   声乐  

  63 528 848 1376  12 10  16 16  17 14  5   器乐  

  63 560 848 1408  7 7  14 12  18 22  8   钢琴  

集中性实践教

学 

必

修  

1  
实践2 

田野采风 
2       

3

周 
           

2  
实践3 

实践演出 
2          

3

周 
        

3 
AC0048

0 

实践4 

毕业音乐会 
2             

3

周 
     

4 
AC0068

0 
毕业实习 6               8周    

5 
AC0066

0 
毕业论文 8               8周    

合计   20                   

总计（声乐）  声乐 
16

0 
1476 1184 2660  24 30  27 24  22 22  14     

总计（器乐）  器乐 
16

0 
1556 1120 2676  25 29  31 28  24 21  10     

总计（钢琴）  钢琴 
16

0 
1588 1120 2708  20 26  29 24  25 29  13     
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2010) 

音乐教育专业人才培养方案（2010年） 

Music Performance 

 

一、培养目标 

本专业培养能主动适应新媒体时代教育事业发展需要的音乐教育应用型专门人才。培养学生

具备较高的音乐演唱或演奏技能、教育教学素养、教学组织策划等综合能力，能够在全国各教育

教学领域，从事音乐教育相关工作的专门人才。 

二、培养要求 

1.素质结构要求 

培养学生具有社会主义核心价值观和中华民族传统美德，具备较高的文化修养和职业道德，

具有音乐教育，音乐表演、媒体传播、文艺策划等方面的专业相关素养；具有健康体魄和健全的

心理素质，达到国家规定的大学生体质健康标准和军事训练标准。 

2.知识结构要求 

要求学生具有全面扎实的音乐表演基础理论、音乐教育教学能力，音乐教育管理、广播电视

媒体传播和文艺编导策划组织等相关知识；掌握一门外语（达到学校规定的合格要求）；掌握计

算机基础知识与应用技能（达到全国或浙江省高校计算机等级考核一级水平），具有较全面的人

文社会科学知识。 

3.能力结构要求 

具有一定的演唱或演奏能力和影视音乐作品的表现能力；熟悉运用录音、录像、采编设备进

行音乐作品的制作和传播；具有较强的教育编导策划和组织能力；在音乐表演专业领域内具有一

定的创新能力。 

三、主干学科 

音乐与教育学 

四、学制与学位 



240 

 

1.标准学制：四年 

2.弹性学制：三——六年（根据所获学分确定修业年限） 

3.授予学位：教育学学士 

五、核心课程 

音乐教育学、音乐教学法、音乐教学导论、艺术概论、影视音乐、民族民间音乐概论、乐理

、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史、和声、曲式作品与分析、演奏、演唱录像技巧、演奏、

演唱录音技巧、戏曲表演与赏析、音视频编辑等。 

六、学分 

最低毕业学分：170学分（其中第一课堂160学分，第二课堂10学分） 

七、各教学环节时间分配表 

          学年 

学期 

内容 

第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 合计 

1 

夏 

2 

秋 

3 

春 

4 

夏 

5 

秋 

6 

春 

7 

夏 

8 

秋 

9 

春 

10 

夏 

11 

秋 

12 

春 

 

军训及入学教育 2 1           3 

课堂教学  16 16  16 16  16 16  16  112 

期末考试  1.5 1.5  1.5 1.5  1 1  1  9 

实践教学    3   3   3   9 

学年论文         （2）    （2） 

毕业实习            8 8 

毕业论文（设计、

作品） 
           8 8 

毕业教育及鉴定            1 1 

寒暑假  6.5  7.5 6.5  7.5 7  8 7  50 

合计 2 25 17.5 10.5 24 17.5 10.5 24 17 11 24 17 200 

注：表中的“学年论文”，一般要求在第三学年完成，但不占用正常教学时间，用“（2）”表示学

时为2周。 
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八、集中性实践教学环节安排表 

集中性实践 

教学名称 

所指向的能力 

培养目标 

支撑课程 场所 学期 周数 学分 

田野采风 社会调查能力 
声乐演唱、器乐演

奏、钢琴演奏等 
校外 4 3 2 

实践演出 专业认知能力 
声乐演唱、器乐演

奏、钢琴演奏等 
校外 7 3 2 

毕业音乐会 专业认知能力 
声乐演唱、器乐演

奏、钢琴演奏等 
校内 10 3 2 

合   计 9 6 

九、实验中心（室）设置实践课程情况 

实验中心（室）名称 实践课程名称 面向专业 主要实验项目 学时 

音乐舞蹈实验实训中心 舞台表演基础 音乐表演 舞台实践基本技能 64 

音乐舞蹈实验实训中心 钢琴伴奏 音乐表演 钢琴弹奏应用性技巧的训练、 64 

音乐舞蹈实验实训中心 钢琴基础 音乐表演 钢琴弹奏的基本的弹奏能力及相应表

现表演能力 

64 

音乐舞蹈实验实训中心 视唱练耳 音乐表演 学生的音乐记忆能力、内心听觉能力

、用听觉分析音乐语言各要素 

128 

音乐舞蹈实验实训中心 形体 音乐表演 手、眼、身、法、步的练习 64 

合    计 384 

十、学分汇总表 

音乐教育本科专业学分汇总表 

 必修课程 选修课程 合计 

第一

课堂 

课程 

结构 

教学形式 学分 课程 

结构 

教学形式 学分  

通识必

修课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

39（12） 
通识限

选课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

4 
42（12

） 
集中性实践教学 0 

集中性实践教学 2 
通识任

选课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

14 

16（2） 

集中性实践教学 0 
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 必修课程 选修课程 合计 

合计 

（其中：实践学分） 

41（14）  合计 

（其中：实践学分） 

18（0） 59（14

） 

学科必

修课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

8（0） 
学科限

选课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

6 
14（0） 

集中性实践教学 0 

集中性实践教学 0 
学科任

选课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

4 

4（0） 

集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分） 

8（0）  合计 

（其中：实践学分） 

10（0） 18（0） 

第一

课堂 

专业核

心必修

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

30（10） 

专业方

向限选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

23（23） 
53（33

） 
集中性实践教学 0 

集中性实践教学 20 专业拓

展任选

课程 

课程教学 

（其中：课程实践学分

） 

10 
30（20

） 
集中性实践教学 0 

合计 

（其中：实践学分） 

50（30） 合计 

（其中：实践学分） 

33（23） 83（53

） 

课程教学合计 99 课程教学合计 61 160 

实践教学合计 44 实践教学合计 23 67 

第二

课堂 

素质拓展模块 

读百部书，看百部电影 必修，2学分 

不少于5

学分 
5 

专题教育、学术讲座 必修，2学分 

社会实践 必修，不少于0.5学分 

志愿服务 必修，不少于0.5学分 

文艺活动 选修 

体育比赛、身心素养 选修 

创新实践模块 

竞赛项目 选修 

不少于2

学分 
2 

创新训练项目 选修 

教师工作室 选修 

产学研合作项目 选修 

公开发表论文作品 选修 

创业训练模块 
就业创业培训 选修 

 3 
职业技能和资格证书 选修 

大学生自主创业 选修 

合    计 10 

学分 

比例 

必修课学分占总学分比例 99/160=61.9% 

选修课学分占总学分比例 61/160=38.1% 

其中：第一课堂实践教学的学分比例 

（课程实践+集中性实践教学）/160 

67/160=41.9% 
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 必修课程 选修课程 合计 

总    计 170 

附表： 

 

 

音乐教育专业教学计划表 

 

课程       

类别 

修

读

方

式 

序号 课程代码 课程名称 学分 

理论 

学时 

实践

学时 

总学

时 

学期  

1 

学

期2 

学

期3 

学

期4 

学

期5 

学

期6 

学

期7 

学

期8 

学

期9 

学

期1

0 

学

期1

1 

学

期1

2 

授课 

部门 

备注 

通识 

课程 

必

修 

1 AA01730 马克思主义基本原理 3 32 16 48   3          社科部  

2 AA01760 
思想道德修养与法律

基础 
3 32 16 48  3           社科部  

3 AA01790 中国近现代史纲要 3 32 16 48      3       社科部  

4 AA01740 

毛泽东思想和中国特

色社会主义理论体系

概论 

4 48 16 64     4        社科部  

5 AA10150 大学生心理健康教育 2 32  32   2          社科部  

6 AA10160 思想品德行为实践 1  
（32

） 
             

社科部、

学工部 
 

7 AA01780 形势与政策 2 
（128

） 
 

（12

8） 
 

（1

） 

（1

） 
 

（1

） 

（1

） 
 

（1

） 

（1

） 
 

（1

） 
 

社科部、

宣传部 
 

8 

AA00010 大学体育1 1 4 28 32  2           大体部  

AA00020 大学体育2 1 4 28 32   2          大体部  

AA00030 大学体育3 1 4 28 32     2        大体部  

AA00040 大学体育4 1 4 28 32      2       大体部  

9 AA01720 军事理论 1 16  16             大体部  

10 AA01750 军训（实践1） 2   
（64

） 
2周            

大体部、

人武部 
 

11 

AA01670 大学英语1 3 48 16 64  4           大外部  

AA01680 大学英语2 3 48 16 64   4          大外部  

AA01690 大学英语3 3 48 16 64     4        大外部  

AA01700 大学英语4 3 48 16 64      4       大外部  

 AA10180 大学计算机基础B 3 16 32 48   3          
新媒体学

院 
 

13 AA11170 
大学生职业发展及就

1 32  32             就业指导

中心、社
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序号 课程代码 课程名称 学分 

理论 

学时 

实践

学时 

总学

时 

学期  

1 

学

期2 

学

期3 

学

期4 

学

期5 

学

期6 

学

期7 

学

期8 

学

期9 

学

期1

0 

学

期1

1 

学

期1

2 

授课 

部门 

备注 

业指导 科部 

小计   41 448 272 720  9 14  10 9         

 

1  科学素质类 2 32  32      2       
相关教学

单位 
限选4

学分 

2  公共艺术类 2 32  32     2        
相关教学

单位 

任

选 

1  人文素质教育 

14 224  224 

  

   2  4 4  4 

 
相关教学

单位 

任选14

学分 
2  科学素质教育    

相关教学

单位 

3  艺术素质教育    
相关教学

单位 

 小计   18 288  288     2 4  4 4  4    

合计   59 704 272 1008  9 14  12 13  4 4  4    

学科 

课程 

必

修 

1 AA03130 艺术概论A 2 32  32  2           文学院  

2 AA05240 影视音乐 2 32  32     2        音乐学院  

3 

AA06640 民族民间音乐概论1 2 32  32        2     音乐学院  

AA06650 民族民间音乐概论2 2 32  32         2    音乐学院  

小计   8 128  128  2      2 2      

限

选 

1 AA04160 写作A 2 32  32  2           文学院  

2 AB13430 新媒体概论 2 32  32   2          动画学院 

限选6

学分 

3 AB08020 文化产业管理 2 32  32        2     管理学院 

4 AB13320 传播学 2 48  48  3           
新闻与传

播学院 

5 AA03540 美学原理A 2 32  32   2          文学院 

小计   6 96  96  2 2     2      

 1 AA05250 中外戏剧史A 2 32  32         2    文学院  

任

选 

2 AA03110 视听语言A 2 32  32         2    电影学院 

任选4

学分 
3 AB01160 导演基础 2 32  32           2  

电视艺术

学院 

4 AB04850 演出策划与演艺经纪 2 32  32           2  管理学院 

 小计   4 64  64         2  2    

合计   18 288  288  4 2   2  4 4  2    

专
业
课
程 

专
业
核
心
课
程 

必

修 
1 

AA06580 乐理C1 2 32  32  2           音乐学院  

AA06590 乐理C2 2 32  32   2          音乐学院  
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序号 课程代码 课程名称 学分 

理论 

学时 

实践

学时 

总学

时 

学期  

1 

学

期2 

学

期3 

学

期4 

学

期5 

学

期6 

学

期7 

学

期8 

学

期9 

学

期1

0 

学

期1

1 

学

期1

2 

授课 

部门 

备注 

2 

AC00100 视唱练耳C1 1  32 32  2           音乐学院  

AC00110 视唱练耳C2 1  32 32   2          音乐学院  

AC00120 视唱练耳C3 1  32 32     2        音乐学院  

AC00130 视唱练耳C4 1  32 32      2       音乐学院  

3 

AA13740 中国音乐史1 2 32  32     2        音乐学院  

AA16160 中国音乐史2 2 32  32      2       音乐学院  

4 

AA10750 西方音乐史1 2 32  32        2     音乐学院  

AA11370 西方音乐史2 2 32  32         2    音乐学院  

5 

AA06620 和声C1 2 48  48     3        音乐学院  

AA06630 和声C2 2 48  48      3       音乐学院  

6 

AA06660 曲式作品与分析C1 2 32  32        2     音乐学院  

AA06670 曲式作品与分析C2 2 32  32         2    音乐学院  

7 

AA16930 音乐教育学 1 16 16 32        2     音乐学院  

AA16940 音乐教学法 1 16 16 32         2    音乐学院  

AA13540 音乐教学导论 1 16 16 32     2        音乐学院  

AA16440 演奏、演唱录音技巧2 1 16 16 32      2       音乐学院  

8 AA16110 戏曲表演与赏析 1  32 32           2  音乐学院  

9 AA16150 音视频编辑 1  32 32           2  音乐学院  

小计   30 416 256 672  4 4  9 9  6 6  4    

专
业
课
程 

专
业
方
向
课
程 

限

选 

1 

AC00970 声乐演唱1 1  16 16  1           声乐方向 

模
块
一 

选
修
一
个
模
块 

AC00980 声乐演唱2 1  16 16   1          声乐方向 

AC00990 声乐演唱3 1  16 16     1        声乐方向 

AC01000 声乐演唱4 1  16 16      1       声乐方向 

AC01010 声乐演唱5 1  16 16        1     声乐方向 

AC01020 声乐演唱6 1  16 16         1    声乐方向 

AC01030 声乐演唱7 1  16 16           1  声乐方向 

2 

AC01040 声乐艺术指导1 2  32 32        2     声乐方向 

AC01050 声乐艺术指导2 2  32 32         2    声乐方向 

3 

AC01160 正 音1 2  32 32  2           
播音主持

艺术学院 

AC01170 正 音2 2  32 32   2          音乐学院 

4 AB16090 舞台表演基础1 2  32 32     2        声乐方向 
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序号 课程代码 课程名称 学分 

理论 

学时 

实践

学时 

总学

时 

学期  

1 

学

期2 

学

期3 

学

期4 

学

期5 

学

期6 

学

期7 

学

期8 

学

期9 

学

期1

0 

学

期1

1 

学

期1

2 

授课 

部门 

备注 

AB16100 舞台表演基础2 2  32 32      2       声乐方向 

5 AB16380 室内乐C 2  64 64        4     声乐方向 

6 AB16460 影视声乐演唱 2  32 32         2    声乐方向 

小计   23  400 400  3 3  3 3  7 5  1   

1 

AC00900 器乐演奏1 1  16 16  1           器乐方向 

模
块
二 

AC00910 器乐演奏2 1  16 16   1          器乐方向 

AC00920 器乐演奏3 1  16 16     1        器乐方向 

AC00930 器乐演奏4 1  16 16      1       器乐方向 

AC00940 器乐演奏5 1  16 16        1     器乐方向 

AC00950 器乐演奏6 1  16 16         1    器乐方向 

AC00960 器乐演奏7 1  16 16           1  器乐方向 

2 

AC01080 室内乐B1 1.5  32 32     3        器乐方向 

AC01090 室内乐B2 1.5  32 32      3       器乐方向 

AC01100 室内乐B3 1.5  32 32        3     器乐方向 

AC01110 室内乐B4 1.5  32 32         3    器乐方向 

3 

AC00740 副修乐器1 1  16 16  1           器乐方向 

AC00750 副修乐器2 1  16 16   1          器乐方向 

AC00760 副修乐器3 1  16 16     1        器乐方向 

AC00770 副修乐器4 1  16 16      1       器乐方向 

4 

AA10760 器乐合奏1 1  32 32  2           器乐方向 

AA11410 器乐合奏2 1  32 32   2          器乐方向 

AB08700 器乐合奏3 1  32 32     2        器乐方向 

AA16580 器乐合奏4 1  32 32      2       器乐方向 

AB16770 器乐合奏5 1  32 32        2     器乐方向 

AB16780 器乐合奏6 1  32 32         2    器乐方向 

小计   23  496 496  4 4  7 7  6 6  1   

专
业
课
程 

专
业
方
向
课
程 

限

选 
1 

AC00830 钢琴演奏1 1  16 16  1           钢琴方向 

模
块
三 

选

修

一

个

模

块 

AC00840 钢琴演奏2 1  16 16   1          钢琴方向 

AC00850 钢琴演奏3 1  16 16     1        钢琴方向 

AC00860 钢琴演奏4 1  16 16      1       钢琴方向 

AC00870 钢琴演奏5 1  16 16        1     钢琴方向 

AC00880 钢琴演奏6 1  16 16         1    钢琴方向 
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序号 课程代码 课程名称 学分 

理论 

学时 

实践

学时 

总学

时 

学期  

1 

学

期2 

学

期3 

学

期4 

学

期5 

学

期6 

学

期7 

学

期8 

学

期9 

学

期1

0 

学

期1

1 

学

期1

2 

授课 

部门 

备注 

AC00890 钢琴演奏7 1  16 16           1  钢琴方向 

2 

AC01060 室内乐A1 2  64 64        4     钢琴方向 

AC01070 室内乐A2 2  64 64         4    钢琴方向 

3 AA06720 钢琴艺术史 2 32  32     2        钢琴方向 

4 

AC00800 钢琴伴奏A1 1  32 32     2        钢琴方向 

AC00810 钢琴伴奏A2 1  32 32      2       钢琴方向 

5 

AC04180 钢琴教学法1 2  48 48         3    钢琴方向 

AC04190 钢琴教学法2 2  48 48           3  钢琴方向 

 AB16790 钢琴大师演奏赏析1 1  32 32  2           钢琴方向 

 

 AB16800 钢琴大师演奏赏析2 1  32 32   2          钢琴方向 

 

 AB16810 流行音乐钢琴演奏1 1  32 32        2     钢琴方向 

 

 AB16820 流行音乐钢琴演奏2 1  32 32         2    钢琴方向 

 

小计   23 32 528 560  3 3  5 3  7 10  4    

专
业
拓
展
课 

任

选 

1 

AC01140 形 体1 1  32 32  2           音乐学院 

任选10

分 

AC01150 形 体2 1  32 32   2          音乐学院 

2 

AB09820 钢琴基础1 1  32 32  2           音乐学院 

AB12440 钢琴基础2 1  32 32   2          音乐学院 

3 

AB12500 声乐剧目排练1 2  64 64         4    音乐学院 

AB12510 声乐剧目排练2 2  64 64           4  音乐学院 

4 AB03870 多声部音乐基础 3 48  48        3     音乐学院 

5 AB12450 合唱与指挥 3  64 64         4    音乐学院 

6 

AA06600 复调1 2 32  32        2     音乐学院 

AA06610 复调2 2 32  32         2    音乐学院 

7 AB12480 人物造型与化妆 2  32 32      

4（

18

周

） 

      
设计艺术

学院 

8 AB03920 音乐传播A 2 32  32        2     音乐学院  

8 AB12470 器乐演奏A 1  32 32         2    音乐学院  

9 AB12520 声乐演唱A 1  32 32         2    音乐学院  

10 AB16760 音乐主持 1  32 32           2  音乐学院  

                      

小计   10 32 256 288  4 4     2 4  4   声乐 
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课程       

类别 

修

读

方

式 

序号 课程代码 课程名称 学分 

理论 

学时 

实践

学时 

总学

时 

学期  

1 

学

期2 

学

期3 

学

期4 

学

期5 

学

期6 

学

期7 

学

期8 

学

期9 

学

期1

0 

学

期1

1 

学

期1

2 

授课 

部门 

备注 

  10 112 96 208  4 2     5 2     器乐 

  10 112 64 176        5 6     钢琴 

合计 

  63 448 912 1360  11 11  12 12  15 15  9   声乐 

  63 528 848 1376  11 9  16 16  18 15  5   器乐 

  63 560 848 1408  7 7  14 12  18 22  8   钢琴 

集
中
性
实
践
教
学 

必

修 

1 AC03610 实践2 田野采风 2       3周           

2 AC03980 实践3 实践演出 2          3周        

3 AC00480 实践4 毕业音乐会 2             3周     

4 AC00680 毕业实习 6               8周   

5 AC00660 毕业论文 8               8周   

合计   20                  

总计（声乐）  声乐 160 1476 1184 2660  24 30  27 24  22 22  14    

总计（器乐）  器乐 160 1408 1268 2676  24 28  31 28  25 22  10    

总计（钢琴）  钢琴 160 1588 1120 2708  20 26  29 24  25 29  13    

注：1、4、7、10学期按3周计算，2、3、5、6、8、9、11、12学期按16周计算学时总学时 = 周学时 * 16 = 理论学时 + 

实践学时带“（  ）”学时为课外学时，不进行计算 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2015) 

音乐教育专业人才培养方案（2015） 

         （Music Performance专业代码：130201） 

 

一、专业简介 

音乐教育专业培养能主动适应新媒体时代文化艺术事业发展需要的音乐

表演应用型专门人才。培养学生具备较高的影视音乐演唱或演奏技能、广电

媒介素养、文艺编导组织策划等综合能力，能够在全国教育教学机构、各级

广电媒体、群文机构领域，从事音乐教育、管理、传播等相关工作的应用型

专门人才。 

专业拥有一支结构合理的师资队伍，共有专业教师32名，特聘外籍专家

1名、客座教授5名。曾多次获浙江省大学生艺术节专业组一、二等奖、优秀

创作奖，新加坡国际华人艺术节金奖、银奖，华东六省一市舞蹈比赛表演二

等奖。经过十三年多的建设，本专业在招生、人才培养方案制订和和执行、

师资队伍建设、教学基本条件、教学管理、教学改革与研究、教学效果、科

研成果等方面均取得了一定程度的进展，并在人才培养方面取得了一定的成

绩，为各类专业文艺团体、广播电视系统、群众文化部门、各种艺术传播和

教育机构以及企事业单位输送了一定的音乐表演艺术人才，多名学生考取研

究生，被国内九大音乐学院及其他艺术院校和国外多所艺术院校录取，在社
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会上取得一定的知名度和美誉度。本专业以声乐器乐钢琴为基础，以舞台表

演为核心，进行多学科交叉融合的复合性人才培养，构建了音乐教育专业学

生所特有的知识结构，形成了以表演为基础的演唱和演奏应用型人才培养模

式。音乐教育专业在武汉大学邱均平的高校专业评估中我院的音乐教育专业

连续三年被评为4星专业。依托省“十三五”优势专业建设，努力争取把音表专

业有进一步提升。 

二、培养目标 

培养具有扎实的学科基础和专业基础知识，具备声乐，钢琴，器乐等方

面的专业知识与技能，具备较强的实践能力和一定的创新能力，能在声乐、

钢琴、器乐演唱、教学、活动策划与管理等领域从事表演、教育、实践演出

等活动的技术人才。 

三、毕业要求 

（一）素质结构要求 

1.1具有正确的社会主义思想道德素质，具有强烈的社会责任感； 

1.2具有较高文化素养和艺术素养；具有良好的音乐表演专业素质和职业

道德； 

1.3具有健康的体魄和健全的心理素质，达到国家规定的大学生体质健康

标准和军事训练标准。 
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（二）知识结构要求 

1．学科基础知识 

1.1具有较全面的人文社会科学知识，掌握与专业相关的艺术学、美学、

音乐理论等方面的学科知识； 

1.2掌握与专业相关的文学理论、媒体传播、文艺策划等方面的跨学科基

础知识。 

2.专业核心知识 

2.1掌握声乐、钢琴、器乐三个专业方向的音乐表演基本技能； 

2.2掌握舞台表演艺术基本规律； 

2.3掌握一门外语（达到学校规定的合格要求）；掌握计算机基础知识与

应用技能（达到全国或浙江省高校计算机等级考核一级水平）； 

（三）能力结构要求 

1.职业核心能力 

1.1具备扎实的演唱、演奏基本功，熟练掌握音乐表演演奏、演唱技能。

准确运用音乐语言塑造作品的艺术形象，能够独立完成音乐作品的二度创作

。具备团队合作能力； 
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1.2掌握一定的音乐表演与基础教学技能，以适应音乐实践过程中的表演与

基础教学的职业需要； 

1.3具有一定的欣赏、鉴别、评价音乐作品的理论分析能力； 

1.4掌握音乐剪辑、舞台设计等多媒体手段，具备与其他艺术门类合作进

行编导、排练及演出策划的职业能力。 

2.职业拓展能力 

2.1运用专业知识解决舞台实践、团队沟通、组织合作等实际问题的能力

。 

2.2发挥创新与创业精神，以适应广播电视系统、大众传媒及企事业单位

、文艺团体、群众文化部门的社会需求，能够运用新媒体手段从事音乐编创

、演出策划、文化组织管理、艺术传播及相关工作的复合型能力。 

表一：毕业要求与课程设置的对应关系表 

课程
类别 

课程名称 
毕业 

要求1 

毕业 

要求2 

毕业 

要求3 

通识

课程 

马克思主义与基本原理 H   

思想道德修养与法律基础 H   

中国近现代史纲要 H   

毛泽东思想和中国特色社

会主义理论体系概论 
H   

大学生心理健康教育 H   
1.本表的毕业要求要细化到X.X 

2.表格如跨页，在每页设置一个表头更清

晰 
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思想品德行为实践 H   

形势与政策 H   

大学英语1、2、3、4 M M L 

大学体育1、2、3、4 M M L 

大学计算机基础 M M M 

大学生就业指导 H H H 

大学生创业基础 M M M 

大学生体质健康测试 M L M 

军事理论 M L  

军训（实践1） M L L 

 

学科

课程 

中国近现代文学作品选读 H M L 

演出策划与演绎经济 M M H 

试听语言 M M M 

艺术概论 M H M 

影视音乐 M H M 

民族民间音乐概论 M H M 

乐理 H H H 

视唱练耳 H H H 

专业

课程 

 

音乐教育学 M M H 

中国音乐史 H H M 

西方音乐史 H H M 

曲式作品与分析 H H H 

和声 H H H 

多声部音乐基础 H H M 

声乐演唱 H H H 

声乐艺术指导 H H H 
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音乐教学导论 H H H 

音乐教学法 H H H 

表演（元素训练） H H M 

表演（交流小品） H H M 

形体 M H M 

钢琴基础 M H M 

剧目排练 H H M 

钢琴演奏 H H H 

室内乐 H H H 

钢琴艺术史 H H M 

钢琴伴奏 H H H 

钢琴教学法 H H H 

钢琴大师演奏赏析 H H M 

流行音乐钢琴演奏 H H H 

钢琴艺术指导 H H H 

复调 H H H 

器乐演奏 H H H 

民族室内乐 H H H 

西洋室内乐 H H H 

民族器乐合奏 H H H 

副修乐器 H H M 

专业

拓展

课 

合唱与指挥 M H H 

音乐传播 M H H 

20世纪新音乐风格 M H M 

人物造型与化妆 M M H 

音乐编辑与制作 M H H 

E注：H表示高度关联，M表示中度关联，L表示低度关联，每门课程可支持1-3项毕业要求。 
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四、主干学科 

说明：列一个学科门类、一至两个二级学科类。 

学科门类：音乐教育、表演 

二级学科类：声乐、钢琴、器乐 

五、专业核心课程 

音乐教育学理论、音乐教学法、音乐导论、声乐演唱、钢琴演奏、器乐

演奏、乐理、视唱练耳、影视音乐、民族民间音乐概论、曲式与作品分析、

中国音乐史、西方音乐史、和声、舞台表演基础。 

六、专业核心能力要求与课程体系对应关系表 

表二：专业核心能力要求与课程体系对应关系表 

序号 专业核心能力 课程设计 
课程性质 

（必修/选修） 
备注 

1 
核心能力1：演奏

演唱技能 

声乐演唱（7） 必修 声乐方向 

重唱（4） 必修 声乐方向 

钢琴演奏（7） 必修 钢琴方向 

钢琴艺术指导（5） 必修 钢琴方向 

器乐演奏（7） 必修 器乐方向 

副修乐器（4） 必修 器乐方向 

2 
核心能力2：音乐

理论素养 

视唱练耳（8） 必修 所有方向 

乐理（4） 必修 所有方向 

和声（6） 必修 所有方向 

曲式与作品分析（4
必修 所有方向 

声乐、钢琴、器乐不是二级学科
名称吧， 
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） 

多声部音乐基础（4

） 

必修 所有方向 

民族民间音乐概论（

4） 

必修 所有方向 

中国音乐史（4） 必修 所有方向 

西方音乐史（4） 必修 所有方向 

影视音乐（2） 必修 所有方向 

艺术概论（2） 必修 所有方向 

音乐教育学（4） 必修 所有方向 

音乐教学法（2） 必修 所有方向 

音乐教学导论（1） 必修 所有方向 

复调（4） 必修 钢琴方向 

3 

 

核心能力3：音乐

表演综合应用 

声乐艺术指导（4） 必修 声乐方向 

形体（4） 必修 声乐方向 

表演（2） 必修 声乐方向 

钢琴基础（4） 
必修 钢琴、声乐方

向 

剧目排演（4） 必修 声乐方向 

钢琴教学法（4） 必修 钢琴方向 

室内乐（4） 必修 钢琴方向 

流行音乐钢琴演奏（

2） 

必修 
钢琴方向 

钢琴伴奏（2） 必修 钢琴方向 

民族室内乐（4） 必修 器乐方向 

西洋室内乐（16） 必修 器乐方向 

民族器乐合奏（12） 必修 器乐方向 
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舞台表演基础（） 必修 所有方向 

 

八、学制与学位 

1.标准学制：四年 

2.弹性学制：三——六年（根据所获学分确定修业年限） 

3.授予学位：音乐教育学学士 

九、毕业学分要求 

最低毕业学分：170学分（其中第一课堂160学分，第二课堂10学分） 

十、各教学环节时间分配表（单位：周） 

学年 

 

学期 

内容 

第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 合计 

短1 

夏 

1 

秋 

2 

春 

短2 

夏 

3 

秋 

4 

春 

短3 

夏 

5 

秋 

6 

春 

短4 

夏 

7 

秋 

8 

春 

 

军训及入学教

育 

2 1           3 

课堂教学  16 16  16 16  16 16  16  112 

期末考试  1.5 1.5  1.5 1.5  1 1  1  9 

短学期实践    3   3   3   9 

毕业实习            0 0 

毕业论文（设           (2) 8 8 

毕业实习的8学分没有列入 
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计、作品） 

毕业教育及鉴

定 

           1 1 

寒暑假  6.5  7.5 6.5  7.5 7  8 7  50 

合计 2 25 17.5 10.5 24 17.5 10.5 24 17 11 24 9 192 

注：表中的“毕业论文（设计、作品）”，一般可在第7学期启动，但不停课，用“（2）”表

示学时为2周。 

十一、实践教学环节安排表（含集中性实践和专业核心课程实践） 

 

 

1.集中性实践环节安排 

实践教学名称 
所指向的能

力培养目标 
支撑课程 场所 学期 周数 学分 

军训 身体素质   短学期1 2 2 

专业见习 获取知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，器

乐演奏 

校内、校外

结合 
短学期2 3 3 

实践演出 应用知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，器

乐演奏 

校内、校外

结合 短学期2 3 3 

毕业音乐会 应用知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，钢

琴教学法（钢琴方向

）器乐演奏，副修乐

器（器乐方向） 

校内、校外

结合 
短学期2 3 3 

毕业实习 应用知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，钢

琴教学法（钢琴方向

）器乐演奏，副修乐

校内、校外

结合 短学期3 8 6 
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实践教学名称 
所指向的能

力培养目标 
支撑课程 场所 学期 周数 学分 

器（器乐方向） 

毕业论文 理论技能 论文写作 校内 短学期3 8 8 

合计 27 25 

2.专业核心课程实践安排 

实践教学名称 
所指向的能力

培养目标 
场所 学期 学时数 对应学分 

舞蹈表演基础 

音乐表演综合

应用 

多功能厅、

合唱合奏教

室 

2 32 2 

声乐演唱、钢琴

演奏、器乐演奏 
演奏演唱技能 琴房 

1、2、3、4、5

、6、7、 
112 7 

合计 144 9 

 

十二、实验中心（室）设置实践课程情况（含独立设置实践实验课程） 

实验中心（室

）名称 

实践课程名称 面向专业 主要实验项目 学时 

实验实训中心 

 

舞台表演基础 所有方向 舞台实践基本技能 32 

实验实训中心 

 

声乐演唱 声乐方向 不同类型的音乐会 112 

实验实训中心 

 

重唱 声乐方向 中外经典重唱 32 

实验实训中心 

 

钢琴演奏 钢琴方向 中外钢琴独奏音乐作品 112 
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实验实训中心 

 

室内乐 钢琴方向 双钢琴四手联弹的钢琴音乐作品 128 

实验实训中心 

 

钢琴艺术指导 钢琴方向 钢琴与同学科其他专业的合作 80 

实验实训中心 

 

器乐演奏 器乐方向 中外器乐独奏音乐作品 112 

实验实训中心 民族器乐合奏 器乐方向 民族管弦乐作品 576 

合计 1184 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

ЧЖЕЦЗЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2020) 

音乐教育专业人才培养方案（2020） 

         （Music Performance专业代码：130201） 

 

二、专业简介 

音乐教育专业培养能主动适应“互联网+”时代教育及文化艺术事业发展需

要的音乐教育及音乐表演应用型专门人才。培养学生具备较高的音乐演唱或

演奏技能、教育教学、教育管理、教育统筹，媒介素养、文艺编导组织策划等

综合能力，能够在全国教育教学机构、各文艺团体，传媒领域，从事音乐教

育、管理、传播等相关工作的应用型专门人才。 

专业拥有一支结构合理的师资队伍，共有专业教师32名，特聘外籍专家

1名、客座教授5名。曾多次获浙江省大学生艺术节专业组一、二等奖、优秀创

作奖，新加坡国际华人艺术节金奖、银奖，华东六省一市舞蹈比赛表演二等

奖。经过十三年多的建设，本专业在招生、人才培养方案制订和和执行、师资

队伍建设、教学基本条件、教学管理、教学改革与研究、教学效果、科研成果等

方面均取得了一定程度的进展，并在人才培养方面取得了一定的成绩，为各

类专业文艺团体、广播电视系统、群众文化部门、各种艺术传播和教育机构以

及企事业单位输送了一定的音乐表演艺术人才，多名学生考取研究生，被国

内九大音乐学院及其他艺术院校和国外多所艺术院校录取，在社会上取得一
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定的知名度和美誉度。本专业以声乐器乐钢琴为基础，以舞台表演为核心，

进行多学科交叉融合的复合性人才培养，构建了音乐教育专业学生所特有的

知识结构，形成了以表演为基础的演唱和演奏应用型人才培养模式。音乐教

育专业在武汉大学邱均平的高校专业评估中我院的音乐教育专业连续三年被

评为4星专业。依托省“十三五”优势专业建设，努力争取把音表专业有进一步

提升。 

二、培养目标 

培养具有扎实的学科基础和专业基础知识，具备声乐，钢琴，器乐等方

面的专业知识与技能，具备较强的实践能力和一定的创新能力，能在声乐、

钢琴、器乐演唱、教学、活动策划与管理等领域从事表演、教育、实践演出等活

动的技术人才。 

三、毕业要求 

（一）素质结构要求 

1.1具有正确的社会主义思想道德素质，具有强烈的社会责任感； 

1.2具有较高文化素养和艺术素养；具有良好的音乐表演专业素质和职业

道德； 

1.3具有健康的体魄和健全的心理素质，达到国家规定的大学生体质健康

标准和军事训练标准。 
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（二）知识结构要求 

1．学科基础知识 

1.1具有较全面的人文社会科学知识，掌握与专业相关的艺术学、美学、音

乐理论等方面的学科知识； 

1.2掌握与专业相关的文学理论、媒体传播、文艺策划等方面的跨学科基础

知识。 

2.专业核心知识 

2.1掌握声乐、钢琴、器乐三个专业方向的音乐教育、表演基本技能； 

2.2掌握舞台表演艺术基本规律； 

2.3掌握一门外语（达到学校规定的合格要求）；掌握计算机基础知识与

应用技能（达到全国或浙江省高校计算机等级考核一级水平）； 

（三）能力结构要求 

1.职业核心能力 

1.1具备扎实的演唱、演奏基本功，熟练掌握音乐表演演奏、演唱技能。准

确运用音乐语言塑造作品的艺术形象，能够独立完成音乐作品的二度创作。

具备团队合作能力； 
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1.2掌握一定的音乐表演与基础教学技能，以适应音乐实践过程中的表演与

基础教学的职业需要； 

1.3具有一定的欣赏、鉴别、评价音乐作品的理论分析能力； 

1.4掌握音乐剪辑、舞台设计等多媒体手段，具备与其他艺术门类合作进

行编导、排练及演出策划的职业能力。 

2.职业拓展能力 

2.1运用专业知识解决舞台实践、团队沟通、组织合作等实际问题的能力。 

2.2发挥创新与创业精神，以适应教育系统、大众传媒及企事业单位、文艺

团体、群众文化部门的社会需求，能够运用新媒体手段从事音乐教育教学、编

创、演出策划、教学、文化组织管理、艺术传播及相关工作的复合型能力。 

表一：毕业要求与课程设置的对应关系表 

课程
类别 

课程名称 
毕业 

要求1 

毕业 

要求2 

毕业 

要求3 

通识

课程 

马克思主义与基本原理 H   

思想道德修养与法律基础 H   

中国近现代史纲要 H   

毛泽东思想和中国特色社

会主义理论体系概论 
H   

大学生心理健康教育 H   

思想品德行为实践 H   

1.本表的毕业要求要细化到X.X 

2.表格如跨页，在每页设置一个表头更清

晰 
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形势与政策 H   

大学英语1、2、3、4 M M L 

大学体育1、2、3、4 M M L 

大学计算机基础 M M M 

大学生就业指导 H H H 

大学生创业基础 M M M 

大学生体质健康测试 M L M 

军事理论 M L  

军训（实践1） M L L 

 

学科

课程 

中国近现代文学作品选读 H M L 

演出策划与演绎经济 M M H 

艺术概论 M H M 

影视音乐 M H M 

民族民间音乐概论 M H M 

乐理 H H H 

视唱练耳 H H H 

专业

课程 

 

舞台表演基础 M M H 

中国音乐史 H H M 

西方音乐史 H H M 

曲式作品与分析 H H H 

和声 H H H 

多声部音乐基础 H H M 

声乐演唱 H H H 

声乐艺术指导 H H H 

正音 H H H 

重唱 H H H 
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表演（元素训练） H H M 

表演（交流小品） H H M 

形体 M H M 

钢琴基础 M H M 

剧目排练 H H M 

钢琴演奏 H H H 

室内乐 H H H 

钢琴艺术史 H H M 

钢琴伴奏 H H H 

钢琴教学法 H H H 

钢琴大师演奏赏析 H H M 

流行音乐钢琴演奏 H H H 

钢琴艺术指导 H H H 

复调 H H H 

器乐演奏 H H H 

民族室内乐 H H H 

西洋室内乐 H H H 

民族器乐合奏 H H H 

副修乐器 H H M 

专业

拓展

课 

合唱与指挥 M H H 

20世纪新音乐风格 M H M 

E注：H表示高度关联，M表示中度关联，L表示低度关联，每门课程可支持1-3项毕业要求。 

四、主干学科 

说明：列一个学科门类、一至两个二级学科类。 

学科门类：音乐教育、表演 
声乐、钢琴、器乐不是二级学科
名称吧， 
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二级学科类：声乐、钢琴、器乐 

五、专业核心课程 

音乐教育学、音乐教学法、音乐教学导论、声乐演唱、钢琴演奏、器乐

演奏、乐理、视唱练耳、影视音乐、民族民间音乐概论、曲式与作品分析、

中国音乐史、西方音乐史、和声、舞台表演基础。 

七、专业核心能力要求与课程体系对应关系表 

表二：专业核心能力要求与课程体系对应关系表 

序号 专业核心能力 课程设计 
课程性质 

（必修/选修） 
备注 

1 
核心能力1：演奏

演唱技能 

声乐演唱（7） 必修 声乐方向 

重唱（4） 必修 声乐方向 

钢琴演奏（7） 必修 钢琴方向 

钢琴艺术指导（5） 必修 钢琴方向 

器乐演奏（7） 必修 器乐方向 

副修乐器（4） 必修 器乐方向 

2 
核心能力2：音乐

理论素养 

视唱练耳（6） 必修 所有方向 

乐理（4） 必修 所有方向 

和声（4） 必修 所有方向 

曲式与作品分析（4

） 

必修 所有方向 

多声部音乐基础（4

） 

必修 所有方向 

民族民间音乐概论（

4） 

必修 所有方向 
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中国音乐史（4） 必修 所有方向 

西方音乐史（4） 必修 所有方向 

影视音乐（2） 必修 所有方向 

艺术概论（2） 必修 所有方向 

音乐教育学（4） 必修 所有方向 

音乐教学法（2） 必修 所有方向 

音乐教学导论（1） 必修 所有方向 

复调（4） 必修 钢琴方向 

3 

 

核心能力3：音乐

表演综合应用 

声乐艺术指导（4） 必修 声乐方向 

形体（4） 必修 声乐方向 

表演（2） 必修 声乐方向 

钢琴基础（4） 必修 钢琴、声乐方向 

剧目排演（4） 必修 声乐方向 

钢琴教学法（4） 必修 钢琴方向 

室内乐（4） 必修 钢琴方向 

流行音乐钢琴演奏（

2） 

必修 
钢琴方向 

钢琴伴奏（2） 必修 钢琴方向 

民族室内乐（4） 必修 器乐方向 

西洋室内乐（16） 必修 器乐方向 

民族器乐合奏（12） 必修 器乐方向 

舞台表演基础（） 必修 所有方向 
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八、学制与学位 

1.标准学制：四年 

2.弹性学制：三——六年（根据所获学分确定修业年限） 

3.授予学位：音乐教育学学士 

九、毕业学分要求 

最低毕业学分：160学分（其中第一课堂150学分，第二课堂10学分） 

十、各教学环节时间分配表（单位：周） 

学年 

 

学期 

内容 

第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 合计 

短1 

夏 

1 

秋 

2 

春 

短2 

夏 

3 

秋 

4 

春 

短3 

夏 

5 

秋 

6 

春 

短4 

夏 

7 

秋 

8 

春 

 

军训及入学教

育 

2 1           3 

课堂教学  16 16  16 16  16 16  16  112 

期末考试  1.5 1.5  1.5 1.5  1 1  1  9 

短学期实践    3   3   3   9 

毕业实习            0 0 

毕业论文（设           (2) 8 8 

毕业实习的8学分没有列入 
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计、作品） 

毕业教育及鉴

定 

           1 1 

寒暑假  6.5  7.5 6.5  7.5 7  8 7  50 

合计 2 25 17.5 10.5 24 17.5 10.5 24 17 11 24 9 192 

注：表中的“毕业论文（设计、作品）”，一般可在第7学期启动，但不停课，用“（2）”表

示学时为2周。 

十一、实践教学环节安排表（含集中性实践和专业核心课程实践） 

 

 

1.集中性实践环节安排 

实践教学名称 
所指向的能力

培养目标 
支撑课程 场所 学期 周数 学分 

军训 身体素质   短学期1 2 2 

专业见习 获取知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，器

乐演奏 

校内、校外

结合 
短学期2 3 3 

实践演出 应用知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，器

乐演奏 

校内、校外

结合 短学期2 3 3 

毕业音乐会 应用知识能力 

舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，钢

琴教学法（钢琴方向

）器乐演奏，副修乐

器（器乐方向） 

校内、校外

结合 
短学期2 3 3 

毕业实习 应用知识能力 
舞台表演基础，声乐

演唱，钢琴演奏，钢

琴教学法（钢琴方向

校内、校外

结合 短学期3 8 6 
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实践教学名称 
所指向的能力

培养目标 
支撑课程 场所 学期 周数 学分 

）器乐演奏，副修乐

器（器乐方向） 

毕业论文 理论技能 论文写作 校内 短学期3 8 8 

合计 27 25 

2.专业核心课程实践安排 

实践教学名称 
所指向的能力

培养目标 
场所 学期 学时数 对应学分 

舞蹈表演基础 

音乐表演综合

应用 

多功能厅、

合唱合奏教

室 

2 32 2 

声乐演唱、钢琴

演奏、器乐演奏 

演奏演唱技能 琴房 

1、2、3、4、5、6

、7、 
112 7 

合计 144 9 

 

十二、实验中心（室）设置实践课程情况（含独立设置实践实验课程） 

实验中心（室

）名称 

实践课程名称 面向专业 主要实验项目 学时 

实验实训中心 

 

舞台表演基础 所有方向 舞台实践基本技能 32 

实验实训中心 

 

声乐演唱 声乐方向 不同类型的音乐会 112 

实验实训中心 

 

重唱 声乐方向 中外经典重唱 32 
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实验实训中心 

 

钢琴演奏 钢琴方向 中外钢琴独奏音乐作品 112 

实验实训中心 

 

室内乐 钢琴方向 双钢琴四手联弹的钢琴音乐作品 128 

实验实训中心 

 

钢琴艺术指导 钢琴方向 钢琴与同学科其他专业的合作 80 

实验实训中心 

 

器乐演奏 器乐方向 中外器乐独奏音乐作品 112 

实验实训中心 民族器乐合奏 器乐方向 民族管弦乐作品 576 

合计 1184 
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Додаток В 

Програми обов'язкових музичних дисциплін 

Чжецзянського університетц (інститут мистецтв) (2015) 

1. «Теорія музики та сольфеджіо» 

Мета: 

1. Вивчити та опанувати базові знання з теорії музики, вільно читати 

ноти та цифрові ноти. 

2. На слух навчитися визначати, запам'ятовувати, аналізувати, 

записувати основні музичні елементи пісень та фрагменти інструментальної 

музики (величина і висота звуку, сильні і слабкі звуки, тембр, тональність, 

гармонія, фактура). 

3. Під час читання з аркуша правильно розуміти та виконувати музичні 

терміни, символи, фрази (частини фраз). 

4. Знати та вміти користуватися правилами модуляції. 

Основна навчальна програма: 

Спів з листка (одноголосний, двоголосний, багатоголосий; спів з листа) 

Вправа прослуховування (ритм, мелодія, ваги, інтервал, акорд, 

наслідування, диктант тощо) 

Теорія музики (основна музична теорія) 

- Перший рівень: 

Мелодія – гомофонія (без півтони), консонанси інтервали на ступенях 

мажору і мінору. 

Ритм – прості бари, складні бари. 

Теорія та вправа прослуховування – властивості музичних звуків; темп, 

метр та ритм; музична термінологія. 

- Другий рівень: 

Мелодія – китайська національна тональність, дисонанс, інтервали на 

сходах мажору та мінору. 
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Ритм – прості такти і нерівномірний ритм, складні такти і 

нерівномірний ритм. 

Теорія і вправи прослуховування – структура музичної фрази; гармонія 

і тональність; акорди; китайська національна тональність; інші тональності 

(основної та неосновної за виключенням). 

- Третій рівень: 

Мелодія – зміна в китайських національних тональностях; система 

півтону в мажорних та мінорних тональностях; ближнє відношення 

модуляції в мажорних і мінорних тональностях. 

Ритм – синкопа. 

Теорія аудіювання та вправа - зміна тональності; знання теорії 

китайської національної музики. 

В цілому 144 навчальних годин, показники максимальної 

продуктивності у відповідності до стандартів становлять 8 (максимальна 

кількість балів). Час навчання становить чотири повних семестри (від 

першого до четвертого семестру). Програма передбачає наявність двох 

основних навчальних блоків: теорія основної музики (1/4 від загальної 

кількості годин), сольфеджіо (3/4 від загальної кількості годин). 

Способи екзаменування: письмовий 30%, колоквіум 30%, самостійна 

робота 20%; робота на заняттях 20%. 

 

2. «Вокал» 

Мета: 

1. Оволодіння основами теорії вокального мистецтва. 

2. Опанування методів правильного співу. 

3. Вироблення дикції та правильної вимови текстів китайською та на 

інших мовах; знати характерні особливості мови молодіжного та 

підліткового середовища. 

4. Оволодіння навичками аналізу стилю та змісту творів різних жанрів. 
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5. Навичками фортепіанного акомпанементу власним співом. 

6. Методикою навчання співу дорослих та дітей дбайливому 

відношенню до дитячих голосів у період мутації. 

Основна навчальна програма: 

1. Базова вокальна теорія: 

- загальні уявлення про вокальне мистецтво; 

- налаштування органів, відповідальних за здатність до співу; 

- принципи дихання при співі; 

- принципи акустичного резонансу та вилучення звуку при співі; 

- принципи виникнення звуку; 

- музична психологія; 

- різні тембри людського голосу; 

- вокальні жанри; 

- пісенні жанри; 

- базові знання про особливості будови гортані у дітей та збереження 

голосу в підлітковому віці. 

2. Основні вокальні техніки та методи: 

- правильна манера виконання; 

- правильне дихання, уміння робити паузи та розбивати пісню на 

музичні фрази; 

- розвиток музичного слуху; 

- прищеплення вміння правильно визначати тональності, брати 

мелодію «на слух»; 

- розробка голосових зв'язок, тренування голосу, навчання навичкам 

налаштування акустичного резонансу; 

- прищеплення почуття впевненості у власних вокальних здібностях та 

можливостях під час співу; 

- навчання чіткої та чіткої артикуляції у процесі співу, правильної 

вимови; 
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- навчання основним технікам управління голосом: голосовим тембрам, 

силі та гучності звуку. 

3. Естетичний аспект вокальної музики та виступи. 

- розвиток здібностей до аналізу пісенних творів, розуміння їх змісту та 

основної концепції; 

- навчання точному розпізнаванню нот при співі, співу по нотах, 

здатність зберігати правильну тональність і мелодію, майстерність одного 

співу та співу під акомпанемент. 

Усього 108 навчальних годин, 6 навчальних балів. 36 навчальних 

годин, 2 навчальних бали відводиться під теорію вокалу, 72 навчальні години 

та 4 навчальні бали – під спів. Кожен навчальний семестр включає навчання 

9-13 творів, студенти 2 – 3 рази беруть участь у концертах. Усього навчання 

триває 2 роки. Заняття проходять у вигляді: індивідуальних занять, занять в 

невеликих групах (підбираються учні одного рівня, після кожного тижня 

навчання, проводяться прослуховування, за результатами на які мають право 

найуспішніші учні індивідуальні заняття), загальних класних занять 

(наприклад, для навчання теорії вокалу). 

Атестація складається з: оцінки поточної роботи на уроках з 

старанності, письмові та усні доповіді та участі у концертах (50%) та 

результатів заключного іспиту (50%). 

3. «Фортепіано» 

Мета: 

1. Вивчення процесу еволюції розвитку фортепіано, як музичного 

інструменту, історії фортепіанного мистецтва. 

2. Оволодіння методикою навчання гри на роялі (піаніно), вироблення 

виконавських навичок (соло, акомпанемент) середнього рівня. 

3. Опанування навичками аналізу змісту та стилю творів різних жанрів. 

4. Опанування основами техніками гри на фортепіано, необхідними для 

роботи викладачем класу фортепіано для початківців. 
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Основна навчальна програма: 

1. Музична теорія та історія фортепіано. 

- будова фортепіано, розташування клавіш та структура клавіатури 

- основні принципи вилучення звуку під час гри на піаніно 

- жанри творів для фортепіано 

- історія розвитку фортепіанної музики 

- основи догляду за інструментом 

2. Основи техніки гри на фортепіано: 

- основи правильної постави, постановка рук, пальців 

- основні прийоми гри на фортепіано: окремий звук, легато, стаккато, 

гами, ламані тризвучтя, акорди  

- принципи функціонування кожної з педалей, прийоми використання 

тієї чи іншої педалі залежно від жанру твору. 

3. Розвиток слуху, теоретичні навички: 

- здатність визначити розмір і ритм мелодії на слух, розбити текст на 

такти 

- поняття звуку, нотний стан; цифровий запис; відповідності того чи 

іншого ритму стилю та жанру твору 

- теорія та техніка акомпанементу вокальної музики; розуміння 

особливостей акомпанементу в різних пісенних жанрах 

- гами, ламані тризвуки, акорди - вправа на всі тональності. Навчання 

використання європейського нотного стану та китайських цифрових нот, 

розвиток здібностей до самостійної гри та спів. 

Навчання складає загалом 108 навчальних годин, 6 навчальних 

балів. Навчальний курс розрахований на три роки і може бути поділений на 

два етапи. Перший етап становить 2/3 від загального навчального часу 

(близько 72 навчальних години). У цей період основний наголос робиться на 

оволодіння технікою гри на інструменті. Другий період становить приблизно 

1/3 від загального навчального часу (близько 36 навчальних годин) та 
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присвячений техніці супровід пісенних творів. Заняття проводяться один раз 

тиждень (1 година). Кожен семестр обов’язково мають брати участь в 

шкільних музичних заходах. Заняття проходять у вигляді: індивідуальних 

занять, занять у невеликих групах (підбираються учні одного рівня, після 

кожного тижня навчання проводиться відбіркове прослуховування, за 

результатам якого найуспішніші отримують право на індивідуальні заняття), 

загальних класних занять (на заняттях у групах та загальнокласних заняттях 

повинні застосовуватися електронні інструменти). 

Атестаційна оцінка складається із двох частин: оцінки поточної роботи 

на уроках за старанність, домашні завдання, техніка гри на фортепіано (50% 

від загальної), та результатів заключного іспиту (50% від загальної). 

 

4. «Китайський традиційний музичний інструмент» 

Мета: 

1. Вивчити коротку історію створення та розвитку обраного музичного 

інструменту. 

2. Оволодіти основними прийомами та технікою гри на вибраному 

музичному інструменту, вміти виражати стиль і настрій мелодії. 

3. Вміти визначати жанри та аналізувати музичну тканину творів, що 

виконуються на вибраному музичному інструменті. 

4. Удосконалювати індивідуальну виконавську майстерність, а також 

навички гри в дуеті та в оркестрі, готувати учнів до творчої співпраці, 

розвивати їх внутрішній слух. 

5. Оволодіти методикою навчання школярів гри на індивідуально 

обраному музичному інструменті, а також прийомам виконавства в складі 

дитячого оркестру. 

Основна навчальна програма: 

Обов'язково проходять основи гри на таких інструментах, як Ерху 

(смичок у двох струнах), піпа (китайська чотириструнна гітара), янцин 
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(китайські цимбали), гуджен (клацати на струнах), дизі (китайська бамбукова 

флейта) та інших китайських традиційних музичних інструментах. 

1. Базова теорія та історія китайської традиційної музики в включає 

історію розвитку китайських музичних інструментів, їх будову, принципи 

вилучення звуку та техніки гри, принципи догляду за інструментами, 

основну музичну теорію, поняття про естетику виконання музичного твору, 

музичні жанри та стилі традиційної китайської музики. 

2. Основні техніки та методи виконання. 

А) Ерху. 

- учням прищеплюють правильну поставу, манеру тримати інструмент 

та смичок, правильні техніки вилучення звуку тощо. 

- навчають основним технікам гри для лівої руки та нотним 

відмінностям для партії лівої руки. 

- навчають основним технікам гри для правої руки та нотним 

розбіжностям партії правої руки. 

- навчають грі в п'яти тональностях: D, G, С, F, b. 

В) Піпа. 

- проходять назви всіх частин піпи, основи догляду за інструментом, 

акорди для піпи, тональності, правильну довжину нігтів для гри на піпі. 

- тренують уміння отримувати весь спектр звуків із інструменту, 

правильні та точні техніки гри на піпі, навчають брати акордів. 

- вправляють зв'язкову гру на інструменті, дають основні навички для 

позиції пальців, техніка видобування звуку. 

- тренують використання природного обертони. Здійснення ваги (в 

тональностях D, G, С, F) 

- навчають прийомів гри для лівої руки. Дають вправи на зміну звуку 

(mp – mf) 

С) Яньцин. 
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- проходять назви всіх частин інструменту, правильне положення 

інструменту під час гри, техніки вилучення звуку, тональності. 

- навчають правильної постави та манері виконання 

- тренують зв'язкову гру на інструменті 

- тренують вилучення одиночного звуку, акордів, ламаних 

трьохзвучань тощо 

- тренують гами (С, D, F, G) 

D) Гуджен 

- проходять назви всіх частин гуджена, основи догляду за 

інструментом, акорди для гуджена, тональності, правильну довжину нігтів 

для гри на Гуджені. 

- основні техніки ігри для правої руки 

- основні нотні знаки, що використовуються під час гри 

- основні техніки для взяття акордів лівою рукою 

- навчають основним прийомам гри лівою рукою, спільної гри як 

правою, так і лівою рукою. Тренують гру в основних тональностях – від D до 

G. 

Е) Дізі. 

- навчають правильному диханню при вилученні звуку, правильному 

положенню інструменту 

- навчають правильному положенню рота під час вилучення звуку 

- навчають правильної циркуляції повітря під час гри на флейті 

- тренують правильне положення пальців під час гри на флейті 

- тренують найчастіше застосовні виконавські техніки 

3. Художній та естетичний аспекти навчання традиційної китайської 

музики. 

- учням прищеплюється розуміння краси звучання того чи іншого 

інструменту 
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- учні вчаться оцінювати той чи інший музичний твір, розуміють 

емоційний настрій та сенс музичного твору 

- учні дізнаються про основні техніки гри на даних музичних 

інструментах, музичні жанри, найважливіші твори, стилі тощо. 

Всього відводиться 54 навчальні години, 3 навчальні бали. Все 

навчання ділиться на три періоди, а в тиждень проводять одне 

заняття. Зазвичай починаючи з початку навчання студенти беруть участь у 

звітних виступах: 1-2 рази протягом кожного етапу навчання. Заняття 

поділяються на індивідуальні та загальні. 

Атестація на предмет китайського традиційного музичного 

інструменту складається з двох частин: оцінка поточної роботи (активність 

на уроках, домашні завдання) - 50%, іспит із завершення семестру (гра на 

інструменті) – 50 %. 

 

5. «Закордонний оркестровий музичний інструмент» 

Мета: 

1. Вивчити коротку історію створення та розвитку обраного музичного 

інструменту. 

2. Оволодіти основними прийомами та технікою гри на вибраному 

музичному інструменті, вміти виражати стиль і настрій мелодії. 

3. Вміти визначати жанри та аналізувати музичну тканину творів, що 

виконуються на вибраному музичному інструменті. 

4. Удосконалювати індивідуальну виконавську майстерність, а також 

навички гри в дуеті та в оркестрі, готувати учнів до творчої співпраці, 

розвивати їх внутрішній слух. 

5. Оволодіти методикою навчання школярів гри на індивідуально 

обраному музичному інструменті, а також прийомам виконавства в складі 

дитячого оркестру. 
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Основна навчальна програма: програма повинна включати такі 

інструменти, як: скрипка, віолончель, флейта, кларнет, труба та ін. 

1. Музична теорія 

Включає історію розвитку китайських музичних інструментів, їх 

будову, принципи вилучення звуку та техніки гри, принципи догляду за 

інструментами, основну музичну теорію, поняття про естетику виконання 

музичного твору, музичні жанри та стилі традиційної китайської музики. 

2. Основні виконавчі техніки та методи 

А) Скрипки 

- правильне положення «стоячи» при грі на скрипці, постава 

- техніка ігри для лівої руки 

- техніка ігри для правої руки 

В) Віолончель 

- правильне положення «сидячи» при грі на віолончелі, методи 

вилучення акордів для лівої руки, техніка гри смичком для правої руки 

- спільна робота лівої та правої рук 

- основні виконавчі техніки для лівої руки 

- основні виконавчі техніки для правої руки 

С) Флейта 

- навчають правильній поставі, положенню рота, техніці для пальців та 

правильного дихання під час вилучення звуку. 

- тренують великі та малі гами, ламані тризвучтя, гучність звуку, тембр, 

силу звуку, темп та інші базові техніки гри. 

D) Труба 

- правильне положення рук під час гри на трубі, правильне положення 

«стоячи» при грі, постава, правильне положення рота, дихання. 

Е) Кларнет 

- навчають правильній поставі, положенню рота, техніці для пальців та 

правильного дихання під час вилучення звуку. 
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- тренують великі та малі гами, ламані тризвучтя, гучність звуку, тембр, 

силу звуку, темп та інші базові техніки гри. 

Всього відводиться 54 навчальні години, 3 навчальні бали. Весь 

навчальний процес ділиться на три етапи, на тиждень за одним 

заняттям. Починаючи з четвертого - шостого тижня навчання, учні беруть 

участь у звітних концертах 1-2 рази за чверть. Навчальна програма включає 

індивідуальні та загальні заняття. 

Атестація на предмет зарубіжного оркестрового музичного 

інструменту складається з двох частин: оцінка поточної роботи (активність 

на уроках, домашні завдання) - 50%, іспит із завершення семестру (гра на 

інструменті) – 50 %. 

 

6. «Історія китайської музики  

та прослуховування китайської музики» 

Мета: 

1. Вивчити розвиток китайської музики у різні історичні періоди, її 

основні досягнення, і той культурний фон, на основі якого відбувався цей 

процес; познайомитися з найважливішими школами, видатними 

композиторами та їх програмними творами. 

2. Познайомитися з характерними рисами, виразними засобами та 

історичною еволюцією традиційних жанрів китайської музики. 

3. Самостійно збирати та вивчати музичні матеріали, готувати 

аналітичні статті з питань розвитку національної музичної культури. 

4. Опанувати методику викладання та слухання китайської музики на 

уроках у масових школах. 

Основна навчальна програма: 

Спочатку ця програма розбивалася на два окремі предмети: «Історія 

китайської музики» та «Музичне слухання», розділ «Китайська 

музика». Наразі ці два предмети об'єднали в одну програму. 
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1. Вступ 

2. Давньокитайська музика (221 до н.е.) 

- музика, що існувала у період до династії Ся (2070 до н.е.) 

- музика династій Ся (2070 до н.е. - 1600 до н.е.), Шан (1600 до н.е. - 

1046 до н.е.), Чжоу (1066 до н.е. - 256 до н.е.) 

- інструментальна музика та музичні інструменти 

- музична теорія та ідеологія 

3. Давньокитайська музика (221 до н.е. – 907 н.е.) 

- музична ситуація в період Ціньської (221 до н.е. - 206 до н.е.), 

Ханьської (202 до н.е. - 220 н.е.) династій, Троєцарства (220 - 280), династії 

Дінь (265 - 420), періоду Північних та Південних династій (420 - 585), 

династії Суй (581 – 617) та Тан (618 – 907). 

- інструментальна музика та музичні інструменти 

- музична теорія та ідеологія 

4. Давньокитайська музика (960 – 1912) 

- музика періоду династій Сун (960 – 1279), Юань (1260 – 1368), Мін 

(1368 – 1662), Цин (1636 – 1912). 

- музичне декламування, спів та танцювальна музика 

- театр 

- інструментальна музика та музичні інструменти 

- музична теорія та ідеологія 

5. Музика першої половини 20 століття. 

- «Рух 4-го травня» (1919 р.) та музична ситуація до і після нього: 

музичне виховання, дитяча пісенна та танцювальна музика, розвиток нової 

музики (найважливіші нові музичні жанри) 

- музика періоду антияпонської визвольної війни (1937 – 1945): 

пісенний рух, поява нових пісенних жанрів - масові пісні, концертні пісні, 

хорові співи, пісні для кіно; нові інструментальні музики, пісенний спектакль 

який без акомпанементу. 
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- музика часів громадянської війни (1945 – 1949): пісні «янге» (вуличні 

пісні уявлення), комуністичні пісні (пісні робітничого класу), гумористичні 

пісні та ін. 

6. Музика другої половини 20 століття. 

- музична ситуація після створення Китайської народної республіки 

(1949 р.) 

- перший період розвитку КНР (1949 - 1966): перші 17 років розвитку 

музичного мистецтва у КНР: вокальна музика – жанри хорової музики; 

інструментальна музика - для китайських музичних інструментів, західні 

музичні інструменти, опери, балети. 

- період Культурної Революції (1966 - 1976): вокальна музика – пісні 

витримки Мао Зедуни, інструментальна музика — для китайських музичних 

інструментів, західних музичних інструментів, революційний еталонний 

спектаклі - модернізація пекінської опери, модернізація балету  

- сучасний період розвитку музики в КНР (1976 - 2000): вокальна 

музика - ліричні пісні, шкільні пісні, пісенна творчість Гонконгу та Тайваню, 

популярна музика, кіномузика та телемузика; інструментальна музика - для 

китайських музичних інструментів, західних музичних інструментів, змішані 

музичні колективи, опери, балети та музичні комедії 

Всього відводиться 72 навчальні години, 4 навчальні бали. « 

навчальних заняття на тиждень. 

 

7. «Історія зарубіжної музики та прослуховування зарубіжної 

музики» 

Мета: 

1. Вивчити розвиток зарубіжної музики у різні історичні періоди, її 

основні досягнення, і той культурний фон, на якому відбувався цей 

процес; познайомитися з найважливішими школами, видатними 

композиторами та їх програмними творами. 
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2. Познайомитися з характерними рисами, виразними засобами та 

історичною еволюцією традиційних жанрів зарубіжної музики  

3. Самостійно збирати та вивчати музичні матеріали, готувати 

аналітичні статті з питань розвитку національної музичної культури. 

4. Опанувати методикою викладання та слухання зарубіжної музики на 

уроках у масових школах. 

Основна навчальна програма: 

Спочатку ця програма розбивалася на два окремі предмети: «історія 

зарубіжної музики» та «музичне слухання», розділ «Зарубіжна 

музика». Тепер ці два предмети поєднали в одну програму. 

Програма занять включає: 

1. Вступ 

- музичні матеріали 

- форми організації музики 

- взаємозв'язок музики та культури (людина та музика, взаємозв'язок 

музики з життям соціуму, музика та природа) 

- оцінний компонент музики, вплив музики, що чиниться на людину 

- естетичний компонент музики 

2. Стародавня та середньовічня музика 

- огляд 

- розспівування 

- духовна музика (канон, меса) 

3. музика Відродження та до періоду класицизму. 

- огляд 

- духовна музика Відродження 

- опера Бароко, пассіони, духовна ораторія, кантата 

- соната Бароко, класична соната 

- клавірна музика рококо 

- Г.Ф.Гендель та І.С.Бах 
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4. музика періоду класицизму 

- огляд 

- класичні камерні музики 

- великий концерт, класичні концерти 

- класичні симфонії 

- І.Гайдн, В.А.Моцарт та Л.Бетховен 

5. музика періоду романтизму та національного піднесення 

- огляд 

- романси 

- танцювальна музика, марш 

- сюїти 

- увертюри 

- симфонічні поеми 

- симфонії 

- концерти 

- опери 

- балети 

6. музика кінця 19 століття 

- огляд 

- музика імпресіонізму 

- музика неокласицизму 

- музика новонаціоналізму 

- популярна музика 

- кіномузика та телемузика 

- балети, опери та музична комедія 

Всього відводиться 72 навчальні години, 4 навчальні бали. 2 заняття на 

тиждень. 
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Атестаційна історія зарубіжної музики та прослуховування оцінка 

складається з: оцінки поточної успішності (доповіді на заняттях, участь у 

дискусії на уроках) - 50%, іспит після закінчення (письмова відповідь) - 50%. 

 

8. «Китайська народна музика» 

Мета: 

1. Вивчити основні жанри, форми китайської народної музики, 

інструменти та їх особливості, а також характерні регіональні риси музичної 

та культурної традиції, її своєрідність у різних провінціях країни. Опанувати 

знання теорії та виконавчої практики, і на цій основі аналізувати музичний 

фольклор та його відмінні риси в різних регіонах. 

2. Вивчити три основні музичні системи – китайська, європейська і 

персо-арабська на території Китаю – їх жанри, характерні відмінності, 

форми, виконавські школи та звучання деяких інструментів. 

3. На основі вивчення народної музичної культури у всьому її 

різноманітті пробуджувати інтерес учнів до вивчення її витоків. 

4. Розуміти роль та значення народної музики у розвитку китайської 

цивілізації, її тісний взаємозв'язок з історією та культурою країни. 

Основна навчальна програма: 

1. Жанри, види та форми китайської народної музики (пісня, танець, що 

супроводжується співом, музичне декламування, театральні вистави, народна 

інструментальна музика тощо) 

- музика інтелігенції (включає музику Гуцін – музичний інструмент) 

- палацова музика 

- релігійна та обрядова музика (буддійська, даоська, ісламська та 

християнська музика) 

- пояснюються відмінності стилів і жанрів, проходять найбільш 

репрезентативні музичні твори, які ретельно аналізуються особливості 
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кожного з жанрів та їх взаємозв'язок з людиною, природою, суспільством, 

історією, культурою тощо. 

2.Три основні музичні системи 

- власне китайська музична система 

- європейська музична система у межах Китаю 

- персько-арабська музична система на території Китаю 

Аналізуються особливості кожної із музичних систем, наводяться 

приклади репрезентативних видів музики, музичних творів, естетичних 

канонів, структурних особливостей, а також їх взаємозв'язок з людиною, 

природою, суспільством, історією, культурою. 

3. Особливості китайської народної музики 

- Естетика китайської народної музики 

- Формація особливості китайської народної музики (ритм, такт, 

структура музики, нотний запис, музичні тканини тощо) 

Всього відводиться 54 навчальні години, 3 навчальні бали. Бажано 

починати курс із першого навчального року. Учні, крім аудиторних занять, 

повинні ще відвідувати концерти народної музики, брати участь у музичних 

таизтанцювальних заходах, самостійно вивчати народну музику. 

Також необхідно запрошувати до школи на уроки спеціалістів з 

народної музики, влаштовувати обговорення та дискусії 

Атестаційна оцінка складається з: оцінки поточної успішності (доповіді 

на заняттях, участь у дискусії на уроках) - 50%, іспит по закінченню семестру 

– 50%. 

 

9. «Народна музика зарубіжних країн» 

Мета: 

1. Вивчити основні жанри, форми, морфологію світової національної 

музики, її характерні регіональні риси та концепції розвитку, 
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традиції. Опанувати основи порівняльного аналізу музичної культури різних 

народів 

2. На основі порівняння музичних культур різних народів світу 

прищеплювати до них інтерес учнів, знайомити їх із світовими традиціями 

вокального та інструментального виконавства. 

3. На основі знайомства з жанрами та виразними засобами музики 

народів різних країн, пробуджувати в учнів інтерес до активного вивчення та 

дослідження світової музичної культури. 

4. Розуміти роль і значення народної музики у розвитку світової 

цивілізації, взаємозв'язок та взаємовплив національних музичних культур. 

Основна навчальна програма: 

1. музика народів світу 

- культура народів світу, музика народів світу 

- етнографія 

- географічні особливості народної музики 

2. східноазіатська музика: японська, північнокорейська, монгольська 

музика 

3. східно-південноазіатська музика: лагідна, малазійська, індонезійська, 

філіппінська та ін. 

4. південноазіатська музика: індійська, пакистанська, музика Шрі-

Ланки, Непалу, Бутану та інших країн 

5. західноафриканська та середньоазіатська музика: іранська, турецька, 

арабських країн, Середньої Азії, Північної Африки 

6. африканська музика: східноафриканська, західноафриканська, 

південноафриканська, центральних регіонів Африки 

7. західноєвропейська музика: музика різних країн Європи 

8. північноамериканська музика: індіанська музика, канадська музика, 

негритянська музика тощо. 

9. латиноамериканська музика: музика країн Латинської Америки  
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10.Тихоокеанська музика: маланезійська, полінезійська, макронезійська 

тощо. Необхідно також пояснити зв'язок народної музики з природою, 

суспільством, історією, культурою; розібрати найважливіші жанрові 

особливості, використовувані музичні інструменти, види музичних форм 

тощо. Кінцевою метою курсу є виховати в учнях естетичне сприйняття 

народної музики. 

Всього відводиться 54 навчальні години, 3 навчальні 

бали. Рекомендується розпочинати курс навчання з другого року шкільного 

навчання. 

Атестація складається з: поточної роботи на уроці (домашні завдання, 

спів, аналіз музичних творів, доповідей) - 50%, та семестрового іспиту 

(писемна відповідь) – 50%. 

 

10. «Хор та хорове диригування» 

Мета: 

1. Оволодіти знаннями у галузі розвитку хорового мистецтва та 

навичками хорового співу. 

2. Опанувати основи хорового диригування, організації, репетицій та 

управління хором. 

3. Опанувати методику та практику управління хором. 

4. Підвищувати майстерність хорового диригування, виявляти творчу 

ініціативу під управлінням співочим колективом. 

5. Стимулювати прагнення студентів до колективних пошуків форм та 

способів художньої виразності, творчого співробітництва. 

Прищеплювати правильне розуміння підпорядкованості хору 

диригенту, повага до кожного учасника, і на цій основі формувати свідомість 

соціальної функції хорового мистецтва, його значущості у вихованні 

колективізму. 

Основна навчальна програма: 
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1) Хоровий спів 

- теорія основ хорового співу: історія розвитку хорового мистецтва 

співу, поділ голосів у хорі, поєднання голосів, рівномірність виконання, 

координація, норми звучання тощо. 

- тренування співу та виконання творів різних стилів 

- аналіз хорового співу та планування різних педагогічних проектів 

2) Диригування 

- знання принципів диригування в хорі: історія розвитку мистецтва 

диригування, методи та завдання диригування, репетиція та норми роботи 

диригента, управління та взаємодія у хорі - основні способи та методика, 

особливості хорового виконання у звичайних школах тощо. 

- навички хорового співу та диригування, основи постановки, основи 

композиції, початок та кінцівка, зміни швидкості, зміни сили, коригування 

диригентом виконання хору тощо. 

- основні знання диригента музичного гурту. 

Всього 108 навчальних годин, показники максимальної успішності 

відповідно до стандартів становлять 6 (максимальна кількість балів). Час 

навчання - три повні семестри, за кожен з яких нараховується по два 

бали. Дві навчальні години на тиждень (з п'ятого по сьомий 

семестр). Програма передбачає наявність двох основних навчальних блоків: 

різних предметів присвячених хоровому співу (співвідношення з іншими 

предметами 2/3, кількості навчальних місць не перевищує 60), а також 

навчання диригування в малих групах (1/3 від всієї загальної кількості годин, 

кількість осіб у групі 8-12). 

Спосіб екзаменування: звичайні іспити (робота на заняттях, ступінь 

успішності) - 40 %, підсумковий іспит - 60 %. 

 

11. «Педагогіка та методика шкільного музичного виховання» 

Мета: 
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1. Розвивати у студентів практичні навички викладання та дати їм нові 

знання зі спеціальності. 

2. Розвинути у студентів вміння працювати з навчальними матеріалами, 

формулювати питання, обґрунтовувати відповіді, стимулювати їх самостійне 

наукове дослідження в галузі музичної освіти та викладання. 

3. Пояснити місце та значення музичного шкільного виховання у 

загальній системі шкільної освіти. Пояснити цілі та завдання, вимоги до 

шкільного музичного виховання. Навчити основ музичної педагогіки, 

загальноприйнятим законам, познайомити студентів законопроектами з 

музичної педагогіки у навчальних закладах, принципами музичної 

педагогіки, методиками та змістом навчальних програм, методиками 

аудиторної роботи, методиками складання планів занять з музики для 

початкових та середніх шкіл. 

4. Ознайомити студентів з теорією та практикою музичної педагогіки, з 

історією розвитку. Ознайомити студентів з основними китайськими та 

зарубіжними теоретиками та практиками музичної педагогіки, з основними 

досягненнями у галузі вивчення та розвитку музичної педагогіки як у Китаї, 

так і за кордоном, прищепити студентам дослідно-науковий підхід до своєї 

професії. 

Основна навчальна програма: 

1) Елементарна теорія педагогіки музичної освіти в навчальних 

закладах, включаючи основні положення педагогіки музичної освіти, 

програма музичної освіти та загальна методологія навчання. 

2) Історія розвитку педагогіки музичної освіти, зміни та розвиток. 

Включаючи програму музичної освіти у навчальних закладах та 

історію розвитку педагогіки, перспективи розвитку музичної педагогіки, 

сучасна ситуація та тенденції розвитку (на основі змін у педагогіці та 

програм музичного навчання). 



294 

 

3) Аналіз навчальних матеріалів з музики. Включно з усіма 

опублікованими «Нормативами навчальних програм з музии», а також, 

коментарі та роз'яснення, принципи, покладені в основу навчальних 

матеріалів, що використовуються в музичній освіті, статті, обговорення, 

зміст. Розуміння сучасних змін та ситуації основ освітніх програм, розуміння 

основних цілей та завдань освітніх музичних програм навчальних закладів, їх 

зміст та норми. 

4) Керівництва та дослідження способів навчання музиці. Включаючи 

основні засади викладання музики, стиль, аналіз розвитку взаємодії музики 

та психології, дослідження естетичного сприйняття звичайних студентів по 

відношенню до музики та зв'язку музики та психології, вивчення різних 

методик та персоналій Нового часу, проведення різноманітних занять, 

навчання написанню статей та інші ланки освітнього ланцюга. 

5) Консультації та позапрограмні заняття. Включають планування, 

організацію, консультації студентів, хоровий спів та інші способи 

проведення музичних заходів, планування, організація, консультація 

абітурієнтів та інші способи проведення музичних заходів з громадськими 

групами та гуртками. 

Всього — 108 навчальних годин, показники максимальної успішності 

відповідно до стандартів становлять 6 (максимальна кількість 

балів). Прослуховування цього курсу рекомендується починати з третього 

року навчання по 2 навчальні години на тиждень. 

Способи екзаменування: звичайний іспит (робота на заняттях, 

обговорення, персональне домашнє завдання, конспекти за книгами, 

планування занять, моделювання та репетиція промов на вільну тему) – 30 %, 

підсумковий іспит (груповий тест) – 70 %. 
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