
АНОТАЦІЯ 

 

Ван Цзін І. Формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 

КНР. – 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, 2021. 

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР. 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється необхідністю 

подолання суперечностей між: посиленням інтересу до конструктивного досвіду 

організації освітнього процесу майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР та відсутністю 

цілісного педагогічного дослідження тенденцій її розвитку; потребою 

врахування особливостей становлення і розвитку української педагогічної 

освіти, прогресивних ідей зарубіжного досвіду формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в 

закладах вищої освіти КНР та їх недостатньою дослідженістю у вітчизняній 

педагогічній науці і, як наслідок, досить частим ігноруванням при використанні 

в педагогічній практиці;  необхідністю модернізації української освітньої 

системи у галузі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти та застарілістю 

українських підходів у навчанні здобувачів освіти мистецько-вокального 

напряму підготовки. 

У дисертації вперше здійснено цілісне дослідження проблеми формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 



діяльності в закладах вищої освіти КНР; визначено тенденції  підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в 

закладах вищої освіти КНР; з’ясовано зміст та структуру (мотиваційно-ціннісний 

(мета – спрямованість на музично-естетичне виховання); змістовно-цільовий 

(систематизація знань, що відповідають меті вокально-педагогічної 

діяльності); операційний (сукупність умінь і навичок здобувачів освіти щодо 

розвитку основ вокальної майстерності учнів і формуванню пізнавально-

ціннісного, емоційно-художнього відношення до музичного 

мистецтва); результативно-рефлексійний (адекватна оцінка себе як вчителя 

музичного мистецтва і результатів вокально-педагогічної діяльності) 

компоненти) готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР; узагальнено зміст (освітня 

програма підготовки містить цикли загальних і спеціальних дисциплін 

навчального плану (обов'язкових, вибіркових, факультативних. Цикл загальних 

дисциплін містить два блоки модулів (соціально-гуманітарний та загально-

професійний), цикл спеціальних дисциплін – п'ять (історико-теоретичний, 

диригентсько-хоровий, методичний, вокальний, музично-інструментальний), 

форми (лекції, практичні заняття) та методи (метод емоційної релаксації в 

початковий період виховання голосу, який передбачає лише позитивні емоції в 

роботі над вокальними творами; метод самостійної вокально-педагогічної 

діяльності, пов'язаний з необхідністю введення дисципліни вокально-

педагогічної практики; методи педагогіки співробітництва, при яких стають 

можливими спільні пошуки вирішення проблем постановки голосу в студента) 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР; обґрунтовано напрями 

імплементації досвіду формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР з 

метою вдосконалення підготовки зазначених фахівців у закладах вищої освіти 

України. 



Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. До наукового 

обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською (31) мовою, окремі 

факти й положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

вдосконалено навчальні програми професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва для закладів вищої освіти України, зокрема з порівняльної 

педагогіки, загальної педагогіки, історії педагогіки, музичної педагогіки; 

подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого використання 

прогресивних ідей китайського досвіду в процесі реформування вітчизняної 

освітньої системи. 

Матеріали дослідження, його положення та висновки мають 

міждисциплінарний характер та можуть використовуватися при викладанні  

різних курсів педагогічно-компаративіського циклу підготовки, для написання 

наукових праць, підготовки підручників, навчальних посібників з питань вищої 

освіти, професійної  підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. 

Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів із проблем професійної  підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. 
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мистецтво, вокально-педагогічна діяльність, заклад вищої освіти, КНР. 

 

SUMMARY 

Wang Jingyi. Forming of prospective musical art teachers’ readiness to vocal 

pedagogical activity at the higher educational establishments of the People’s 

Republic of China. – 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. – 

Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The dissertation for the first time presents a holistic analysis of the problem of 

forming the readiness of future music teachers for vocal and pedagogical activities in 

higher education institutions in China. 

The expediency of studying this problem is enhanced by the need to overcome 

the contradictions between: increasing interest in the constructive experience of the 

educational process of future music teachers to vocal and pedagogical activities in 

higher education institutions in China and the lack of holistic pedagogical research 

trends; the need to take into account the peculiarities of the formation and development 

of Ukrainian pedagogical education, progressive ideas of foreign experience in forming 

the readiness of future music teachers for vocal and pedagogical activities in Chinese 

higher education institutions and their insufficient research in domestic pedagogical 

science and, as a consequence, practice; the need to modernize the Ukrainian 

educational system in the field of training future teachers of music for vocal and 

pedagogical activities in higher education institutions and the obsolescence of 

Ukrainian approaches in teaching students of art and vocal training. 

In the dissertation for the first time the integral research of a problem of 

formation of readiness of future teachers of musical art to vocal and pedagogical 

activity in establishments of higher education of China is carried out; identified trends 

in the preparation of future music teachers for vocal and pedagogical activities in higher 

education institutions in China; the content and structure (motivational-value) (goal – 

focus on music and aesthetic education), content-target (systematization of knowledge 

that meets the purpose of vocal and pedagogical activities), operational (set of skills 

and abilities of students to develop the basics of vocal skills) students and the formation 

of cognitive-value, emotional and artistic attitude to the art of music), effective-

reflective (adequate assessment of themselves as teachers of music and the results of 



vocal and pedagogical activities) components) readiness of future music teachers for 

vocal and pedagogical activities in higher education China; The content of the 

educational program contains cycles of general and special disciplines of the 

curriculum (compulsory, elective, optional. The cycle of general disciplines contains 

two blocks of modules (socio-humanitarian and general-professional), a cycle of 

special disciplines – five theoretical, conductor-choral, methodical, vocal, musical-

instrumental), forms (lectures, practical classes) and methods (method of emotional 

relaxation in the initial period of voice education, which provides only positive 

emotions in the work on vocal works; method of independent vocal-pedagogical 

activities related to the need to introduce the discipline of vocal and pedagogical 

practice, methods of pedagogy of cooperation, which make possible a joint search for 

solutions to the problems of voice in students) the formation of future music teachers 

for vocal and pedagogical activities in higher education in China, substantiated areas 

implementation of the experience of formations I am the readiness of future teachers 

of music to vocal and pedagogical activities in higher education institutions of China 

in order to improve the training of these specialists in higher education institutions of 

Ukraine. 

Further development of scientific provisions on the content, forms and methods 

of forming the readiness of future teachers of music for vocal and pedagogical activities 

in higher education institutions in China. Unknown and little-known sources in Chinese 

(31), 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 determined by the fact that 

the curricula of professional training of future music teachers for higher education 

institutions of Ukraine, in particular in comparative pedagogy, general pedagogy, 

history of pedagogy, music pedagogy, have been improved; further development of 

scientific provisions for the creative use of progressive ideas of the Chinese experience 

in the process of reforming the domestic educational system. 



The research materials, its provisions and conclusions are interdisciplinary and 

can be used in teaching various courses of pedagogical-comparative cycle of training, 

for writing scientific papers, preparing textbooks, textbooks on higher education, 

training of future music teachers for vocal and pedagogical activities in higher 

education institutions of China. 

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 teachers of music for vocal and pedagogical 

activities in higher education institutions in China. 

Key words: readiness, formation, future teachers, musical art, vocal and 

pedagogical activity, institution of higher education, China. 
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