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У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в закладах вищої освіти КНР.
Доцільність

дослідження

зазначеної

проблеми

підсилюється

необхідністю подолання суперечностей між: суспільною значущістю
забезпечення якісної вищої музично-педагогічної освіти в Україні на
засадах культурологічного підходу й реальним її станом; посиленням
інтересу

до

конструктивного

досвіду

з

формування

професійно-

педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в
китайських університетах та відсутністю цілісного наукового дослідження
у цьому напрямі; доцільністю використання передових ідей китайських
науковців про організацію процесу формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва та недостатньою
обізнаністю цих ідеями українських дослідників; потребою у творчому
застосуванні в українській вищій школі перспективного досвіду закладів
вищої освіти КНР із формування зазначеної компетентності у студентів
музично-педагогічного профілю та відсутністю відповідного організаційнометодичного забезпечення із цього питання; потребою у творчому
застосуванні

прогресивних

ідей

китайського

досвіду

формування

професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в закладах вищої освіти КНР та їх недостатньою дослідженістю.

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної праці
полягає в тому, що вперше:
– здійснено цілісне дослідження проблеми формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах
вищої освіти КНР;
– розкрито підходи до визначення суті поняття «професійнопедагогічна культура» (інтегративна якість особистості педагога-музиканта,
умова і передумова організації дієвої професійної діяльності, високий
рівень сформованості професійної компетентності вчителя музичного
мистецтва, який має здатність до професійного самовдосконалення та
саморозвитку)

та

«формування

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва» (здатність до

творчої

самореалізації в різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності,
спрямованої на опанування, передачу і створення педагогічних цінностей і
технологій);
– визначено структуру формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР:
емоційно-мотиваційний (сприйняття професійно-педагогічної культури як
власної професійно-особистісної цінності, розвиненість мотивів щодо
постійного самовдосконалення), когнітивно-аксіологічний (перетворює
загальносуспільні та педагогічні цінності в особистісні, що дає поштовх
формуванню їхньої професійно-педагогічної культури та забезпечує
здатність майбутнього вчителя розв’язувати професійні завдання і
передбачає сформованість професійної компетентності розвивати в учнів
духовні

та

моральні

цінності),

морально-світоглядний

(забезпечує

оволодіння майбутнім учителем знаннями про оточуючий музичний світ
дитини, своє місце і призначення в світі, можливості його пізнання й
перетворення, моральні цінності у музично-педагогічній діяльності) та
діяльнісно-творчий (сприяє здатності до активного упровадження набутих
знань, умінь та навичок для продукування нових ідей і способів

професійних дій, які спрямовані на саморозвиток у творчому процесі)
компоненти;
–

узагальнено

китайський

досвід

формування

професійно-

педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах
вищої освіти КНР. Визначено форми (самонавчання, заочна, денна, вечірня,
дистанційна) та методи (специфічні (метод художнього розуміння
вокальних пісень, метод крос-культурного підходу та порівняння вивчення
національних

культур,

метод

моделювання

ситуацій

художньо-

педагогічного спілкування, метод художньо-педагогічної ділової гри, метод
виявлення «загального» і «особливого», метод контрастів, метод музичнообразної драматургії), традиційні (метод евристичної бесіди, метод
демонстрації, метод занурення у музичний твір,

практико-орієтовані

методи навчання, ігрові методи навчання, метод лекції, метод бесіди, метод
обговорення, метод читання музичних творів, метод тренінгів з сольної
практики, метод спостереження та розуміння колективної творчості)),
спрямовані на формування професійно-педагогічної культури майбутніх
учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР. З’ясовано, що
на першому та другому курсах здобувачі освіти, в основному, тренують
базові навички, аби підвищити свої музичні здобутки, а на третьому і
четвертому

курсах

вони

зосереджуються

на

розвитку

музичного

самовираження, творчості та педагогічної майстерності. Найвищим рівнем
сформованості професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва є опануванням технологією музикотерапії, яка
ґрунтується на принципах співу та спеціальних вокальних вправах,
спрямованих на акустичну стимуляцію роботи життєво важливих органів
майбутнього педагога, оптимізацію діяльності вищої нервової системи і
підвищення всіх захисних сил організму. Дана технологія сприяє
самовдосконаленню та саморозвитку вчителя, запобігає його професійному
вигоранню, яке має вплив на рівень сформованості професійно-педагогічної
культури педагога;

– окреслено перспективи творчого використання напрацювань
китайських педагогів із проблеми формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі України.
По-перше, це проведення міжрегіональних культурно-музичних заходів, що
сприяють налагодженню міжособистісних зв’язків та культурного обміну
між педагогами-музикантами різних провінцій. Другою рекомендацією, яку
доцільно впровадити в освітній процес майбутніх учителів музичного
мистецтва щодо формування їхньої професійно-педагогічної культури є
запрошення візитуючих професорів для викладання на один або декілька
семестрів. По-третє, навчаючись у ЗВО майбутні вчителі музичного
мистецтва беруть активну участь у різних культурних конкурсах або
заходах за межами кампусу. Ці заходи дозволяють студентам показати свої
таланти на великій сцені (конкурс мистецтв «День вчителя», танцювальні
спектаклі, концерти інструментальної музики, дитячі спектаклі тощо). Почетверте, формування м’яких навичок, які сприяють міжособистісним
відносинам між учителем та учнем, побудованих на принципах культурного
розвитку та гармонії.
Подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого
використання прогресивних ідей китайського досвіду в умовах розбудови
нової української школи у напрямі модернізації української музичнопедагогічної освіти відповідно до тенденцій формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва.
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.
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 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.
Ключові слова: формування, майбутні учителі, музичне мистецтво,
професійно-педагогічна культура, КНР, заклад вищої освіти, КНР.

SUMMARY
Liu Chang. Forming of prospective musical art teachers’ professional
pedagogical culture 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.
In the dissertation for the first time the integral analysis of a problem of
formation of professional and pedagogical culture of future teachers of musical
art in establishments of higher education of the People's Republic of China is
presented.
The expediency of studying this problem is enhanced by the need to
overcome the contradictions between: the social significance of providing quality
higher music and pedagogical education in Ukraine on the basis of a
culturological approach and its real state; increasing interest in constructive
experience in the formation of professional and pedagogical culture of future
music teachers in Chinese universities and the lack of holistic research in this area;

the expediency of using the advanced ideas of Chinese scientists on the
organization of the process of forming the professional and pedagogical culture
of future teachers of music and the lack of awareness of these ideas of Ukrainian
researchers; the need for creative application in the Ukrainian higher school of
promising experience of higher education institutions of the PRC in the formation
of this competence in students of music and pedagogical profile and the lack of
appropriate organizational and methodological support on this issue; the need for
creative application of progressive ideas of Chinese experience in the formation
of professional and pedagogical culture of future teachers of music in higher
education institutions in China and their lack of research.
The scientific novelty and theoretical significance of the dissertation is that
for the first time:
– a comprehensive study of the problem of forming the professional and
pedagogical culture of future teachers of music in higher education institutions in
China;
– approaches to defining the essence of the concept of "professional and
pedagogical culture" (integrative quality of the teacher-musician, condition and
prerequisite for the organization of effective professional activity, high level of
professional competence of a music teacher who has the ability to professional
self-improvement and self-development) and professional and pedagogical
culture of the future teacher of musical art "(ability to creative self-realization in
various types of professional and pedagogical activities aimed at mastering,
transferring and creating pedagogical values and technologies);
– the structure of formation of professional and pedagogical culture of
future music teachers in higher education institutions of the PRC is determined:
emotional and motivational (perception of professional and pedagogical culture
as one's own professional and personal value, development of motives for
constant self-improvement), cognitive-axiological (transforms in the personal,
which gives impetus to the formation of their professional and pedagogical culture
and provides the ability of future teachers to solve professional problems and

provides the formation of professional competence to develop students' spiritual
and moral values), moral and worldview (provides future teachers , its place and
purpose in the world, opportunities for its knowledge and transformation, moral
values in music and pedagogical activities) and creative activities (promotes the
ability to actively implement the acquired knowledge, skills and abilities to
produce new x ideas and ways of professional actions that are aimed at selfdevelopment in the creative process) components;
– the Chinese experience of formation of professional and pedagogical
culture of future teachers of musical art in institutions of higher education of the
People's Republic of China is generalized. Forms (self-study, correspondence,
day, evening, distance) and methods (specific method of artistic understanding of
vocal songs, method of cross-cultural approach and comparison of studying
national cultures, method of modeling situations of artistic and pedagogical
communication, method of artistic and pedagogical business game are defined).
method of identifying "general" and "special", method of contrasts, method of
musical-figurative drama), traditional (method of heuristic conversation, method
of demonstration, method of immersion in a musical work, practice-oriented
teaching methods, game teaching methods, lecture method, conversation method,
method of discussion, method of reading musical works, method of trainings on
solo practice, method of observation and understanding of collective creativity)),
aimed at forming professional and pedagogical culture of future teachers of music
in higher education institutions of China. It was found that in the first and second
years, students mainly train basic skills to improve their musical achievements,
and in the third and fourth years, they focus on the development of musical
expression, creativity and pedagogical skills. The highest level of professional and
pedagogical culture of the future music teacher is mastering the technology of
music therapy, which is based on the principles of singing and special vocal
exercises aimed at acoustic stimulation of vital organs of the future teacher,
optimization of higher nervous system and increase all defenses. This technology
This technology promotes self-improvement and self-development of the teacher,

prevents his professional burnout, which has an impact on the level of formation
of professional and pedagogical culture of the teacher;
– the prospects of creative use of the works of Chinese teachers on the
problem of formation of professional and pedagogical culture of future teachers
of music art in the higher school of Ukraine are outlined. The first is the holding
of interregional cultural and musical events, which promote the establishment of
interpersonal ties and cultural exchange between music teachers from different
provinces. The second recommendation that should be introduced into the
educational process of future music teachers for the formation of their
professional and pedagogical culture is to invite visiting professors to teach for
one or more semesters. Third, while studying at the Free Economic Zone, future
music teachers take an active part in various cultural competitions or events offcampus. These events allow students to show their talents on the big stage
(Teacher's Day art competition, dance performances, instrumental music concerts,
children's performances, etc.). Fourth, the development of soft skills that promote
interpersonal relationships between teacher and student, built on the principles of
cultural development and harmony.
The scientific provisions on the creative use of progressive ideas of the
Chinese experience in the development of a new Ukrainian school in the direction
of modernization of Ukrainian music and pedagogical education in accordance
with the trends of professional and pedagogical culture of future music teachers
were further developed.
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 are improved, as well as the
content of educational programs, in particular in comparative pedagogy,
pedagogy and history of pedagogy.
The data and conclusions obtained during the study can be used to update
the content of the OPP training of applicants for the first (bachelor's) level of
higher education in specialties 014 – Secondary Education («Musical Arts»);

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 courses, etc.).
The data obtained in the research process, generalized and systematized
scientific provisions can be the basis for scientific research of students,
undergraduates, graduate students, doctoral students on the problems of forming
the professional and pedagogical culture of future music teachers.
Key words: formation, future teachers, musical art, professional and
pedagogical culture, China, institution of higher education, China.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Шкільна музична освіта є основою
формування культури особистості у будь-якій країні світу. Аби
інтенсифікувати процес формування загальної культури, перш за все
необхідно підвищити рівень підготовки майбутніх вчителів музичного
мистецтва, які мають ефективно реалізувати нові освітні стандарти на
засадах педагогіки партнерства та на засадах культурологічного підходу,
здатних реагувати на виклики часу, актуалізує завдання модернізації вищої
музично-педагогічної освіти України з метою підвищення її якості,
осучаснення змісту впровадження нових моделей підготовки вчителя для
роботи в новій українській школі.
Сучасні напрями розвитку національної музично-педагогічної освіти
спрямовані на пошук інноваційних підходів щодо їх реалізації. Прийнято
законодавчі документи, зокрема: Закони України «Про освіту» (2017), «Про
вищу освіту» (2014), Концепція розвитку освіти України на період до 20152025 рр. (2015), Концепція реалізації державної політики у галузі
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року (2016), Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року (2013), спрямованих на підготовку фахівців нової
генерації на засадах культорологічного підходу, відповідно до міжнародних
стандартів з урахуванням світових критеріїв якості музично-педагогічної
освіти.
У контексті реформування музично-педагогічної галузі невпинно
зростає потреба у вивченні досвіду зарубіжних країн щодо виявлення
цінних ідей з метою їх творчої імплементації в українських реаліях.
Звернення до досвіду КНР зумовлено динамічним розвитком цієї країни,
зокрема значними напрацюваннями в галузі розвитку та формування
професійно-педагогічної культури учителів музичного мистецтва.

Для

наукового

розв’язання

означеної

проблеми

надзвичайно

важливим є урахування теоретичних засад і досвіду формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
у закладах вищої освіти КНР. Урахування специфіки освітньої системи КНР
дозволить узагальнити наукові підходи й напрацювання китайських учених
в напрямі вирішення означеної проблеми.
Аналіз ступеня наукового доробку з проблеми дослідження засвідчив,
що питання формування професійно-педагогічної культури майбутніх
учителів музичного мистецтва належать до актуальних проблем сучасних
наукових досліджень вітчизняних науковців у таких аспектах:
– теоретико-методологічні основи формування педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва (М. Васильєва, В. Гриньова,
І. Никифороваа, І. Рахімбаєва, Т. Сидоренко, Ю. Смаковський та ін.);
– суть

професійно-педагогічної

культури

майбутніх

учителів

(І. Пальшкова, Т. Ткаченко, І. Ісаєв та ін.);
– шляхи формування готовності майбутніх учителів до професійної
діяльності на засадах культурологічного підходу (А. Богуш, І. Глазкова,
Л. Казанцева,

О. Касаткіна,

Л. Настенко,

О. Савченко,

В. Ульянова,

О. Шевнюк та ін.);
– питання формування естетичної культури вчителя (Л. Гарбузенко,
Я. Сопіна

та

ін.);

дидактичної

культури

вчителя

(В. Гриньов,

О. Жерновникова та ін.); музичної культури вчителя (В. Дряпіна, О. Лобова,
Р. Тельчаровата ін.); інформаційно-бібліографічної культури вчителя
(В. Длуговольський та ін.); емоційної культури вчителя (Т. Дорошенко та
ін.); музично-виконавської культури вчителя (Н. Згурська та ін.); художньої
культури вчителя (А. Карелін, Л. Рапацька та ін.); інноваційної культури
вчителя (Є. Козловата ін.).
Особливості

формування

професійно-педагогічної

культури

майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР досліджувалися вченими за
такими напрямами:

– організація освітнього процесу на засадах культурологічного
підходу (Джи Лі, Лі Сяохун, Лян Лянчжі, Чень Луньван, Чжоу Юньцзянь,
Ян Ши, Яо Яньцзянь та ін.);
– питання формування музичної культури вчителя (Дін Юнь, Ма Да,
Сун Децзян, Тан Вей, Хуан Хуей, Хуан Чжунчжан, Хуан Ціплін, Чень
Луньван, Цхінь Ліфень та ін.); вокальної культури вчителя (Вей Лімін, Чжу
Цзюньцяо та ін.); виконавської культури вчителя (Лі Данься та ін.);
фортепіанно-виконавської культури вчителя (Лінь Хуацінь та ін.).
Однак, попри важливі напрацювання вчених у даному напрямі
дослідження, проблема формування професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва залишається нерозробленою.
Актуальність визначеної проблеми зростає у зв’язку з тим, що нині велика
кількість китайських здобувачів освіти з КНР отримують професійну освіту
в українській музично-педагогічній вищій школі.
Складність обраної проблеми формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва зумовлює необхідність
вирішення існуючих суперечностей:
● суспільною значущістю забезпечення якісної вищої музичнопедагогічної освіти в Україні на засадах культурологічного підходу й
реальним її станом;
● посиленням інтересу до конструктивного досвіду з формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в китайських університетах та відсутністю цілісного наукового дослідження
у цьому напрямі;
● доцільністю використання передових ідей китайських науковців
про організацію процесу формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва та недостатньою обізнаністю цих
ідеями українських дослідників;
● потребою у творчому застосуванні в українській вищій школі
перспективного досвіду закладів вищої освіти КНР із формування

зазначеної компетентності у студентів музично-педагогічного профілю та
відсутністю відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього
питання;
● потребою у творчому застосуванні прогресивних ідей китайського
досвіду формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів
музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР та їх недостатньою
дослідженістю.
Таким чином, актуальність, педагогічна значущість досліджуваної
проблеми, відсутність узагальнених наукових праць у науково-методичній
та мистецько-педагогічній літературі зумовили вибір теми дисертаційного
дослідження:

«Формування

професійно-педагогічної

культури

майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти
КНР».
Зв’язок

роботи

з науковими

Дисертаційна

робота

виконується

програмами,
відповідно

планами, темами.

до

плану

наукових

дослідження кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди і складає
частину його наукового напряму «Підвищення ефективності навчальновиховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних
закладах» (ДР № 0111U008880). Тему дослідження затверджено вченою
радою Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди (протокол №2 від 22 грудня 2017 року).
Мета дослідження – на основі цілісного ретроспективного аналізу
систематизувати теоретичні ідеї й узагальнити досвід формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в закладах вищої освіти КНР для творчого використання прогресивних
здобутків в умовах розбудови нової української школи.
Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження:
1. Уточнити суть базових понять досліджуваної проблеми.

2. Визначити

структуру

формування

професійно-педагогічної

культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти
КНР.
3. Схарактеризувати досвід формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти
КНР.
4. Окреслити перспективи творчого використання напрацювань
китайських педагогів із проблеми формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі України.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів
музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР.
Предмет дослідження – теорія і практика формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах
вищої освіти КНР.
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 критеріальнокомплексний виявлення динаміки у просторово-часовій послідовності;
історико-компаративістський та проблемно-цільовий – для встановлення
особливостей компонування змісту, добору методів і форм формування
професійно-педагогічної
мистецтва;

культури

історико-актуалізаційний

майбутніх
–

для

учителів

музичного

окреслення

перспектив

актуалізації цінного досвіду формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР.
Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної праці
полягає в тому, що вперше:

– здійснено цілісне дослідження проблеми формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах
вищої освіти КНР;
– розкрито підходи до визначення суті поняття «професійнопедагогічна культура» (інтегративна якість особистості педагога-музиканта,
умова і передумова організації дієвої професійної діяльності, високий
рівень сформованості професійної компетентності вчителя музичного
мистецтва, який має здатність до професійного самовдосконалення та
саморозвитку)

та

«формування

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва» (здатність до

творчої

самореалізації в різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності,
спрямованої на опанування, передачу і створення педагогічних цінностей і
технологій);
– визначено структуру формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР:
емоційно-мотиваційний (сприйняття професійно-педагогічної культури як
власної професійно-особистісної цінності, розвиненість мотивів щодо
постійного самовдосконалення), когнітивно-аксіологічний (перетворює
загальносуспільні та педагогічні цінності в особистісні, що дає поштовх
формуванню їхньої професійно-педагогічної культури та забезпечує
здатність майбутнього вчителя розв’язувати професійні завдання і
передбачає сформованість професійної компетентності розвивати в учнів
духовні

та

моральні

цінності),

морально-світоглядний

(забезпечує

оволодіння майбутнім учителем знаннями про оточуючий музичний світ
дитини, своє місце і призначення в світі, можливості його пізнання й
перетворення, моральні цінності у музично-педагогічній діяльності) та
діяльнісно-творчий (сприяє здатності до активного упровадження набутих
знань, умінь та навичок для продукування нових ідей і способів
професійних дій, які спрямовані на саморозвиток у творчому процесі)
компоненти;

–

узагальнено

китайський

досвід

формування

професійно-

педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах
вищої освіти КНР. Визначено форми (самонавчання, заочна, денна, вечірня,
дистанційна) та методи (специфічні (метод художнього розуміння
вокальних пісень, метод крос-культурного підходу та порівняння вивчення
національних

культур,

метод

моделювання

ситуацій

художньо-

педагогічного спілкування, метод художньо-педагогічної ділової гри, метод
виявлення «загального» і «особливого», метод контрастів, метод музичнообразної драматургії), традиційні (метод евристичної бесіди, метод
демонстрації, метод занурення у музичний твір,

практико-орієтовані

методи навчання, ігрові методи навчання, метод лекції, метод бесіди, метод
обговорення, метод читання музичних творів, метод тренінгів з сольної
практики, метод спостереження та розуміння колективної творчості)),
спрямовані на формування професійно-педагогічної культури майбутніх
учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР. З’ясовано, що
на першому та другому курсах здобувачі освіти, в основному, тренують
базові навички, аби підвищити свої музичні здобутки, а на третьому і
четвертому

курсах

вони

зосереджуються

на

розвитку

музичного

самовираження, творчості та педагогічної майстерності. Найвищим рівнем
сформованості професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва є опануванням технологією музикотерапії, яка
ґрунтується на принципах співу та спеціальних вокальних вправах,
спрямованих на акустичну стимуляцію роботи життєво важливих органів
майбутнього педагога, оптимізацію діяльності вищої нервової системи і
підвищення всіх захисних сил організму. Дана технологія сприяє
самовдосконаленню та саморозвитку вчителя, запобігає його професійному
вигоранню, яке має вплив на рівень сформованості професійно-педагогічної
культури педагога;
– окреслено перспективи творчого використання напрацювань
китайських педагогів із проблеми формування професійно-педагогічної

культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі України.
По-перше, це проведення міжрегіональних культурно-музичних заходів, що
сприяють налагодженню міжособистісних зв’язків та культурного обміну
між педагогами-музикантами різних провінцій. Другою рекомендацією, яку
доцільно впровадити в освітній процес майбутніх учителів музичного
мистецтва щодо формування їхньої професійно-педагогічної культури є
запрошення візитуючих професорів для викладання на один або декілька
семестрів. По-третє, навчаючись у ЗВО майбутні вчителі музичного
мистецтва беруть активну участь у різних культурних конкурсах або
заходах за межами кампусу. Ці заходи дозволяють студентам показати свої
таланти на великій сцені (конкурс мистецтв «День вчителя», танцювальні
спектаклі, концерти інструментальної музики, дитячі спектаклі тощо). Почетверте, формування м’яких навичок, які сприяють міжособистісним
відносинам між учителем та учнем, побудованих на принципах культурного
розвитку та гармонії.
Подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого
використання прогресивних ідей китайського досвіду в умовах розбудови
нової української школи у напрямі модернізації української музичнопедагогічної освіти відповідно до тенденцій формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва.
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 № 01/10-417 від 30.06.2020 р.), Бердянського
державного

педагогічного

університету

(довідка

№57-01/809

від

31.08.2020 р.), Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка (довідка № 642-33/03 від 07.07.2020 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 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
загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2016-2020 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 научнопрактические 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, перстпективи» (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: виховний, психологічний, інклюзивний
виміри» (Херсон, 2018);
 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 16 наукових працях (із них 13 одноосібних), серед них: 5
статей у наукових фахових виданнях, 4 – в зарубіжних виданнях, зокрема 1
стаття надрукована в журналі, що індексується в наукометричній базі WoS,
7 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаної літератури з 321 джерела (із них 194 – іноземною мовою),
додатків. Повний обсяг дослідження – 252 сторінкb, зокрема 166 сторінок
основного тексту.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР
1.1. Термінологічне поле досліджуваної проблеми
Глобалізація освітнього простору передбачає переосмислення різних
концепцій світової педагогічної практики, обмін досвідом виховання та
навчання молоді в сучасних умовах, діалог культур різних народів, пошук
дієвих напрямів інтенсифікації освітнього процесу з урахуванням
етнопедагогічних традицій кожної держави і суспільства.
Доведеним є той факт, що розбудова сучасної освіти у провідних
країнах світу орієнтується, в першу чергу, на відродження власних
національних традицій. Саме майбутній педагог музичного мистецтва
відповідає за відродження та оновлення культурно-освітнього простору,
сприяючи зростанню духовного потенціалу суспільства. Державна освітня
програма

Китайської

Народної

Республіки

враховує

потреба

у

висококваліфікованих фахівцях, тому значна частина китайської молоді
навчається в багатьох країнах Європи і, зокрема, в Україні.
Слід підкреслити, що вокальна музична творчість в Китаї має свої
особливості. Так, стародавня китайська мудрість говорить: «Поезія здатна
народжувати ідею, пісня здатна породити звуки, звуки породжують дух». Ці
зазначені три елементи беруть свій початок з самого серця людини. Слід
зазначити, що на допомогу

розвитку музичної творчості приходить

музично-інструментальне виконання.
Таке трактування надає підстави для ствердження, що підготовка до
упровадження зазнчених елементів китайської народжної мудрості –
важливе завдання професійної підготовки майбутніх вчителів музичного

мистецтва, оскільки спів є основним засобом їх активного залучення в світ
музики. Установлено, що голос вчителя – це не лише один із важливіших
інструментів особистості, а й потужний чинник, безпосередньо має вплива
на формування голосу в дітей: як учитель співає, так і учні підспівують та
відтворюють.
Утім професія майбутнього вчителя музичного мистецтва є
багатофункціональною, окрім співочого голосу, педагог-музикант має знати
суміжні галузі професійної діяльності. До цих галузей доцільно віднести
науково-методичну, викладацьку, та виконавську діяльності.
Вищезазначене

надає

підстави

стверджувати,

що

проблема

формуванння професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва є надзвичайно актуальною, попри те, що питання
формуванння професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя є
предметом дослідження фахівців з різних галузей знань, таких, як-от:
педагогіка, психологія, мистецтвознаво тощо.
Проведений аналіз наукової літератури з філософських, педагогічних,
психологічних наук [93; 116; 119; 128; 136; 143; 147; 148; 150; 152; 154; 155
та ін.] надає підстави стверджувати, що дефініція «професійно-педагогічна
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва» є малодослідженою
та створює підґрунтя для подальшого наукового пошуку.
Слід також зазначити, на практиці спостерігаються суперечності між
соціальним запитом на нову генерацію педагогічних кадрів, здатних
сприяти

забезпеченню духовної, естетичної, художньої

підготовки

майбутнього вчителя музичного мистецтва, і нерозробленістю системи,
спрямованої на вирішення зазначеної проблеми.
У пошуках розв’язання поставленого завдання великого значення
набуває той чинник, що повсякчас з’являються наукові знахідки
українських та китайських учених із різних галузей знань щодо їх
визначення.

Доцільно звернути увагу на той факт, що формуванння професійнопедагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у
педагогічному сенсі «має реалізовуватися лише на тій стадії розвитку
кваліфікації, коли основні компетенції, які важливі для цієї професії, вже
сформовані». Цінним з огляду на вищезазначене є те, що Лю Фенглан [120,
с. 28] проводив у своєму дослідженні порівняння особистості педагогамузиканта зі скульптором, який спрямовує свою діяльність на розвиток
музичних здібностей учнів, сприяє їхньому духовному розвитку. Лю
Фенглан [120, с. 28] справедливо зазначав, що і учитель, і музикант терпляче
налаштовують дисонуючі струни ліри, цитри або ж арфи доки не доведуть
ці струни до гармонії.
Лю Цзярон [118, с. 131] переконливо доводив, що мистецтво сприяє
формуванню духовності дитини у процесі організації взаємодії між
учителем та учнем, сприяє тому, що педагог-музикант має навчитися
розуміти душу дитини, аніж стати майстром своєї справи.
На переконання Лі Айпіна [177, с. 84-85] суть поняття «формуванння
професійно-педагогічної культури» характеризується передусім творчою
діяльністю,

яка

мотивує

до

саморозвитку,

самоудосконалення,

самоствердження». Майстерність, на думку вченого, у психологічному
вимірі є «… певною системою наявності професійних компетенцій, вона
характеризує

особистість

у

напрямі

її

здатності

працьовитості,

наполегливості та відданості професійній діяльності. Майстерність є саме
тією рисою, яка відрізняє затребуваного фахівця-професіонала в діяльності
від інших, тим що він творить щось неповторне, нестандартне».
Характеризуючи суть професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя, на думку Сюй Вей [214, с. 98], зазначимо, що вона полягає в
здатності проявляти творчу ініціативу на засадах власної системи цінностей.
Професійно-педагогічна культура – це прояв найвищої форми активності
особистості вчителя музичного мистечтва в професійній діяльності,
активності, що

ґрунтується на гуманізмі та розкривається через

упровадження в освітній процес методів і засобів педагогічної взаємодії,
зокрема у кожній конкретній ситуації навчання і виховання…».
Відзначимо, що проблема формуванння професійно-педагогічної
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва з давніх часів була
актуальною для усіх видів та жанрів музичного мистецтва, як в Україні, так
і в Китаї.
Роль формуванння професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва Чжоу Іньїн [141, с. 151] вбачає в тому, що
вони є каналами, завдяки яким забезпечується ефективне втілення в життя
відкритих педагогікою й психологією законів, принципів, правил,
здійснюється дієве й цілеспрямоване навчання і виховання підростаючих
поколінь. Без оволодіння педагогічним мистецтвом і майстерністю втрачає
сенс сама педагогічна наука, оскільки перетворюється на склад духовних
цінностей, якими неможливо скористатися.
Аналізуючи педагогічне мистецтво як цілісну систему, Лю Венцзюнь
[124, с. 13] виокремлює такі його компоненти:
Система цілей – орієнтирів і стимулів, які роблять осмисленою усю
педагогічну діяльність і пов’язують усі її компоненти в органічне, єдине
ціле.
Глибокі

знання

про

виховання

(педагогічні,

психологічні,

соціологічні, фізіологічні тощо).
Етико-естетичні принципи організації взаємостосунків з учнями, що
зумовлюють необхідність доповнення, розширення та підвищення до рівня
вимог педагогічної етики всіх особистісних якостей педагога, акцентують
значення високої етичності та естетичності стилю і тому його стосунків із
вихованцями, широкої зацікавленості в покращенні їхнього буття та
прагненні поліпшити його, зробити його більш радісним і цікавим,
викликати в учнів почуття захоплення своєю справою.
Знання педагогом соціологічних характеристик вихованців і стосунків
підлітків у навчальній групі, колективі.

Володіння педагогом відомостями в галузі мистецтвознавства,
сценічного мистецтва, мистецтва слова тощо.
В підтримку вищезазначеного Вей Лімін [9; 10] підкреслює, що
«…опануванням

учителем

педагогікою

мистецтва

–

це

здатність

використовувати її потенціал з метою упровадження триєдиної мети
освітнього процесу», зокрема:
● навчальної (мистецтво дає знання, передусім з історії народу,
розвитку його промислів та ремесел);
● виховної, що (полягає у вмінні педагога-музиканта впливати на
емоційно-почуттєву сферу особистості дитини та здійснювати естетичне та
моральне виховання);
● розвивальної (мистецтво не лише розвиває емоційну чутливість
людини, її здібності – вокальні, музичні, хореографічні тощо, а й сприяє
фізичному розвитку і зміцненню організму – дихання, м’язів, гнучкості
тощо.
На нашу думку, звернення до праць провідних вищезазначених
психологів, педагогів дають підстави визначити, що майбутній вчитель
музичного мистецтва – це фахівець, який інтегрує в собі різні творчі якості:
драматург (бо сам складає сценарій кожного уроку), режисер (кожний урок
– це свого роду прем’єра), він виконавець головної ролі [111; 167; 175; 176;
183; 184; 225; 229; 233; 236 та ін. ].
Зокрема вищезазначене стосується галузі розвивального навчання при
викладанні музичних дисциплін: техніки звукоутворення, інтонації,
ансамблю, дикції, імпровізацією, співом під власний супровід, тощо.
Тому важливим завданням майбутнього вчителя музичного мистецтва
є оволодіння основами педагогіки мистецтва, що надає їм здатностей
керувати собою, завойовувати ініціативу зі співрозмовником у процесі
спілкуванні, розв’язувати життєві конфлікти тощо.
Найголовнішим завданням викладача при організації освітнього
процесу в ЗВО є – переконати студентів, що професія педагога є настільки

цікавою, що ступивши на цей шлях, можна отримувати моральне
задоволення і радість від своєї праці.
Довести,

що

формуванння

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва – це не божий дар, який дається
лише обраним, а результат великої роботи над собою, доступний кожному
педагогу, який працює за покликанням і любить дітей.
О. Ростовський [72] підкреслює, що сучасна музична педагогіка
ґрунтується на найкращих педагогічних надбаннях китайських та
зарубіжних учених, трансформованого до духу сучасної епохи та
українського державотворення. «Разом з тим, вона має інноваційний
характер, базується на класично філософському розумінні духовності, як
явища ноосферного плану й характеру. Це – педагогіка, базовими
цінностями якої є такі загальнолюдські гуманістичні пріоритети (Добро,
Честь, Справедливість і Гідність) та категорії («Віра», «Надія» та «Любов»).
Далі автор стверджує, що кожен народ, держава і культура «мають свої
експектації щодо становлення людини як особистості, параметрів її
життєвиявлення і життєствердження, власні вимоги до педагогіки, засобами
якої здійснюється підготовка людини до життя. Разом з тим, у них
простежується (десь більше, десь – менше) й дещо спільне – те, що об’єднує
народи та їх культуру» [72].
Отже, інтерпретуючи думку автора, вважаємо, що використання в
навчально-виховному процесі національного мистецького духовного фонду
в поєднанні з зарубіжним мистецьким досвідом забезпечує гуманістичну
спрямованість навчання, активізує творчо-оцінне ставлення майбутніх
вчителів музичного мистецтва до усвідомлення художньо-образного змісту
музичних творів, через призму національного.
Крім того, неабиякий вплив на студентів має усвідомлення ролі
національної музичної культури, зокрема відтворення українських,
китайських народних пісень та збереження цих унікальних витворів
культурної спадщини для сьогодення.

Чжан

Сяохун

[157,

с. 118-119]

підкреслюває,

що

необхідно

підтримувати досягнення народів у духовній сфері, оскільки це є важливим
чинником прогресивних змін в суспільстві, а також враховувати
особливості світогляду, психології та історичні традиції народу. Він
удосконалював

фольклористичну

методику

записування

народної

творчості, неодноразово наголошуючи, що «культурною особистістю може
бути лише та людина, яка любить свою землю».
Виконання фольклору відбиває глибинне життя народної душі, що
розкривається через художньо-образний зміст твору, вимагає додержування
традиційних канонів виконання, наявності спеціальних вмінь та навичок. А
саме розуміння, що голос виражає внутрішній зміст душі, показує, як ми
відчуваємо слово. Тому природа українського, китайського мелосу потребує
перед тим, як співати, сформованої думки, зосередження уваги,
усвідомлення того, що хочеш виразити, передати.
Художній образ, як модель, ідея – через серце оживає в інтонаціях
голосу, в «тілі» музичної фрази з відчуттям темпу, ритму та інших засобів
музичної виразності. З іншого боку, природа українського та китайського
мелосу неможлива без імпровізаційно-творчого начала. Вона потребує
артистизму, розкутості, свободи в своїх творчих пошуках, впевненості у
собі, чутливості до виконуваного музичного матеріалу, що допомагає увійти
у відповідний стан, сприяє виразному виконанню.
Крім того, саме народні пісні становлять основу вокального матеріалу
в процесі постановки голосу. На думку Тан Вея

[145, с.82 ] «Для

формуванння професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва народні пісні створюють масив виконавських
зручностей у ході постановки голосу, завдяки превалюванню зручних
мелодичних зворотів, розрахованих на діапазон необроблених голосів…
Крім того якість фольклорних мелодій для постановки голосу полягає також
у тому, що ними пройдено значний історичний шлях природного
професійного відбору: пісні які виконувалися багатьма поколіннями співців

залишили та витіснили ті, які не були такими популярними та суперечили
природі голосу».
Лише спираючись на етнокультурний досвід України та Китаю, в
галузі мизучного мистецтва, ми зможемо забезпечити наступність та
спадковість у формуванні професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва.
На думку китайських філософів: музика – це не людський витвір, а
особливий дар Божий; музика підвладна космологічному порядку, де вона є
голосом космічної гармонії, що за допомогою власних, незчисленних
вібрацій, за допомогою звуку наводить у душах людей гармонію. Так, Ян
цзизі [108, с. 62] у своєму дослідженні доводить що «піднебесна дарує
людині музику, аби та спілкувалася з нею… Музика – це гармонія,
подарована Піднебеснею».
Видатний китайський філософ Лао Цзи (VI-V ст. до н.е.) у своїй
поемі «Даодецзин» – «Шлях доброчинності» або «Книги про силу і дії», що
нараховує 5000 іерогліфів, викладає своє вчення про великого творця Дао.
Дао – коріння неба та землі, Дао

– матір усіх речей, Дао

– є основою

світу».
Послідовник теорії даосизму давньокитайський мислитель Конфуцій,
засновник Книги пісень «Шинзин» уже в VII ст. до н.е., відібрав з багатьох
пісень

ті,

які

відповідно

уявлень

даосистів,

виявляли

природні

психоемоційні реакції людини, його процес духовного удосконалення.
«Конфуцій співав їх, граючи на китайському інструменті цині, домагаючись
привести в узгодження свій спів з тонами досконалих давніх пісень:
військових, од та гімнів». У той час особливо зверталася увага на
властивість музики. Основним завданням якого було – створювати настрій
релігійної набожності, піднесеності, заряджаючи цим людину позитивною
енергією, а також утверджувати соціальну гармонію у суспільстві.
Основні категорії доктрини Конфуція – лі («ритуал») і жень
(«гуманність») – знаходили прояв у музиці. Згідно з його вченням – музика

являє собою мікрокосмос, який втілював у собі великий космос. Музика
допомагала представникам конфуціанства вивчати народні побут та звичаї,
виховувати людей в дусі моралі Конфуція. У розумінні давніх китайських
філософів, музичне мистецтво Китаю було покликане відігравати виключно
практичну роль. Конфуцій підкреслював, що музика сприяє істинному
державному устрою, саме тому вона має чітко визначену структуру, а розлад
державі сприймається як фальшивий спів: «Перша нота гами (гун) означає
повелителя, друга (шан) – його слугу, третя (цзює) – китайський народ,
четверта (чжи) – покора, п’ята (юй) – мовлення. Коли ці п’ять звуків
правильні, то музика є гармонійною. Коли ж перша нота фальшива, то звук
буде грубий. Це буде означати, що повелитель занадто зарозумілий. Коли
фальшива друга нота – то звук буде нерівний. Це означає, що чиновники
працюють не сумлінно. Коли фальшива третя нота – звук буде сумний, а сам
народ – незадоволений. Коли фальшива четверта нота – звук буде жалісний,
а покора тяжкою. Коли фальшива п’ята нота – звук обірваний, а мовлення
недостатньо розвинене. Коли ж фальшиві всі п’ять звуків – наступає повна
байдужість. За умови виникнення такої ситуації – незабаром держава може
загинути».
Отже, через всю китайську філософію проходить основна ідея – віра в
силу музики: вона надихає на добро, вона має великий вплив на чуттєву
сферу особистості. Разом з тим вона може і відволікати людину від високої
мети, тому що, мова почуттів часто залежить від причин, невідомих людям.
Отже, у Стародавньому Китаї, також як і в Стародавній Греції заняття
музикою вважались не тільки засобом етичної досконалості окремої
людини, й необхідною умовою здорового й повноцінного існування
держави в цілому.
Відомо, що в китайському мистецтві, в порівнянні з народами Європи,
спостерігається нерозривний зв'язок між словом і співом. Інтонація, мовний
наспів є важливим елементом китайського слова. За допомогою інтонації
китаєць відрізняє однакові за складом мовні звуки. В китайській мові є

всього лише декілька сотень фонетичних складом звуків слова. У китайській
мові є всього лише декілька сотень фонетичних складів – слів, так в
пекінському прислівнику – біля 420, а в кантонському прислівнику – біля
700. Однак такої кількості слів – складів у китайській мові було б
недостатньо, для виявлення великого світу понять, уявлень, змісту
словарного фонду китайської мови, та глибини змісту китайської культури,
якби вони промовлялись в одній інтонації.
Інтонаційна чутливість дає можливість китайським майбутнім
вчителям музичного мистецтва фіксувати, в порівнянні з європейцем,
непомітні для слуху відхилення. Таких основних інтонацій в китайській
мові чотири: висхідна, низхідна, рівна та спадна-висхідна. Тому поетичний
текст, що виражається в звучанні, перетворюється в музичну поему, в пісню.
Китайські народні пісні, в основі яких лежить пентатоніка,
відрізняються широким інтонаційним діапазоном, задушевною співучістю,
повнотою життєвих переживань. Відомо, що її мелодійна система
формувалася ще в період династії Чжоу, коли імператори призначали
фахівців по збору народних пісень, а представлені музично-поетичні
замальовки даної епохи явно успадковують набагато більш ранні витоки. За
характером виконання, за змістом пісень, підлеглі імператора визначали
настрій народних пісень. Все це підтверджує, що китайські співочі традиції
– одні з найдавніших у світі, що у процесі розвитку постійно оновлювалися,
збагачувалися інонаціональними впливами, не втрачаючи зв’язку із
сьогоденням.
Китайська народно-співацька традиція, не тільки сягає коренями в
глибину століть, а й підтверджує силу своїх потенцій, що базуються на
філософсько-релігійних нормах, які створюють основу для формування
музичного мислення, що в свою чергу сприяє самозбереженню народної
пісенної культури країни.
Відомий музикознавець Фен Сяося [117, с. 53-54], підкреслюючи роль
національних традицій у формуванні пісенної культури, стверджував: «Як

сила натягнутої тятиви поєднані зі стрілою, яка летить, так і культура
особистості проявляється через музичні висловлювання».
Спільним для формуванння професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва українських і китайських
провідних методик є її педагогічне моделювання на основі спеціальних
знань, умінь та навичок, які поєднуючись у процесі практичної діяльності,
синтезуються в складну комплексну систему, в якій:
● простежується

перспективність

формуванння

професійно-

педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва при
вивченні китайських і українських вокальних шкіл, що ґрунтується на
багатовіковому культурно-історичному досвіді духовної спадщини цих
країн;
● виявляється,

що

чимало

аспектів

формування

вокально-

педагогічної майстерності в Україні та Китаї мають багато спільного в
умовах сучасної інтерактивної взаємодії наших країн.
У період суттєвих перетворень і переосмислення громадських,
соціально-педагогічних

процесів

і

явищ,

активізується

пошук

їх

об’єктивних методологічних підстав. В якості узагальненої методологічної
основи при дослідженні проблем педагогіки, психології, соціології та інших
наук виступає культурологічний підхід.
Основою музично-педагогічної освіти, методологічним підґрунтям
якого є культурологічний підхід, розуміється формування у майбутнього
вчителя музичного мистецтва професійно-педагогічної культури, куди
залучається

активне

опанування

педагогічних

теорій,

цінностей,

педагогічних технологій тощо. Лю Демінг [122 c. 96] досліджуючи
професійний розвиток педагогів-музикантів, під професійно-педагогічною
культурою

розуміє

«особистісний

механізм»

передачі

соціальної

спадковості здобувачам освіти, тим самим формуючи в них культуротворчі
функції освіти і педагогіки.

Культурологічний підхід, на переконання Тан Вей [145 c. 83] має
розглядатися перш за все в контексті філософського розуміння культури.
Педагогічні чинники та явища при такому підході аналізуються шляхом
залучення соціальних і культурних процесів минулого, теперішнього та
майбутньому. Культурологічний підхід в контексті досліджуваної проблеми
щодо розвитку музично-педагогічної освіти – це педагогічна система в
напрямі організації заходів, спрямованих на створення умов щодо
опанування

форм,

методів

та

прийомів

формування

професійно-

педагогічної культури вчителя музики у професійній діяльності.
Вчений Ю Сяочунь [114], у процесі теоретичного обгрунтування та
реалізації навчальної програми, розробленої на засадах культурологічного
підходу, переконливо доводить, що головним системоутворюючим
чинником становлення педагога-музиканта є формування його професійнопедагогічної культури.
З урахуванням вищевикладеного, погоджуємося з тим, що основою
розробки змісту, організаційних форм музично-педагогічної освіти повинна
бути розроблена концепція формування професійно-педагогічної культури.
Такий

підхід

обумовлений

тим,

що

в

сучасних

умовах

конкурентоспроможним ресурсом діяльності вчителя музичного мистецтва
є не стільки спеціальні знання, опановані освітні технології, фоми та методи
навчання, скільки загальна і професійно-педагогічна культура, здатна
забезпечити

особистісний

розвиток

педагога-музиканта,

а

також

спрямована на створення та передачу цінностей учням.
Розкриємо суть понять «культура та «професійно-педагогічна
культура» в контексті дослідження нашої проблеми.
Поняття «культура» є загальнонауковим, існує безліч концепцій
культури. Так, для аксіологічної концепції культура – явище, що відображає
духовну природу людини, вираження духовних цінностей і моральних норм
людства.

Беручи за основу діяльнісну концепцію, вона спрямовує свій вектор
розвитку на активність, креативність та академічні здібності особистості.
Для неї культура є сукупністю способів людської діяльності, а також вищий
рівень оволодіння певною галуззю діяльності (культура розумової праці,
культура мови тощо).
Особистісна (поведінкова) концепція уявляє культуру як актуалізацію
соціальної природи людини: спосіб руху особистості в соціальному
просторі та часі; систему її якостей і характеристик, важливих для реалізації
відношення людини до природи, суспільства, своїх духовних і тілесних
потреб, для процесу її соціалізації.
Для сумативної концепції культура є сумою продуктів діяльності та
спілкування людей.
У роботі Лю Цзярона [118, с. 131] евристична концепція зводить
культуру до креативної діяльності людини по удосконаленню того, що дано
їй у природі, суспільстві, собі як космопланетарної, біосоціальної,
культурно-історичної істоти.
Кожна концепція цікава, але культура не вичерпується лише одним
аспектом, вона є складним системним утворенням, що й призводить до
існування різноманітних концепцій культури.
Необхідно зазначити, що культура багатоскладова, багатопланова. Ця
її особливість виявляється як на рівні людства, так і на рівні культури
суспільства та окремої людини. Педагогіка безпосередньо пов’язана з
останнім. Вона традиційно виділяє в культурі особистості майбутнього
вчителя музичного мистецтва такі складові як розумову, моральну, правову,
економічну, екологічну та інші, які відповідають різним видам діяльності
людини.
Виховання на основі опанування певних цінностей – основний напрям
у формуванні особистості, її духовного світу, духовної культури взагалі та
пофесійно-педагогічної культури зокрема. Українськими та китайськими
вченими з цією метою розроблено концепції ціннісного виховання,

ціннісного навчання і ціннісного розвитку. В аксіології виховання, крім
поняття «цінність», обов’язково використовують і поняття «ціннісна
орієнтація». Такі вчені, як Ляо Венцзюнь [153], Чжан Лівей [156]та Чжоу
Іньїн

[141]визначають

її

як

спрямованість

педагога-музиканта

на

опанування системи цінностей для задоволення власних потреб.
Слід зазначити, що ціннісні орієнтації виконують роль певного
орієнтиру та своєрідного «регулятора» в майбутній професійній діяльності
майбутнього вчителя музичного мистецтва, яка розкриває природу та
цінності, характерні для суспільства. Ці цінності акумулюються у мистецтво
та науку. Сілд зазначити, що зазначені цінності безпосередньо пов’язані з
іншими цінностями.
На переконання китайських учених, можливість якісного виконання
освітніх завдань, які постають перед учителем, залежить від набутих
професійних цінностей. Дані цінності мають спрямовувати особистість на
«опанування», перетворення стандарту людської поведінки та відносин
стосовно сформованої свідомості педагога, зокрема музичного мистецтва.
Для виконання професійних обов’язків, педагогу доцільно визнати їх своїми
та сприйняти.
Китайські науковці у галузі музичного мистецтва розуміють цінності,
як духовну потребу. А живе вчитель заради найціннішого в житті – дітей,
які приймають у якості провідних особистих цінностей, перш за все, ті, котрі
складають ядро ціннісної системи їхніх учителів. Система цінностей
майбутнього вчителя музичного мистецтва – це його внутрішній світ, який
є результатом сформованості його професійно-педагогічної культури у
процесі навчання в ЗВО. Ван Сінь [199, с. 66] зазначає, що цінності є
духовними феноменами, які мають особистісний сенс і виступають
орієнтирами поведінки та формування життєвих і професійних установок
здобувачів освіти.
Для визначенням суті поняття «професійно-педагогічної культури»
проаналізуємо роботи вчених, які досліджували даний напрям.

Носієм професійно-педагогічної культури в нашому дослідженні
виступає майбутній учитель музичного мистецтва, покликаний здійснювати
процес навчання в інноваційному режимі, що відповідає поставленій меті та
задачам сучасного педагогічного ЗВО.
Доцільним є зазначення того, що функціонування професійнопедагогічної культури вчителя музичного мистецтва як цілісної системи, з
її взаємозв'язками є створення єдиної педагогічної системи. До основних
чинників віднесемо чинникі, які функціонують по вертикалі (за рівнями), по
горизонталі (за профілем). Дані чинники є залежними від зовнішніх
(фонових) та внутрішніх складових. А це значить, що існує така структура,
яка базується на засадах цілісного та системного підходів. На основі
зазначеного

доцільно

обґрунтувати

всі

взаємозалежні

компоненти

професійно-педагогічної культури вчителя музичного мистецтва.
Науково-теоретичне осмислення проблеми пов’язане з аналізом
професійно-педагогічної культури вчителя музичного мистецтва з позицій
сутнісних, змістовних, функціональних і структурних характеристик.
Виявлення

сутнісних

характеристик

професійно-педагогічної

культури вчителя музичного мистецтва ґрунтується на розгляданні даного
психолого-педагогічного феномена як базової основи особистості педагога,
що поєднує в собі систему педагогічних цінностей.
Аналіз змістовних характеристик професійно-педагогічної культури
вчителя

музичного

мистецтва

пов’язаний

з

виявленням

системоутворюючих елементів у структурі особистості педагога; суб’єктно
значуще, ціннісне ставлення до майбутньої професійної діяльності та
оволодіння нею на індивідуально-творчому рівні на основі її сформованості.
Функціональні характеристики професійно-педагогічної культури
вчителя музичного мистецтва ґрунтуються на аналізі якісних особливостей,
які характеризують професійну діяльність педагога, у якого сформовано
професійно-педагогічної культура.

Як зазначає Лі Рунгронг [179 с.192], говорячи про реформу концепції
музично-педагогічної

освіти

та

підготовку

педагогів-музикантів,

у

вирішенні проблем формування професійно-педагогічної культури важливо
не тільки оволодіння культурно-педагогічною спадщиною, а й включення
вчителя, як суб'єкта культури, в процес інноваційної педагогічної
діяльності.
Культурологічний підхід є підгрунтям у дослідженнях з педагогічних
проблем, здійснюється в контексті філософського розуміння культури, що
розглядається в таких напрямах: з одного боку, вона розуміється як щось
нормативне, є зразком, на який повинні рівнятися представники певного
суспільного середовища або професійної групи [21]; з іншого –
ототожнюється з освіченістю, інтелігентністю особистості [3]; з третього –
пов’язується з характеристикою місця і способу життя людини [106].
У сучасній культурології, зокрема китайській, проведено досить
повний аналіз еволюції суті поняття «культура». В результаті був зроблений
висновок про те, що розуміння культури і перспектив її розвитку
пояснюється

не

тільки

теоретико-пізнавальними,

методологічними

причинами, а й залежить від професійних, соціальних установок
дослідників. В даний час у вивченні культури визначилося три напрями, що
розглядають її:
1) як сукупність матеріальних і духовних цінностей [139 c. 137];
2) як специфічний спосіб людської діяльності [223, с.56];
3) як процес творчої самореалізації особистості [92].
Беручи за основу напрацювання Шень Лянфан [202], визначаємо три
аспекти дослідження професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва: аксіологічний, технологічний та особистіснотворчий.
У зв'язку з цим виникає необхідність спеціально звернутися до
характеристики

зазначених

аспектів,

орієнтуючись

на

сукупність

різноманітних інтересів, що мають вектор на подальше самовдосконалення,

надають підстави для виділення професійного ідеалу, втілюють педагогічні
цінності. При цьому важливо підкреслити, що якщо інтереси – це сфера
реального життя особистості, то ідеали – це спрямованість особистості до
майбутнього, до мети своєї діяльності [78]. Проблема ідеалу (зокрема
професійного), механізмів його формування, його специфіки і ролі в
напрямі

розвитку особистості

та професійної

діяльності

знайшла

відображення в філософській та психолого-педагогічній літературі.
Лі Мінді [182 c.33] стверджує, що змістовність і дієвість професійного
ідеалу, здатність до його моделювання пов'язані з рівнем розвитку
педагогічного мислення, з умінням, абстрагуючись від деталей, оперативно
виокремлювати характерні для ситуацій педагогічні завдання, формулювати
їх і знаходити адекватні їм вирішення. Особливі вимоги висуваються до
майбутніх учителів музичного-мистецтва, які, створюючи умови для
розвитку професійного мислення майбутніх фахівців, мають самі оволодіти
професійно-педагогічною культурою.
Дослідження

професійно-педагогічної

культури

як

сукупності

цінностей дозволяє визначити те, що вважається важливим і дієвим у
педагогічній діяльності та відтворюється в ній [65]. Слід звернути увагу на
ті чинники, які сприяли розвитку уявлення педагогів про цілі, зміст і методи
освітнього процесу педагога-музиканта.
Важливо

відзначити,

що

аксіологічний

аспект

дослідження

формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва відіграє значну роль в даному напрямі. Так, Шень
Лянфан [202, с.4] суть поняття «культура» визначає, грунтуючись на засадах
аксіології, як набір цінностей, утворених у процесі історичного розвитку
суспільства і є його результатом, але не як процес, і не дозволяє з
достатньою повнотою досліджувати її внутрішню структуру.
У процесі наукових розвідок у пригоді стали теоретичні положення
українських учених [1; 12; 25; 28; 40; 60; 64; 74 та ін.], в яких суть поняття

«культура» розглядається як специфічний спосіб людської діяльності
ставлення до навколишнього світу.
Проведений аналіз щодо специфіки змісту, засобів і результатів
формування культури особистості надає підстави стверджувати, що
культура є універсальною характеристикою діяльності та визначає
найбільш пріоритетні види діяльності та способи її здійснення [35; 71; 73].
У дослідженні враховували сформульовані китайським вченим Чжоу
Цзин [142] ідеї про те, що розвиток особистості становить зміст культури.
Однак слід зазначити, що при визначенні рівня сформованості професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва важливо
враховувати не тільки особливості формування особистості, але і
особливості розвитку діяльності [75, c. 22].
Під час наукового пошуку встановлено, що визначення суті поняття
«культури» як способу діяльності, не можна вважати універсальним,
оскільки технологічна складова культури відсуває суб'єкта культури і
процес формування його особистості на задній план [95].
Зокрема у дослідженні Тан Вей [145, с. 82] значний інтерес викливає
ідея, яка надає підстави стверджувати, що «культура – процес творчої
самореалізації особистості, який формується та проявляється через певну
систему ознак суспільства, соціальних груп та окремих особистостей.
У контексті сказаного, виокремимо декілька рівнів сформованості
культури:
● загальний рівень – культура суспільства, формації;
● особливий – культура соціальних груп;
● особистісний – культура особистості [17].
Зазначимо, що особистісний рівень буде залежати від самого
суспільства, де культура формується, від рівня вмотивованості суспільства
щодо розвитку здібностей та талантів його членів.
Відмітимо при цьому, що культура особистості певним чином
трансформується в педагогічну культуру, яка є основою розвитку та

формування творчої особистості вчителя, зокрема вчителя музичного
мистецтва.
У науковій роботі важливими є напрацювання китайського вченого
Лю Хайна [130, с. 11]. У своїх дослідженнях вчений зазначає, що
педагогічна культура функціонує через «суб’єктивність» кожного вчителя,
простір з якого складається образ світу як образ педагогічної реальності,
образ Я-професійне.
Узагальнюючи

підходи

китайських

вчених

до

формування

педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема
таких як

Чжу Цзюньцяо

[95], Лю Мінгцзянь [125], Тан Вея [145]

констатуємо дві особливості її формування:
1. Проблема культури – це проблема взаємодії людей, в процесі якої
відбувається її формування. Соціальна взаємодія забезпечує актуалізацію
культури, оскільки поза нею культура виступає лише потенційною
можливістю культурної діяльності. Слід відзначити, що педагогічна
культура

відображає

результати

розвитку

індивідуального

стилю

професійної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва. При
цьому слід відзначити, що процес творчого розвитку особистості, як процес
сформованості педагогічної культури обумовлений не зусиллями окремих
інтелектуальних груп суспільства, а власної суспільно-перетворювальної
діяльністі особистості.
2. Культура має особистісно-творчу природу, де творчість виступає
специфічно людською потребою розвивати культуру і формувати саму
культуру. Творчість як найважливіша характеристика культури стала
досліджуватися тільки на початку XX століття. До цього часу воно було
предметом вивчення самих художників та

носила феноменологічний

характер. Теорія творчості як така була відсутня, хоча в межах багатьох
китайських психологічних течій робилися спроби дати пояснення цьому
феномену. Загальним недоліком було то, що вивчення проблеми творчості
велося без урахування культурно-історичного контексту, в якому жив і

творив художник. Своєрідною спробою аналізу проблем творчості були
науково біографічні дослідження. Однак через надмірну описовість
утруднювалися розуміння культурно-історичної детермінації творчості.
Дані дослідження дозволили в більш завершеному вигляді уявити
культурно-історичну концепцію творчості, що має принципове значення
для визначення місця і ролі педагогічної творчості. Творчість (педагогічня,
художня, технічна тощо) має бути зрозуміло як функція в культурноісторичному контексті. Дослідження творчості з таких позицій орієнтує на
розкриття єдності з точки зору об'єктивного і суб'єктивного.
На основі проведених досліджень китайських учених Сунь Цзинань,
Чжао Пейгун та ін. [149] зазначаємо, що результатом педагогічної творчості
виступає педагогічна культура.
Взаємозв’язок творчості та педагогічної культури пояснюється тим,
що творчості притаманна педагогічна діяльність. Форми, способи та сфери
прояви творчості в роботі педагога нерозривно пов'язані з формуванням
педагогічної культури, а розвиток педагогічної культури суспільства
зумовлюється мірою творчого підходу особистості до власної діяльності.
Підкреслюючи творчу природу педагогічної культури, Чжан Сяося
[158, с. 103] зазначає: «Культура – це творчість, спрямована на особистісне
відкриття, створення образу культури в собі, співпереживання та
співтворчості, де кожна складова культури спрямована на її формування».
Саме тому педагогічна дійсність об'єктивно вимагає від вчителя
музичного мистецтва творчого ставлення до всіх сфер діяльності (наукової,
навчально-методичної, виховної, громадської тощо).
Творча активність вчителя музичного мистецтва є властивість і
результат високого рівня розвитку та формування його педагогічної
культури,

яка

передбачає

наявність

професійних

(спеціальних

і

педагогічних) знань, усвідомлення цілей і суспільної значущості діяльності,
почуття відповідальності за її наслідки, потреба в пізнанні педагогічної
реальності і себе як професіонала. Таким чином, існування педагогічної

культури можливо лише в співставленні з творчою самореалізацією вчителя
музичного мистецтва.
Творчий розвиток педагогічної діяльності і спілкування передбачає
наявність певних соціальних і психологічних умов. До соціальних умов
відносимо суспільну потребу в педагогічній творчості, до психологічних –
здатність та інтелектуальну активність педагога.
Звернення до проблем формування творчих здібностей вчителя
музичного мистецтва, що виявляються як і результати його діяльності,
зажадало вивчення критеріїв творчості.
Беручи за основу точку зору Лі Куна [174, с. 22] щодо формування
педагогічної культури вчителя музичного мистецтва, виділяємо чотири
основних критерії творчості:
1) факт створення нового продукту (предмета, знання тощо), що має
певну професійну значущість;
2) процесуальний критерій (критерій зміни домінуючих рівнів
вирішення задач);
3) наявність рефлексивно-особистісної регуляції мислення;
4) інтелектуальна активність.
Проблема творчості піднімає проблему самореалізації особистості
вчителя, прояву її сутнісних сил. Під сутнісними силами особистості в
філософії розуміються здібності, інтереси, потреби, соціальний досвід, міра
соціальної активності особистості. Залучення вчителя музичного мистецтва
до суспільно значущої діяльності створює реальні можливості для його
творчої самореалізації. Позитивна спрямованість особистості як її
прогресивний варіант визначається не лише зовнішнім впливом, скільки
внутрішньою потребою особистості. Потреба в самореалізації – одна з
провідних потреб людини, вона є також джерелом власної активності
особистості, спрямованої на перетворення себе та інших.

Саме розгляд культури як міри і способу реалізації особистості в
творчій діяльності являє, на наш погляд, особливий інтерес для психологопедагогічних досліджень.
Ступінь самореалізації особистості залежить від того, якою мірою
визначені цілі способу її життєдіяльності, умов соціально-культурного
середовища. Здібності до професійної діяльності, заломлюючись через
призму потреб, інтересів, цінностей майбутнього вчителя музичного
мистецтва, виражаються у виборі тих чи інших видів науково-педагогічної
діяльності. Самореалізація виступає одночасно метою, засобом, процесом
цілепокладання і її результатом. Самореалізація, на думку Ван Сяопіна [191,
с.13] – це не одиничний акт, а процес постійного подолання внутрішніх
суперечностей для повного розкриття сил і здібностей особистості
майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Наявність

механізмів

саморозвитку,

самовдосконалення

та

самореалізації в значною мірою визначається розвиненим професійним
мисленням і свідомістю. Дослідження самореалізації особистості, її
механізму та етапів в контексті культури дає відповідь на питання про
співвідношення індивідуального та колективного в творчій діяльності
майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Отже, напрацювання вчених у руслі формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва, надає
підстави визначити суть ключових понять дослідження.
Суть поняття «професійно-педагогічна культура» – інтегративна
якість особистості педагога-музиканта, умова і передумова організації
дієвої професійної діяльності, високий рівень сформованості професійної
компетентності вчителя музичного мистецтва, який має здатність до
професійного самовдосконалення та саморозвитку. Дефініцію «формування
професійно-педагогічної
мистецтва» визначаємо,

культури

майбутнього

як здатність до

вчителя

музичного

творчої самореалізації в

різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності, спрямованої на
опанування, передачу і створення педагогічних цінностей і технологій.

1.2. Розкриття проблеми формування професійно педагогічної
культури

майбутніх

учителів

музичного

мистецтва

в

працях

китайських науковців
Сучасні вимоги до підготовки фахівців змушують науковців і
практиків освітньої галузі звертатися до питань удосконалення музичнопедагогічної освіти, оскільки вчитель відіграє особливу роль у підготовці
кваліфікованих кадрів щодо формування молодого покоління. На
переконання науковців і практиків педагогічної галузі та на наше
переконання, музично-педагогічний працівник має реалізувати багато
функцій і обов'язків. Майбутній учитель музичного мистецтва повинен
володіти

професійними

компетентностями,

високоморальними

особистісними якостями, бути вихованою людиною, мати ґрунтовну
психолого-педагогічну підготовку. Поставлена проблема щодо створення
системи музично-педагогічної освіти, яка надає підгрунтя для підготовки
учителів музичного мистецтва у відповідності до сучасних потреб
освітнього середовища та є актуальною та затребуваною упродовж
визначеного періоду.
Переконані, що дослідження особливостей функціонування системи
вищої музично-педагогічної освіти зарубіжних країн, зокрема КНР, є
надзвичайно актуальним для вітчизняної педагогічної науки та освітньої
практики.
Конструктивний зарубіжний досвід, зокрема китайський, підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва дозволяє спрямувати увагу на
подолання проблем українськоїї музично-педагогічної освіти, що негативно

впливає на розвиток економіки, навіює інтеграційні процеси щодо реалізації
України у світовому просторі.
До таких проблем відносимо недостатній рівень готовності
випускників музично-педагогічних закладів вищої освіти до роботи у школі,
швидкий розвиток інформаційних технологій та недостатній рівень
сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх учителів
музичного мистецтва до опанування ними ринку праці і як наслідок
неготовності майбутніх учителів до професійної діяльності.
На основі проведеного аналізу нормативно-правових законодавчих
актів, з'ясовано, що нині розвиток музично-педагогічної освіти в КНР має
на меті навчання кожного здобувача освіти, беручи за основу його власні
потреби, забезпечення гуманного навчання майбутніх учителів. Даний
напрям відображено в роботах китайських дослідників, у яких висвітлено
погляди на сучасні проблеми музично-педагогічної освіти в КНР, зокрема
щодо методів і форм їх удосконалення.
Так, Лян Лінчжі [185, с.141] у своєму дослідженні про реформування
культурної програми розбудови музично-педагогічного напряму в коледжах
та університетах проаналізував сучасні концептуальні моделі та тенденції
розвитку музично-педагогічної освіти на основі особистісно-орієнтованого,
системного, культурологічного підходів. У роботі вченого акцентовано
увагу на важливій ролі вчителя музичного мистецтва щодо розвитку
сучасного суспільства.
Тянь Чженті [201], зважаючи на дослідження Лян Лінчжі [185], вбачає
важливим обґрунтування моделі сформованості професійно-педагогічної
культури

майбутніх

учителів

музичного

мистецтва,

формування

відповідних вмінь і навичок в контексті впровадження інформаційних
технологій у процес підготовки здобувачів освіти. Слід зазначити, що
історичний

аспект

формування

професійно-педагогічної

культури

майбутніх учителів музичного мистецтва опосередковано розкрито в
дослідженні Чжао Сюян [220], де вчена доводить позитивний вплив

упровадження в освітній процес музичних елементів народної культури, як
дієвого засобу сформованості професійно-педагогічної культури студентів.
Китайські дослідники слушно вважають, що особлива роль у процесі
розвитку країни належить учителю. Високі вимоги до вчителя музичного
мистецтва об'єктивно відображають суть його діяльності. Хуан Хуей [209]
діяльність вчителя музики вважає інтегральною та соціально значущою в
суспільстві. Вчений наголошує, що сучасний вчитель має свідомо підходити
до освітнього процесу, а також активно діяти в напрямі духовного
культурного збагачення держави. Цю ідею висовує і команда українських
вчених [14; 16; 65; 69; 77; 98; 99; 100; 103 та ін.], будуючи сучасну
концептуальну модель професійно-педагогічної освіти.
Саме тому особливої значущості набуває проблема підвищення
ефективності музично-педагогічної освіти, розроблення концептуальних
засад

та передумов формування професійно-педагогічної

культури

майбутніх учителів музичного мистецтва.
Ху Шихонг [210, с. 96] обґрунтовуючи та розробляючи модель
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, орієнтуючись на
сучасну музичну освіту, вважає що потреба у реформуванні музичнопедагогічної освіти пов'язана зі зростанням вимог до сучасних учителів,
запровадження нових дидактичних технологій. Ян Сінь [212, с. 12],
виступаючи на Шостій конференції китайського відділу музичної освіти,
зазначив про чинники, які впливають на сучасний етап розвитку музичнопедагогічної освіти і підсумував, що необхідно свідомо і об'єктивно в
шкільному музичному

процесі враховувати тенденції модернізація

музично-педагогічної освіти. Вчений переконаний, що

ця проблема

виникла через важливі проблемні моменти, пов'язані з формуванням
професійно-педагогічної

культури

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва.
Ву Бін [138, с. 17] підтримує ідею Ян Сіна [212, с. 12], переконливо
доводить, що від сформованості

професійно-педагогічної культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва залежить музичний розвиток
особистості дитини та розкриття її талантів.
Підсумовуючи зазначимо про те, що домінуючу роль при формуванні
професійно-педагогічної культури особистості відіграє гуманістична
спрямованість діяльності педагога і його соціальна відповідальність.
Вчений

Чжен Мін [224, с.196] у своїй роботі розглядає особливості

інтегративного та контекстного підходів, які є підґрунтям професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковець
акцентує свою увагу на важливості впровадження в освітній процес
майбутніх педагогів-музикантів такої дисципліни як музична педагогіка.
Важливо відзначити позитивні результати проведеного дослідження
Лю Шаня [127] щодо реалізації розробленого комплексу музичнопедагогічних дисциплін та їх вплив на ефективність сформованості
професійно-педагогічної

культури

майбутніх

учителів

музичного

мистецтва. Дослідження вченого ґрунтувалося на засадах інтеграції, тобто в
освітній

процес

педагогів-музикантів

упроваджувалися

дисципліни

інтеграційного характеру.
Такі китайські вчені, як Чжан Ін [160] та Лю Йонфу [129] вважають,
що особливістю музично-педагогічної освіти є залучення студентів до
освітнього процесу, навчити рефлексувати щодо власної діяльності, бути
готовим удосконалювати свої професійні навички та вміння.
З урахуванням вищезазначено слід акцентувати увагу на тому, що в
аспекті нашого дослідження майбутній вчитель музичного мистецтва
повинен мати високий рівень сформованості професійно-педагогічної
культури. Це в свою чергу сприяє формуванню в учнів здатності розвивати
своє музично-творчі здібності.
Установлено, що система вищої освіти та вищої музично-педагогічної
освіти КНР знаходиться в центрі уваги дослідників світу. Провідні науковці
займалися вивченням різних аспектів розвитку освіти в Китаї починаючи з
1949 року.

Так,

Лі

Данься

[38]

досліджував

проблему

удосконалення

виконавської культури студентапіаніста в КНР; Лу Чен [42] у процесі свого
дослідження визначив педагогічні умови формування музичних умінь
майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР; Лю Цяньцянь [44] значну
увагу приділяв проблемі формування художньої компетентності майбутніх
учителів музики та хореографії в педагогічних університетах України і
Китаю; Мен Мен [61] мав на меті визначити та провести порівняльну
характеристику провідних форм, методів та засобів формування музичноімпровізаційних умінь у майбутніх учителів музики в Україні та Китаї; Ши
Цзюнь-бо [104] теоретично обгрунтував та розробив методику формування
мистецької компетентності майбутніх вчителів музики.
У процесі наукових розвідок установлено, що особливість розвитку
вищої музично-педагогічної освіти в Китаї вбачається в тому, що вчителі та
викладачі є вагомим прошарком китайського суспільства тому китайський
уряд і Комуністична партія Китаю надають особливого значення освітянам,
підкреслюючи їхній соціальний статус законами, освітніми проєктами та
привілеями. За переконанням Лю Біна [121] характерним для підготовки
вчителя музичного мистецтва є розроблена система професійної освіти, яка
містить зміст та вимоги суспільно-економічного розвитку та регіональних
потреб дослідження підготовки вчителів у Китаї. Л. Йонфу [129] у своїй
роботі розглядає історичний розвиток вищої музично-педагогічної освіти в
Китаї та на основі проведеного аналізу та синтезу наукових доробок вчених
пропонує упровадити в освітній процес підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва дисципліну «Гармонія». На переконання вченого
реалізація даного курсу сприятиме сформованості професійно-педагогічної
культури здобувачів освіти.
Варто зазначити, що під час культурної революції 1965-1985 років
система музично-педагогічної освіти КНР постраждали через те, що
керівництво не вбачало потреби приділяти особливу увагу розвитку системи
підготовки вчителя. Занепад даної галузі, за словами Ляо Веньцзюнь [153,

с.112], відбувся через значні зміни у реформуванні музично-педагогічної
освіти. Китайськими вченими було доведено нагативні наслідки даної
реформи і тому останнім часом Міністерство освіти КНР значну увагу
приділяє

запровадженню

відповідатиме

сучасним

такої

системи

вимогам

з

підготовки

урахуванням

її

вчителя,

яка

інтенсивного

ефективного розвитку.
Аналіз наукових праць з проблем дослідження засвідчують, що нині
значна увага приділяється розвитку нового напряму музичного-педагогічної
освіти – інноваційній педагогіці. Китайський вчений Чжан Цзін [159, с.163]
підкреслює при проведенні своїх досліджень про важливість використання
телебачення у підготовці вчителів музичного-мистецтва в ЗВО КНР, як
нового засобу формування професійно-педагогічної культури студентів.
Чжан Цзін та Лі Бо [159, с.163] у своїх роботах описує дієвість спеціально
створених

телевізійних

каналів,

роботу

яких

спрямовано

на

самовдосконалення професійних навичок і умінь учителів, які вже
працюють. За словами вченого, для студентів музичного-педагогічних ЗВО
професори розробили інтегровані навчальні програми підготовки вчителів
за допомогою навчальних телевізійних передач. Окрім того китайські
науковці розглядають шляхи альтернативного здобуття професії вчителя
музичного мистецтва. У пригоді також стали висновки вчених про те, що не
лише випускники музично-педагогічних ЗВО, а й випускники інших ЗВО
за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту можуть працювати
вчителями музичного мистецтва в школах КНР. Так, Лу Цзийон [137],
досліджуючи альтернативні шляхи здобуття музично-педагогічного фаху в
Китаї, вважає такий підхід є інноваційним та перспективним щодо
формування

професійно-педагогічної

культури

майбутніх

учителів

музичного-мистецтва.
Витоки формування професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецта слід розглядати з урахуванням досвіду
діяльності

вищих

навчальних

закладів;

аналізу

документів,

що

регламентують навчально-виховний процес і розкривають права і обов'язки
професорсько-викладацького

складу;

рівня

розвитку

психолого-

педагогічної науки; конкретного внеску її кращих представників в розвиток
теорії і практики вищої освіти.
До сих пір ще немає прийнятої періодизації розвитку китайської
вищої музично-педагогічної освіти, що, поза сумнівом, ускладнює
виокремлення

закономірностей

та

специфіки

її

становлення

і

функціонування. У праці Хе Ці [144, с. 65] зроблені спроби описати
діяльність ЗВО в періоди, пов'язані з прийняттям університетських статутів.
Ми теж виходимо з припущення про те, що саме факт прийняття
університетських статутів може бути покладено в основу періодизації
формування основ професійно-педагогічної культури майбутніх учителів
музичного мистецтва. Підстави для такого твердження такі:
1. Розробка і прийняття кожного нового статуту були пов'язані з
серйозними подіями в житті країни, в розвитку її економіки, політики,
культури іосвіти.
2. Кожен новий статут університету вносив серйозні зміни в
організацію навчально-виховного процесу, в права і обов'язки викладачів і
студентів.
3. Прийняті перші статути університетів послужили основою для
розробки статутів інших навчальних закладів.
4. Час прийняття статутів університетів відносно рівномірно
розподілено в період з моменту виникнення першого університету в Росії до
Жовтневої революції.
З урахуванням цих обставин ми виділяємо п'ять періодів:
перший період – 1755 - 1804 рр .;
другий період – 1804 - 1835 рр .;
третій період – 1835-1863 рр .;
четвертий період – 1863 - 1884 рр .;
п'ятий період – 1884-1917 рр.

Необхідно підкреслити, що еволюцію професійно-педагогічної
культури неможливо розглядати у відриві від розвитку власне вищої школи.
Цим пояснюється наше прагнення до паралельного аналізу двох
педагогічних проблем. Виникнення перших навчальних закладів в КНР
було викликано характером

відносин, впровадження нових способів

виробництва вимагали освічених, кваліфікованих працівників. Появі
китайських університетів як наукових і культурних центрів сприяли,
зокрема, відкриття у китайській науці, яка активно починала входити у
світовий науковий простір.

1.3. Структура формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР
Проведений аналіз суті ключових понять дрослідження в підрозділі
1.1, надає підстави визначення структури формування професійнопедагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в ЗВО
КНР. Слід зазначити, передусім, що визначенню структури формування
професійно-педагогічної

культури

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва в ЗВО КНР як соціального феномена, доцільно схарактеризувати
такі її тенденції. Сенс першої тенденції полягає в дослідженні окремих
сторін, напрямів культури (культура матеріальна і духовна, культура
особистості та культура діяльності, культура спілкування і культура
поведінки, культура моральна і культура естетична тощ).
Друга тенденція виражається в прагненні інтегрувати різні сторони
культури, представити її

єдиним, цілісним освітою. Дослідження

онтологічних (сутнісних) характеристик професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва передбачає поєднання двох
зазначених тенденцій.

Для будь-якого дослідження перш за все важлива система вихідних
параметрів, критеріїв, оцінок. Культуру і механізм її функціонування можна
розглядаті на чотирьох рівнях:
● на першому рівні культура є основою діалектичної єдності
матеріальної і духовної культури;
● на другому – це прояв професійної культури окремих груп людей;
● на третьому (стосується нашого дослідження) – професійнопедагогічна культура, є носієм тієї особистості, яка займається виховною
практикою як на професійному, так і на непрофесійном рівнях (вчителі,
батьки та ін.);
● на четвертому – як професійно-педагогічна культура, зокрема та,
яка стосується педагогічної діяльності на професійному рівні [5; 7; 33; 62;
63; 232 та ін.].
Звернемося

до

аналізу суті

поняття

«професійно-педагогічна

культура». На переконання Гун Цзянь [151], професійно-педагогічна
культура вирізняє особистість в залежності від ступеня його власного
розвитку та професійного становлення.
Професія як культурно-педагогічне явіще має складаний прояв, який
містить предмет, засоби і результат професійної діяльності, а також мету,
цінності, норми, методи і методики, передумови та ідеї. В процесі історично
розвитку суспільства змінюються і професії, зокрема вчительська.
Високий

рівень

професійно-педагогічної

культури

фахівця

характеризує його розвинена здатністю до вирішення професійних завдань,
тобто розвиток професійного мислення і свідомості. Але будь-якому
професійному мислення загрожує небезпека догматизму, что порушує
цілісність і всебічність розвитку особистості. У такому випадку професійна
культура формується через засоби, мотивуючи професіоналізм.
Поєднання педагогічної культури і професійної культури як наукових
категорій, дозволило наблизитися до розуміння феномену професійнопедагогічної культури.

Суть поняття «педагогічна культура» в спеціальній педагогічній
літературі вперше зустрічаємося в роботах відомого українського педагога
В. Сухомлинського, особливо в його книзі «Серце віддаю дітям» (1985).
Вчений переконаний у тому, що однією із найважливіших рис вчителя є
прив’язаність до дітей. Василь Олександрович вважає основою високого
рівня сформованості педагогічної культури – виховання почуттів учітеля.
Педагог підкреслює такоже важлівість іншої складової

педагогічної

культури – емоційної культури вчителя, яка проявляється у процесі
спілкування вчителя з учнем. На протидію педагогічної культури вчителя
стає

педагогічна

педагогічними
педагогічної

культура

знаннями.
культури

батьків,

які

Передумови
колективу

опановують

необхідними

формування

професійно-

вчителів,

його

керівників

В. Сухомлинський бачить у створенні таких умов, за яких відбулася
затишна, «сімейна» атмосфера в колективі. Отже, вчений розглядає
педагогічну культуру як особістісну характеристику вчителів, батьків і
керівніків закладів освіти.
Частково проблема формування професійно-педагогічної культури
знайшла відображення в працях таких вчених, як А. Богуш [6], В. Гриньова
[16], Т. Дорошенко [20], В. Длуговольський [19], Л. Побережна [70], І.
Рахімбаєва [71] та ін.
Особливий внесок в дослідження даних проблем розробили такі вчені,
як В. Зелюк [26], І. Зязюн [28], І. Палишкова [68]. В їх роботах педагогічна
культура трактується як важлива складових загальної культури вчителя, что
віражається в системі професійних якостей і спеціфіці педагогічної
діяльності.
Суті понять «педагогічна культура» і «професійно-педагогічна
культура» досить тривалий час науковці ставили собі за мету розрізняти.
Під «педагогічною культурою» мається на увазі сукупність норм,
правил поведінки; проявів такту, педагогічної техніки і майстерності;
педагогічна грамотність, освіченість. Стандартне розуміння педагогічної

культури, таким чином, зачіпало в основному її виховну функцію,
спрямовану на формування якостей особистості, на оцінку и регуляцію її
поведінки.
Проблема педагогічної культури вчителя вперше булу досліджено в
1980-х роках. Під педагогічною культурою вчителя музичного мистецтва Ло
Чжанбін [207] розуміє певний степень опанування педагогічним досвідом
людства, ступенем досконалості в педагогічній діяльності, рівнів її розвитку
та формування. Характеризуючи складові педагогічної культури вчителя,
вчені

віділяють

спрямованість

компоненти
особистості,

педагогічної

культури:

психолого-педагогічну

педагогічна

ерудицію

та

інтелігентність, моральну чистоту, гармонію раціональну та емоційну,
педагогічну майстерність, вміння поєднуваті педагогічну та наукову
діяльність, система професійно- педагогічних чкостей, педагогічне
спілкування та поведінка, вимогливість, потреба в самовдосконаленні.
Однак дану систему педагогічної культури вчителя не можна вважати
універсальною, оскільки в ній представлені різні компоненти (педагогічні
навички та вміння, що поєднуються з науково-педагогічною діяльністю,
педагогічна спрямованість особистості і потреба в самовдосконаленні
тощо).

Недостатньо

відображаються

взаємини,

фіксуються

тільки

професійні та особистісні особливості, а педагогічній діяльності не
приділяється достатньої уваги; розширене тлумачення педагогічної
майстерності фактично призводить до його ототожнення з педагогічною
культурою.
Отже, характеризуючи професійно-педагогічну культуру вчителя
музичного мистецтва розуміємо її як систему індивідуально-професійних
якостей і функцій; як інтегровану якість особистості вчителя, умови і
передумови ефективної педагогічної діяльності, узагальнений показник
професійної

компетентності

самовдосконалення.

вчителя

і

мету

професійного

Однак виявлені сутнісні характеристики професійної та педагогічної
культури розділені, немає єдиного підґрунтя для виділення структурної та
функціональної складових. Все це вимагає розробки і обґрунтування
теоретичних

основ

побудови

«моделі»

формування

професійно-

педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Теоретичні узагальнення озброюють фахівця новими ідеями, науково
обгрунтованим, виваженим підходом до актуальних проблем сучасності.
При цьому дослідження теоретичних і методологічних проблем не слід
розуміти як поєднання теорії з практикою.
«По-справжньому

визначити

значні

проблеми

–

означає

схарактеризувати їх крізь призму життєвих проблем», – пише Лі Ін [181,
с. 111]. Такий підхід дозволяє оцінити і правильно інтерпретувати наявний
конкретний матеріал, перейти від феноменологічного опису до побудови
наукової теорії.
Побудова моделі підготовки майбутнього вчителя музичного
мистецтва передбачає матеріальне або уявне створення аналогів, реально
існуючої системи, що відтворює принципи її організації і функціонування.
При побудові моделі формування професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музики, виходимо з таких методологічних передумов,
що професійно-педагогічна культура є універсальною характеристикою
педагогічної

дійсності;

системним

утворенням

з

відповідними

структурними та функціональними компонентами: творчий характер,
психофізіологічні та вікові характеристики, сформовані на основі власного
досвіду особистості.
Відтак,

зазначені

методологічні

основи

надають

можливість

обґрунтувати модель формування професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва, складовими якої, як уже
зазначалося, є ціннісний, технологічний і особистісно-творчий компоненти.
Аксіологічна складова професійно-педагогічної культури – це
сукупність педагогічних цінностей. В процесі своєї діяльності вчителі

опановують відповідними ідеями і концепціями, набувають знання і вміння.
Ті, хто має зараз велику значимість для суспільства і окремої педагогічної
системи знання, ідеї, концепції і є педагогічними цінностями.
Вчитель музичного мистества має стати фахівцем своєї справи,
професіоналом, в залежності від того, як він опановує та розвиває власну
музично-педагогічну діяльність. Історія школи та педагогічної думки – це
процес постійної оцінки, переосмислення, встановлення цінностей,
перенесення відомих ідей і педагогічних технологій в нові умови. уміння в
старому, давно відомому побачити нове, гідно його оцінити становить
непорушний

компонент педагогічної

культури

вчителя. На жаль,

формування особистості вчителя музичного мистецтва вищої школи, його
професійно-педагогічної культури в більшості випадків проходить за
межами освоєння досвіду вітчизняної і китайської педагогіки вищої школи.
Технологічний

компонент

професійно-педагогічної

культури включає в себе способи і прийоми педагогічної діяльності
майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Цінності

педагогічної

культури

освоюються

і

створюються

особистістю в процесі діяльності, що підтверджує факт нерозривному
зв'язку культури і діяльності.
Гуманістична

спрямованість

технологічної

характеристики

формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва має на увазі механізм задоволення різноманітних
духовних потреб особистості (в спілкуванні, в отриманні нової інформації,
у передачі накопиченого індивідуального досвіду).
Педагогічна діяльність за своєю природою технологічна. У зв'язку з
цим потрібно операційний аналіз педагогічної діяльності, що дозволяє
розглядати

технологію

професійно-педагогічної

культури

вчителя

музичного мистецтваяк процес вирішення різноманітних педагогічних
завдань

(аналітико-рефлексивних,

конструктивно-прогностичних,

організаційно-діяльнісних,

оціночно

інформаційних,

корекційно-

формування

професійно-

регулюючих).
Особистісно-творчий

компонент

педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва має на
увазі механізм оволодіння нею і її втілення в творчому акті. Процес
присвоєння вчителем педагогічних цінностей відбувається на особистісно
творчому рівні. Освоюючи цінності професійно-педагогічної культури,
педагог може перетворювати, інтерпретувати їх, що визначається як його
особистісними особливостями, так і характером його науково-педагогічної
діяльності. наприклад, вивчаючи будь-яку теорію, педагог або студент
розкриває метод її творця, стаючи як би співтворцем цінностей. Саме в
творчій діяльності виявляються і вирішуються протиріччя творчої
самореалізації особистості, до характеристиці яких ми звернемося далі:
кардинальне протиріччя між накопиченим суспільством педагогічним
досвідом в області вищої школи і конкретними формами його
індивідуально-творчого присвоєння та розвитку, протиріччя між рівнем
розвитку сил і здібностей особистості і прагненням подолати межу цього
розвитку тощо. Педагогічна творчість вимагає від вчителя музичного
мистецтванаявності

ініціативи,

здібностей,

індивідуальної

свободи,

самостійності і відповідальності.
Є очевидним, що формування професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва є сферою творчого додатки і
реалізації педагогічних здібностей особистості. У педагогічних цінностях
особистість опредмечeє свої індивідуальні сили і опосередковує процес
присвоєння моральних, естетичних, правових та інших відносин, тобто,
впливаючи на інших, творить себе, визначає свій власний розвиток,
реалізуючи себе в діяльності [204, с.4].
Виділені
специфічно

і

коротко

охарактеризовані

переломлюються

гносеологічному,

в

гуманістичному,

структурні

функціональних
комунікативному,

компоненти
компонентах:
освітньому,

виховному,

нормативному

і

інформаційному,

утворюючи

систему

професійно-педагогічної культури, аналіз якої буде проведено далі.
Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що формування
професійно-педагогічної

культури

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва – це міра і спосіб творчої самореалізації його особистості в
різноманітних видах педагогічної діяльності, спрямованої на освоєння,
передачу і створення педагогічних цінностей і технологій.
Вищезазначене надає можливість вписати поняття формування
професійно-педагогічної

культури

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва в категоріальний ряд: формування професійно-педагогічної
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в педагогічній
діяльності; формування професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва в спілкувані, формування професійнопедагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в
професійній діяльності. Професійно-педагогічна культура майбутнього
вчителя

музичного

мистецтва

як

узагальненої

характеристики

різноманітних видів його діяльності, припускаючи розвиток здібностей,
інтересів, ціннісних орієнтацій, здібностей особистості.
Розуміння суті професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва сприяють виділення і аналіз суперечностей її
формування та розвитку. Ці суперечності виникають тоді, коли з'являються
нові факти, що не збігаються і не вписуються в відомі теорії і положення.
Цінність таких фактів складається в їх стимулюючий вплив на побудову
нових теорій, формулювання нових суджень і залежностей. Протиріччя
педагогічної реальності виявляються при неповноту або відсутності знань,
при переході явища в новий якісний стан, при зіткненні прогресивного і
регресивного, нововведень і традицій, при впровадженні нових методик,
технологій, концепцій.
Відзначаючи методологічну функцію суперечностей, Джин Донгбо
[227, с.1-2] підкреслює, що будь-який акт педагогічного та наукового дії

завжди виходить з виявлення різних сторін досліджуваного об'єкта,
визначення їх взаємозв'язку і залежності, зіставлення протилежностей і
вирішення суперечностей.
Достовірність і вірогідність фактів в такому випадку може бути і не
доведена, але теоретичне обгрунтування ідей і тенденцій, їх прогнозування
дають підставу для пояснення причинного залежності. Пошук шляхів
вирішення протиріч призводить до аналізу результатів спостережень і
експериментів, до побудови моделей, виділенню закономірностей і умов
функціонування досліджуваного об'єкта.
Пізнання педагогічних явищ і процесів передбачає розгляд їх
виникнення, становлення і розвитку, тобто їх вивчення з історичної точки
зору.
Повнота

історичного

обґрунтування

досягається

за

рахунок

об'єднання таких аспектів, як генетичний, порівняльно-історичний,
культурно-історичний і біографічний.
Генетичний аспект дослідження дозволяє визначити основні періоди і
етапи у становленні професійно-педагогічної культури вчителя музичного
мистецтва, виявити її сутнісні характеристики і залежності, що дає
можливість зрозуміти особливості її внутрішньої структури.
Порівняльно-історичний аспект дослідження допомагає виділити
загальні та особливі характеристики професійно-педагогічної культури на
різних етапах її розвитку. Застосування порівняльно-історичного підходу
пояснює відмінності в змісті, формах і методах формування професійно
педагогічної культури в минулому, сьогоденні і майбутньому, показує
виникнення і реалізацію окремих концепцій педагогічної культури,
розкриває суть змін в діяльності педагогів. Порівняльно-історичний аналіз
сприяє виявлення причин обмеженості і однобічності педагогічних теорій і
концепцій минулого і пошуку шляхів їх подолання.
Культурно-історичний аспект досліджуваної нами проблеми має
принципове значення, так як він припускає соціокультурний аналіз

становлення і розвитку професійно-педагогічної культури вищої школи,
при якому ми звертаємося до конкретного досвіду китайських ЗВО,
результатами наукових досліджень, ретроспективному аналізу власної
педагогічної діяльності в контексті загальної і професійної культури.
Культурно-історичний підхід в дослідженні формування професійнопедагогічної культури є міждисциплінарним і орієнтований перш за все на
використання даних історії філософії, історії педагогіки, історії психології,
історії науки загалом. Слід підкреслити, важливими складовими культурноісторичного аналізу є вивчення таких специфічних проявів загальної
культури особистості, як:
● педагогічні цінності,
● технології,
● форми

та

результати

педагогічної

творчості

як

синтезу

суб'єктивного і об'єктивного поєднання,
● професійно-педагогічна культура особистості.
Риси

культурно-історичного

дослідження

неминуче

несе

і

біографічний підхід. Такий підхід дозволяє досліджувати особливості
професійно

педагогічної

культури

особистості

в

динаміці,

в

її

індивідуальних характеристиках.
У зв'язку з цим справедливим є твердження Тан Лу [215] про те, що
«при дослідженні та вивченні історичних передумов процесу виховання та
становлення й розвиток особистості в тих чи інших соціальних умовах,
доцільно звертатися до епох, країн та подій».
Актуальність і доцільність біографічного аналізу підкреслює і Чжао
Сянь [218], відзначаючи, що «особливого значення набуває сама історична
постать вченого, умови його входження в майстерню науки, які передумови
властиві формуванню розуму та характеру особистості».
Професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя музичного
мистецтва не може бути зрозуміла поза соціально-історичного контексту
діяльності особистості. Ось чому генетичний, порівняльно історичний і

культурно-історичний аспекти її вивчення повинні бути доповнені
біографічним

аналізом,

спрямованим

на

виявлення

особистісних

характеристик професійно-педагогічної культури.
Професійно-педагогічна культура, яка розглядається як соціальнопедагогічне явище, має формуватися з усвідомленням необхідності пошуку
ефективних способів передачі досвіду від одного покоління до іншому. При
визнані того, що соціальні цінності вчителя музичного мистецтвамають на
меті формувати професійно-педагогічну культуру, вона функціонує як
якісна, професійна характеристика його діяльності. З урахуванням
передумов розвитку вищої освіти, професійно-педагогічна культура
виступає об'єктивним показником формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва.
Головними факторами, що стимулюють викладачів ЗВО КНР до
сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх учителів
музичного мистецтва, служать: по-перше, усвідомлення того, що лекції не
повинні служити для студентів основним джерелом інформації, і пошук
методів її кваліфікованого відбору і трансляції в цікавій для майбутніх
фахівців,

оригінальною,

професійно-адаптованій

формі;

по-друге,

усвідомлення потреби у встановленні партнерських відносин зі студентами,
в розвитку культури спілкування; по-третє, особиста відповідальність за
персональну професійну готовність студентів. Важливу роль в підвищенні
педагогічної культури вчителя музичного мистецтвавідіграє контрактна
система і професійна конкуренція, яка існує в ЗВО КНР.
Організаторами підвищення професійно-педагогічної підготовки в
провідних країнах виступають не лише університети, а й громадські та
професійні об'єднання, державні організації та установи. На наше
переконання, експерти, представники фірм і корпорацій обирають
майбутніх учителів, розгледівши їх ще на студентській лаві. Зазвичай
стейкхолдери беруть на себе частина витрат, наприклад, на навчання
студентів, з подальшим включенням їх у свій штатний розпис.

Визнання професійно-педагогічної культури складним соціально
педагогічним явищем обумовлює звернення до аналізу її різних сторін.
Вивчення професійно-педагогічної культури вчителя музичного
мистецтва розкриває її зміст, ґрунтуючись на педагогічних цінностях. Ці
педагогічні цінності є нормою та регламентують шляхи формування
професійно-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва. У
даному контексті професійно-педагогічна культура вчителя музичного
мистецтва, є цілісною структурою професійно-педагогічної діяльності
вчителя музичного мистецтва.
Педагогічні цінності формувалися історично в процесі розвитку
суспільства, на різних етапах системи освіти тавизначалися у вигляді ідей,
концепцій та теорій. У процесі підготовки та організації педагогічної
діяльності вчитель мав опановати педагогічними цінностями.
У міру зміни умов соціально-педагогічної діяльності, розвитку потреб
суспільства, школи, особистості змінюються, переоцінюються і педагогічні
цінності. Наприклад, демократизація суспільства сприяє популярності форм
і методів інноваційного навчання.
В історії педагогіки чітко простежується еволюція теорій навчання від
схоластичної до пояснювально-ілюстративної, а від неї – до проблемнорозвиваючої. У різні періоди розвитку вищої школи по-різному оцінювалася
актуальність методів наочного і абстрактного навчання, роль технічних
засобів. Історія педагогіки знає і такі випадки, коли під впливом особистих
або групових інтересів отримували ходіння помилкові твердження про
педагогічних фактах, явищах, теоріях (наприклад, концепції про вроджену
зумовленості розвитку психіки дитини, про відмирання школи як
соціального інституту, про неспроможність педології як науки, про
відсутності предмета соціальної педагогіки та психології та ін.). виняток
таких важливих проблем з числа педагогічних цінностей на багато
десятиліть затримало розвиток педагогічної науки і практики.

Педагогічні цінності є тим вектором, на який спрямовують свою
діяльності педагоги у процесі формування професійно-педагогічної
культури. Опанування вчителем музичного мистецтва загальнолюдських
культурно-педагогічних цінностей визначається його особистісними
якостями, на основі

спрямованості професійно-педагогічної діяльності,

відображає його внутрішній світ.
Критерієм оцінки сформованого рівня педагогічних цінностей є
сформовані знання, результатів власної музично-педагогічної діяльності.
Слід зазначити, що професійно-педагогічна свідомість містить такі функції:
● навчальну,
● методичну,
● виховну,
● наукову,
● суспільно-педагогічну.
Професійне свідомість спрямована на розкриття Я-особистості
вчителя музичного мистецтва. Професійна діяльність покликана на
визначення меж суб’єктності вчителя музичного мистецтва, його здатності
до взаємодії та самовдосконалення та саморозвитку під час професійної
діяльності. Тому, як переконані китайські дослідники, педагогічна
свідомість є результатом власного досвіду педагога-музиканта.
Впродовж

останнього

десятиріччя

характеризується

активною

спрямованістю до проблеми цінностей в освіті. Аксіологічні пріоритети
загальної освіти розкриті в роботах Фан Гошенг [186], Чень Хуейхуея [94]
та ін. присвячені становленню та розвитку вітчизняної педагогічної
аксіології, яка представляє собою міждисциплінарну область знання, яка
розглядає освіту, виховання, навчання, педагогічну діяльність як основні
людські цінності.
Різноманіття педагогічних цінностей обумовлює необхідність їх
класифікації.

Впорядкованість

педагогічних

цінностей

дозволяє

представити їх становище і роль в загальній системі професійно-

педагогічної підготовки вчителя музичного мистецтва і тим самим сприяти
кращому проєктуванню самого змісту освіти.
Відомі різні підходи до класифікації цінностей.
Так, Лі Дан [171] пропонує класифікацію освітніх цінностей як
підстав розвитку утворення та діяльності його суб'єктів і виділяє чотири
групи цінностей – соціально-політичні, інтелектуальні, моральні і цінності
професійної педагогічної діяльності. Досліджуючи проблему виховних
цінностей, Чжао Лінь [219] називає в якості головних духовно-космічні,
загальнонаціональні,

державно-громадські,

соціально-адаптаційні,

морально-естетичні та екологічні, індивідуально-особистісні цінності.
Такий перелік виховних цінностей, на його думку, може бути
покладено в основу програми виховання школярів.
Принципово інший підхід до проблеми класифікації освітніх
цінностей пропонує Ван Сі [192, с. 46]. Вона виходить з того, що такі
цінності є зразками орієнтації свідомості і поведінки особистості і виділяє
домінантні, нормативні, що стимулюють і супутні цінності. Можна
припустити, що в найближчій перспективі проблема цінностей освіти в
Загальпедагогічний аспекті стане одним із пріоритетних.
Що стосується теорії і практики педагогічної освіти, то ще в 1970-ті
роки Лі Дан [171, с. 160] запропонував групувати цінності в залежності від
основних компонентів педагогічного процесу (зміст, форми, методи тощо).
Зокрема, виділив і групу цінностей, які розкривають зміст
педагогічного процесу в школі та ЗВО. Не ставлячи спеціального завдання
класифікації цінностей, Тамарін, проте, показує їх цілісність, рухливість і
взаємозв'язок в педагогічному процесі. На жаль, при цьому не
враховувалися цілі, суб'єкт діяльності та ін.
У

дослідженні

Лю

Демінга

[122],

присвяченому

питанням

професійної освіти студентської молоді, зроблено спробу визначити
загальні професійні цінності.

До числа таких цінностей відносяться: зміст професійної діяльності і
зумовлені ним можливості самореалізації особистості; суспільна значущість
праці, яка визначається його результатом і наслідками; оцінка трудової
діяльності людини в залежно від ступеня її корисності для суспільства;
оптимальні режим і умови праці (соціально-економічні, моральнопсихологічні тощо).
Безумовно, дана класифікація цінностей може бути додана і до
педагогічної діяльності, але вона не відображає специфіки, а отже, і змісту
професійно-педагогічної культури педагога.
Дослідження

цінностей

в

філософії

і

загальній

педагогіці

стимулювали вивчення цінностей у педагогічній діяльності. Цікавим є
спільна робота вітчизняних і американських вчених з проблеми ціннісних
орієнтацій майбутніх учителів, зокрема музичного мистецтва.
Помітний крок у розробці проблеми цінностей педагогічної діяльності
зроблений Чжень Сяомін [200, с. 59] в книзі, яка розкриває питання
гуманізації педагогічного освіти. Під цінностями педагогічної діяльності він
має на увазі кошти, які дозволяють вчителю задовольняти матеріальні,
духовні і громадські потреби, і цілі, службовці орієнтирами його соціальної
та професійної активності. Взявши за основу класифікації потреби
особистості і їх відповідність професії вчителя, він виявив такі види
цінностей: цінності, пов'язані з затвердженням особистості в суспільстві,
найближчої соціальному середовищі; цінності, пов'язані із задоволенням
потреби в спілкуванні; цінності, пов'язані з самовдосконаленням; цінності,
пов'язані з самовираженням, і утилітарно-прагматичні цінності. Він також
розподіляє цінності, які виражають гуманістичний сенс діяльності вчителя,
на цільові і інструментальні.
Вже згадана класифікація представляє інтерес в плані організації
освітнього процесу у ЗВО: вона допомагає вчителям і студентам усвідомити
і оцінити цінності педагогічної діяльності, необхідність їх формування ще
на етапі навчання у ЗВО.

З огляду на значення аксіологічних функцій і головним чином
інтегративної функції в системі ціннісних орієнтацій вчителя музичного
мистецтва, ми порахували можливим вибудувати свою; класифікацію
педагогічних цінностей, взявши за основу його професійно-педагогічну
діяльність. При цьому ми маємо на увазі і наступні методологічні
положення: в якості підстави для класифікації цінностей виступають
досить; стійкі структури суспільного буття і форми свідомості і діяльності;
класифікації можуть будуватися за різними підставами з урахуванням
дослідницьких завдань, об'єкта дослідження і відповідно цінності можуть
перегруповуватися в зв'язку з цими завданнями і умовами.
Представлені групи педагогічних цінностей утворюють систему як
змістовну основу, стрижень професійно-педагогічної культури.
Очевидна зв'язок між групами педагогічних цінностей: цінності-цілі
визначають характер цінностей-знань і цінностей-засобів, цінностівідносини залежать від цінностей-цілей і цінностей-якостей тощо. Слід
зазначити, що педагогічні цінності є підґрунтям і критерієм оцінювання
нових цінностей.
Чим багатший світ цінностей педагога, тим ефективніше і
цілеспрямованіше йде відбір і приріст нових цінностей, які визначають
мотиви поведінки і діяльності.
Слід зазначити, що кожний рівень взаємодії вчителя та учня містить
професійне навчання і виховання у педагогічному ЗВО при підготовці
майбутніх учителів музичного мистецтва.
Основну аксіологічну функцію вчителя музичного мистецтва
співвідносимо з мотивами і особистісними переживаннями. Критерієм
розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва, показником його
професійно-педагогічної культури є формування цінностей та цілей.
Визнаючи об'єктивний характер цілей педагогічної діяльності,
приймаючи і виробляючи цілі власної діяльності, важливо не тільки
знайомити студентів зметою їх діяльності, а й співвідносити її з віковими та

індивідуально-психологічними

особливостями

особистості

кожного

студента. педагогічні цілі повинні бути результатом втілення вимог,
пропонованих людині суспільством, в конкретні вимоги до інтересів,
прагненням, почуттям і вчинкам.
Знання і переживання викладачем програмної мети професійно
педагогічної діяльності створюють необхідні передумови для формування
ідеального образу його діяльності, зокрема образу об'єкта (особистість
студента) і образу суб'єкта (особистість вчителя). Професійний ідеал, на
думку О. Семеног [76], виконує як мінімум дві функції: по-перше, завдяки
йому вибудовується система професійних устремлінь, по-друге, він є
критерієм професійних вчинків особистості і оточуючих її людей.
Професійний ідеал спонукає вчителя музичного мистецтвадо активної
професійної самореалізації, до прояву свого професійного Я. Професійне
самовираження як аксіологічна функція визначає загальний напрям, зміст,
форми і методи роботи конкретного вчителя. В процесі пошуку найбільш
адекватних шляхів реалізації своїх можливостей викладач здійснює, по суті,
свою професійну стратегію. Її зміст становить двоєдине мета (розвиток себе
та інших), яка обумовлює цю аксиологическую функцію.
Отже, об'єктивні цінності-цілі, відображаючи запити суспільства і
стан педагогічної науки (педагогіки вищої школи), суб'ектівіруясь,
визначають вибір викладачем цінностей-засобів, формування цінностейвідносин, цінностей-якостей і цінностей-знань.
Система цінності-засоби включає в себе три взаємопов'язані
підсистеми:
1) підсистему дій, спрямованих на вирішення професійно-освітніх,
виховних і особистісно-розвиваючих завдань (технологія навчання і
виховання);
2) підсистему комунікативних дій, які пов'язані зі створенням
психологічної атмосфери, необхідної для вирішення особистісно та
професійно орієнтованих завдань (технологія спілкування);

3) підсистему дій, які розкривають суб'єктну по відношенню до
професійної діяльності та педагогічному спілкуванню позицію вчителя.
Остання група дій має інтегративним властивістю, так як професійнопедагогічна діяльність та педагогічна спілкування існують тільки завдяки
наявності суб'єкта (особистості вчителя), а їх ефективність залежить від
здатності вчителя музичного мистецтвамобілізувати свою активність,
узгодити її з вимогами, що пред'являються до його діяльності і до рівню
професійної та особистісної підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва.
В останні роки вчені-педагоги звернулися до вивчення такого
нетрадиційного засобу педагогічної діяльності, як педагогічна імпровізація.
Слід зазначити, що предметом їх досліджень виступає педагогічна
імпровізація як общепедагогическая категорія і особливості її реалізації в
педагогічній
імпровізації

діяльності

вчителя

школи.

професійно-педагогічної

спеціальних

діяльності

вчителя

досліджень
музичного

мистецтва нині не проводилося.
Під педагогічною імпровізацією розуміється акт педагогічної
творчості, при якому відбувається трансформація знань, умінь, техніки в
педагогічному дії, а процес педагогічного мислення протікає в згорнутому
вигляді. На думку Лю Тянтянь [131], загальнопедагогічна цінність
імпровізації проявляється в тому, що вона надає привабливе забарвлення
педагогічної діяльності і загострює інтерес до навчання, сприяє
ефективному втіленню задуму вчителя, допомагає орієнтуватися в самих
несподіваних педагогічних ситуаціях і миттєво знаходити з них вдалий
вихід, обертаючи їх на службу навчання, виховання і розвитку.
Технологія педагогічної імпровізації складається з ряду операцій,
дозволяють швидко і правильно оцінити ситуацію, прийняти рішення на
базі накопичених знань, досвіду за допомогою інтуїції. Ву Де [140], зокрема,
визначає послідовність цих операцій наступним чином: осяяння (як
результат оцінки проблеми, миттєве осмислення ідеї та вибір шляху її

реалізації); публічне втілення ідеї; миттєвий аналіз результату. Як бачимо,
зазначена послідовність відображає в загальному вигляді етапи будь-якої
творчої діяльності.
Істотним відмітною ознакою педагогічної імпровізації виступає етап
публічного втілення ідеї.
Активна розробка в педагогіці проблеми педагогічної імпровізації з
точки зору її технології дозволяє віднести це явище до категорії
педагогічних цінностей. Зараз перед теорією і практикою педагогічної
освіти, безперервної освіти дорослих постало завдання розробки пошуку
практичних шляхів, які сприяють тому, щоб викладачі ЗВО визнали
педагогічну імпровізацію однієї з аксіологічних функцій.
Основу

взаємодії

вчителя

музичного

мистецтвата

студентів,

спрямованого на рішення задач професійно-особистісного розвитку як
майбутнього фахівця, так і вчителя, становить педагогічне спілкування.
Розглядають спілкування як «суб'єкт-суб'єктні» відносини, які визначають
діалогічні форми навчального процесу, надаючи йому гуманістичну
спрямованість.
Під час спілкування вчитель може займати або суб'єкт суб'єктну, або
суб'єкт-об'єктну позицію. Перша позиція характеризується орієнтацією на
іншого, «домінантою на іншому», Ян Сінь [212] у виборі і реалізації
педагогічних дій, які в цьому випадку за своєю психологічною суті є
взаємодією; друга - орієнтацією на себе, свій досвід, свої педагогічні
погляди і педагогічні дії (навчальні, виховують і розвиваючі), які в такому
випадку виявляються впливом. Оптимальною технологією спілкування є
перша модель (суб'єкт-суб'єктна). Однак, проведений аналіз досліджень у
даному напрямі [161; 162; 163; 164; 165; 170; 172; 173; 189; 190; 195; 196;
197; 221; 222 та ін.], у більшості викладачів ЗВО поки переважають способи
мовного суб'єкт-об'єктного спілкування. Проведений аналіз наукових
розвідок дозволяє зробити висновок, що реалізація оптимальної технології
спілкування можлива тільки в тому випадку, коли викладач усвідомлює її

значущість, приймає диалоговую форму спілкування зі студентами та
створює ситуації відкритості, партнерства для здійснення спільної
діяльності.
Резюмуючи вищесказане, зазначимо, що формування педагогічної
культури вчителя музичного мистецтва вищої школи передбачає оволодіння
технологією

педагогічного

спілкування,

педагогічної

імпровізації,

прийомами і способами організації навчальної, наукової діяльності
студентів, технологією управління власної професійною діяльністю.
Природно, що успішна реалізація ценностей-засобів неможлива поза
концепції власної діяльності, в основі якої лежить усвідомлення значущості
її об'єктивних цілей, а також психолого-педагогічних знань.
Необхідність розгляду цінностей-знань в структурі професійно
педагогічної культури пояснюється перш за все їх гносеологічної функцією.
Розробляючи та обґрнтовуючи систему знань, як основу аксіологічної
функції, що є складовою професійної діяльності вчителя музичного
мистецтва, необхідно взяти за основу такі теоретичні та методологічні
положення.
1. Знання розуміються як

поєднання об'єктивної реальності

свідомості особистості шляхом розуміння уявлень, понять, суджень. У
такому випадку педагогічне знання виступає як відображення в свідомості
вчителя музичного мистецтвапедагогічної реальності, як відношення
суб'єкта до об'єкта, як певна система уявлень, понять, суджень, яка фіксує
прояви педагогічної дійсності.
2. Наукові педагогічні знання являють собою упорядковану і
організовану систему педагогічних теорій. Опанування здобувачем освіти
професійними компетенціями угалузі психолого-педагогічних дисциплін
надає підґрунтя для педагогічної творчості, дозволяє осмислювати і
створювати свої конструкти діяльності, з'ясовувати їх внутрішню логіку.
Серйозна

психолого-педагогічна

підготовка

вчителя

музичного

мистецтвадає можливість не тільки вільно орієнтуватися в потоці

педагогічної інформації, відстежувати найбільш значущу, що має
професійну цінність, але і розв’язувати педагогічні завдання шляхом
узагальнення

з

використанням

різних

форм,

методів,

прийомів

педагогічного мислення.
3. Особливу роль в професійно-педагогічної діяльності вчителя
музичного

мистецтваграють

методологічні

знання,

виконують

гносеологічну, рефлексивну та оціночну функції. Формування професійнопедагогічного мислення як найважливішого показника методологічної
культури вчителя музичного мистецтвапередбачає спрямованість навчання
не стільки на методику, скільки на оволодіння методологією педагогічної
діяльності.
На основі аналізу педагогічної літератури і проведених нами
досліджень ми виділили таку сукупність психолого-педагогічних знань,
необхідних в діяльності вчителя музичного мистецтва: знання основних
теорій формування особистості, провідних ідей і закономірностей цілісного
освітнього процесу у вищій школі; знання методів науково-педагогічних
досліджень; історико-педагогічні знання про вищу освіту; знання
психологічних особливостей студентського віку, особливостей формування
студентського

колективу;

знання

психології

своєї

особистості.

В

індивідуальній діяльності вчителя музичного мистецтваці знання своєрідно
переплітаються.
Тим часом співвіднесення потреб викладачів ЗВО в таких знаннях
надає підстави стверджувати, що попит набагато випереджає пропозицію.
Навіть при наявності курсів підвищення кваліфікації, різноманітності
курсів, семінарів вирішити цю проблему представляється малоймовірним.
Необхідні інші, сучасніші і мобільні форми залучення викладачів до
педагогічних цінностей. При цьому оволодіння науково обгрунтованими
педагогічними знаннями, їх переклад в категорію цінностей розширює межі
науково-педагогічних досліджень.

Сенс

професійної

діяльності

вчителя

музичного

мистецтвавизначається співвідношенням присвоєння (суб'єктивації) і
віддачі, створення (об'єктивації) цінностей-цілей і пов'язаних з ними
цінностей-засобів і цінностей-знань. Міра цього співвідношення залежить
від системи цінностей-відносин вчителя музичного мистецтвадо себе, своєї
діяльності, студентам, колегам, тобто від його професійної позиції.
Ставлення до професійної діяльності як способу самовираження
змінюється в залежності від того, яких результатів досягає в ній викладач.
Важливе місце в становленні професійної позиції займає визнання
суспільством і самим фахівцем соціальної значущості праці вчителя,
престиж

науково-педагогічної

діяльності.

В

останні

роки

через

дестабілізацію суспільної ситуації, істотного зниження життєвого рівня
населення, в зв'язку з втратою багатьох цінностей, що стимулюють молодь
до отримання освіти, значно погіршилося ставлення до інтелектуальної
праці. Ці процеси позначилися також і на стан та перспективи розвитку
вищої школи, авторитет праці та особистості вчителя. Адміністративний
тиск в системі вищої освіти стримує розвиток творчості вчителя, реалізацію
його здібностей, свободу вибору, самостійність і відповідальність в
кінцевому рахунку сприяє появі професійний деформації.
Такі деформації можуть виникати також внаслідок тяжіння вчителя
музичного

мистецтвадо

призводять

до

стереотипам

зниження

емоційної

професійної
привабливості

діяльності.
праці,

вони

падіння

самооцінки, перешкоджають розвитку професійно-педагогічної культури.
Зацікавлене ставлення до професійно-педагогічної діяльності, при
якому вона стає для вчителя музичного мистецтвапотребою, передбачає
особистісне ставлення до конкретних учасників педагогічного процесу. це
відношення проявляється в тому, наскільки викладач зацікавлений в
професійному становленні студента, у співпраці з колегами. Таким чином,
при побудові концепції педагогічного спілкування викладач виходить з

власного емоційно-мотиваційного стану, яке згодом детермінує і реалізацію
виробленої концепції.
Специфіка педагогічної професії полягає в тому, що нормативні
вимоги до педагога не виражені настільки чітко однотипно, як, наприклад,
в системі професій «людина - техніка», «людина - природа» та ін. Проблема
оцінки викладачем ступеня свого відповідності професійним вимогам
пов'язана з наявністю системи відносин до себе як до професіонала (Яреальне,

Я-ретроспективне,

Я-ідеальне,

Я-рефлексивне).

Образ

Я-

професійне і його динаміка стимулює або гальмує процес становлення
професійно педагогічної культури вчителя, так як визначає його
opгaнізацію, контроль, а також оцінку активності, спрямованої на
присвоєння, відтворення і створення педагогічних цінностей.
Особливе місце в системі цінностей займають цінності-якості, що
розкривають особистісний потенціал вчителя музичного мистецтва його
професійні надбання унапрямі саморозвитку та самовдосконалення.
У зв'язку з цим виникає необхідність звернення до особистості
вчителя, аналізу його професійних якостей. Філософська категорія «якість»
не

вживається

для

характеристики

одиничного

предмета.

Якість

характеризує рід, клас предметів, узагальнювати на підставі того чи іншого
родового ознаки. Це філософське положення використовується, щоб
виявити різні рівні існування і розвитку професійно-значущих якостей і
визначити основу виділення і класифікації якостей особистості вчителя
музичного мистецтва. При розгляді особливостей існування і розвитку
професійно-значущих якостей особистості вчителя музичного мистецтваяк
аксіологічного функції ми виходимо не з його суб'єктивних бажань і волі, а
з природи і сутності особистості та професійної діяльності, специфіки їх
взаємини і умов існування. Виділення і класифікація якостей особистості
вчителя музичного мистецтва відбуваються на основі двостороннього
зв'язку особистості та її професійної діяльності, зокрема ця діяльність має
свою специфіку, що набуває певних вимог до особистості вчителя, водночас

вчитель мобілізує свою активність, будує і перетворює діяльність,
виступаючи її суб'єктом, пристосовуватися до завдань професійно
педагогічної діяльності свої індивідуальні особливості. аналіз психолого
педагогічної

літератури,

присвяченої

якостей

особистості

вчителя

музичного мистецтва, показав, що увага в основному акцентується на одній
стороні взаємозв'язу професіонала і діяльності: на побудові системи якостей
особистості, виходячи з об'єктивних вимог професійної діяльності.
У контексті формування професійно-педагогічної культури важливо
звернути увагу на ті якості, які характеризують особистість

вчителя

музичного мистецтваяк суб'єкта власної професійної діяльності. Це
пов'язано з тим, що суб'єкт діяльності визначає необхідну міру своєї
активності відповідно масштабами вирішуваних завдань. В такому випадку
викладач відчуває задоволення не тільки від результатів власної роботи, а й
від процесу її протікання, характеру побудови, і це допомагає йому
уникнути повної залежності від соціальних вимог і установок. На такій
підставі серед якостей особистості майбутнього вчителя музичного
мистецтва, що несуть аксіологічне навантаження, ми виділимо насамперед
ті, які пов'язані з самовираженням, застосуванням своїх здібностей,
творчістю.
Система об'єктивно існуючих цінностей (цілей, засобів, відносин,
якостей

і

знань)

породжує

в

свідомості

вчителя

музичного

мистецтваособистісну систему ціннісних орієнтацій. Важливо, щоб вона
існувала не тільки в свідомості в думках, а й у реальних професійноорієнтованих діях і вчинках.
Професійно-педагогічна культура – це свого роду «педагогічна
пам'ять» людства, звернення до якої за висить від загальних факторів –
контексту епохи і від приватних факторів – особливостей конкретної
ситуації. Затребуваність цінностей педагогічної культури залежності від
багатьох факторів: запитами суспільства, рівнем розвитку системи освіти,
розробленістю

педагогічної

теорії

і

технології»

індивідуальними

особливостями педагогів і студентів та ін. педагог повинен бути
зорієнтований в різноманітному потоку психолого-педагогічної інформації,
повинен уміти користуватися рукописними, книжковими, електронними
носіями інформації. Впровадження в навчальний процес вищої школи
електронно

обчислювальної

техніки,

комп'ютеризація

педагогічного

процесу, активну поповнення банку інформаційних даних в педагогіці
розширюють і збагачують інформаційну культур вчителя.
Слід визнати, що ефективність впливу педагога, його педагогічна
культура буде тим вище, чим більше накопичений їм обсяг інформації і чим
оперативніше він користується її. Обмеження інформації в науковій і
педагогічній діяльності стримує розвиток наукових знань і практичного
досвіду. В період тоталітаризму втрачають зв'язок з традиціями, нерідко
давалися спотворені оцінки минулого і сьогодення. Забуття минулого в
педагогіці

свідчить

про

неблагополуччя

суспільстві,

про

втрату

національної педагогічної культури.
Інформаційна функція становить, таким чином, основ моніторингової,
інноваційної та діагностичної культури, комп'ютерної культури тощо.
Виділені і обгрунтовані структурні і функціональні компоненти і види
професійно-педагогічної

культури

знаходяться

в

тісній

взаємодії,

утворюючи цілісну динамічну систему професійно-педагогічної культури
вчителя музичного мистецтва.
Проведений структурно-функціональний аналіз надав можливість
обгрунтувати чинники та явища, цілеспрямовано розкрити специфіку
професійно-педагогічної культури. Зокрема, охарактеризування нами
функціональні компоненти відповідають основним видам педагогічної
діяльності вчителя. У міру їх поглиблення, розвитку зростає культура; її
частини, елементи стають більш незалежними, певні групи цінностей,
технологій відокремлюються, стають відносно самостійними частинами
великого цілого – так виникає культура моральна, естетична, дидактична та
ін. Відзначимо також, що кожен окремо взятий вид педагогічної культури

обладавает своїми структурними і функціональними компонентами,
заданими системою професійно-педагогічної культури. Ми можемо
говорити про аксіологічному, технологічному, творчому компонентах
методологічної, правової, екологічної та інших видів культури. Сукупність
структурних і функціональних компонентів розкриває специфіку того чи
іншого виду педагогічної культури.
Тенденції

та

принципи

формування

професійно-педагогічної

культури.
Педагогіка не тільки описує і пояснює педагогічні явища, а й
прогнозує їх. Ефективність прогностичної функції педагогіки тим вище, чим
більше вона спирається на закони, закономірності та тенденції. знаючи
основні закономірності і тенденції розвитку педагогічних явищ і процесів
при необхідних інтелектуальних, фізичних, тимчасових витратах, їх можна
передбачити, проектувати і коригувати.
Аналіз

наукових

фактів,

їх

узагальнення

та

систематизація

обумовлюють введення в науку нових понять, категорій, доповнюючи і
поглиблюючи таким чином теоретичну базу досліджень, ядро якої
складають провідні тенденції та принципи.
Виявлені закономірності і тенденції, сформульовані на їх основі
принципи і правила стають також вихідними положеннями для організації
практичної діяльності.
Проблема закономірностей, тенденцій і принципів в педагогіці до
теперішнього часу залишається однією з найбільш складних, незважаючи на
підвищений інтерес до неї протягом тривалого часу. Періодично на
сторінках педагогічної друку проводилися дискусії з даного питання, в яких
брали участь видатні китайські педагоги. Хоча в основному обговорювалися
закономірності і принципи навчання, однак було сформоване уявлення про
загально-педагогічні законах, закономірності і принципи. Ми звернемося до
них у зв'язку з необхідністю описати провідні тенденції і принципи
формування

професійно-педагогічної

культури

вчителя

музичного

мистецтва. Вивчення теоретико-методологічних джерел приводить до
висновку про ототожнення понять «закон» і «Закономірність», причому
найбільш часто вживається в педагогіці останнім поняття. Закономірність
як об'єктивно існуюча, необхідна, істотна, повторювана зв'язок яв-1еній і
процесів відображає різноманіття їх взаємодії і Відносин, в той час як закон
фіксує строго певну залежність, відношення.
При розгляді багатьох педагогічних проблем виявлено тенденції.
Тенденція – це передбачувана потенційна закономірність чи закон, або,
кажучи більш докладно, зв'язок між явищами і процесами, станами і
властивостями, яка при певних об'єктивних умовах може перейти в
категорію

закономірностей.

ступінь

наближення

тенденції

до

закономірностям і законам визначається її стійкістю, систематичністю,
повторюваністю. Провести межу між тенденцією і закономірністю досить
складно, тому можна вести мову лише про їх відносні відмінності.
Професійно-педагогічна культура як система, що самоорганізується
соціально педагогічна система відчуває на собі тиск законів, існуючих в
суспільстві. Дослідження шляхів формування професійно-педагогічної
культури має бути, таким чином, спрямоване на виявлення основних
тенденцій її розвитку і функціонування. Тенденція висловлює певний
порядок причинного стійкого зв'язку між структурними і функціональними
компонентами професійно-педагогічної культури, при якому зміни одних
складових викликають зміни інших.
Закономірності та тенденції, принципи і правила, що діють в
педагогічної реальності, відображають узагальнені знання і досвід в різних
сферах: перші – в сфері пізнавальної, гносеологічної, другі – в сфері
нормативної, практичної. Ми поділяємо точку зору Лю Жибін [123] про те,
що в закономірностях закладено вказівку на загальний напрямок і конкретні
педагогічні

орієнтири

розробки

принципів. Інакше кажучи, якщо

педагогічні закономірності і тенденції висловлюють істотні, стійкі і
необхідні зв'язки між причиною і слідством, ті що випливають з них

принципи визначають стратегію і тактику практичної діяльності викладачів
і студентів, характер їх творчого взаємодії. Принципи обумовлені
суспільними потребами, в них виявляють найбільш загальні норми
педагогічної діяльності різноманіття кул'туротворческіх, творять зусиль
носіїв педагогічної культури. Саме на цій підставі можна стверджувати, що
принцип – це категоріальний лад; зберігати цілісність педагогічної
діяльності; обумовлювати прийоми і методи дослідження.
Серед провідних тенденцій формування професійно-педагогічної
культури вчителя музичного мистецтва необхідно виділити головну –
тенденцію, розкриває залежність формування

професійно-педагогічної

культури вчителя через професійну свободу особистості, її творчу
самореалізацію на майбутній педагогічній ниві, у виборі її стратегії тактики.
Педагогічна культура є не тільки результатом педагогічної свободи
особистості, але і її передумовою, необхідною основою розвитку здатності
особистості ставити цілі діяльності відповідно до своїх намірів.
В людському пізнанні свобода розуміється як один з головних
атрибутів існування особистості, іманентна характеристик людської
діяльності. При визначенні категорії свободи в контексті професійної
культури важливо мати в увазі ряд концептуальних положень. Свобода в
педагогічній діяльності – це виборча творча активність особистості, що
відрізняється від тієї активності, яка здійснюється при відсутності вибору, з
примусу, наказом і розпорядженням, будучи вищою формою розвитку
спрямованості особистості, свобода робить людину відповідальною за
прийнятий вибір як перед самим собою, так і перед суспільством.
Зміна пріоритетів в цілях підготовки фахівця – від озброєння його
необхідними професійними знаннями і вправами до розвитку творчих
здібностей і обдарувань, і ординарного мислення – неминуче веде до
відкритості, варіативності і внести і динамічності в змісті, формах і методах
роботи вчителя музичного мистецтвавідповідно до вимог сьогодення і
перспективами на майбутнє. Тенденція переходу від масових, колективних

форм навчання студентів до індивідуальним, до розвитку творчих
здібностей на основі самостійної роботи створює передумови для творчої
самореалізації особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва,
прояви його сил, здібностей, інтелектуальних можливостей. Творча
самореалізація як вільна діяльність залежить від зовнішніх і внутрішніх
чинників, перш за все від ступеня визнання особистістю громадських кіл;
взаємозв'язку самопізнання і самооцінки; самодіяльності і самоствердження
як відносно самостійних етапів самореалізації; різноманіття видів
педагогічної культури.
Дана тенденція знаходить своє практичне вираження в реалізації
таких принципів, як:
● принцип індивідуалізації та диференціації формування професійнопедагогічної культури вчителя;
● принцип

професійно-педагогічної

спрямованості

системного

навчального процесу здобувача освіти;
● принцип поєднання наукової і педагогічної діяльності вчителя
музичного мистецтва.
Принцип індивідуалізації та диференціації. Цей принцип вимагає
термінологічного роз'яснення. Перш за все потрібно розрізняти поняття
«Індивідуалізація» і «диференціація». Індивідуалізація – необхідний облік
індивідуальних

особливостей

кожного

здобувача

освіти,

його

індивідуального розвитку і опанування ними цінностей педагогічної
культури. Диференціація і такому разі розуміється як облік індивідуальних
особливостей учнів, об'єднаних в групи для спільної діяльності за ознаками
віку, кваліфікації, науково педагогічного стажу, професійними інтересами
та

ін.

При

організації

навчання

і

підвищення

кваліфікації

за

диференційованим принципом в основі його залишається індивідуалізація,
індивідуальний

підхід.

Якщо

ж

говорити

про

розмежування

«Індивідуального підходу» і «індивідуалізації», то потрібно мати на увазі,

що індивідуальний підхід є стратегія, основний напрямок, а індивідуалізація
– тактика, практична реалізація цього основного напрямі.
Процес індивідуалізації починається з відокремлення індивіда; без
такого відокремлення неможливі ні його існування кік індивідуальності, ні
ефективна професійна діяльність. Індивідуальна неповторність кожної
людин виникає завдяки органічному єдності розвитку його потреб і
здібностей в діяльності і спілкуванні.
Індивідуалізація і диференціація визначають технології формування
професійно-педагогічної

культури,

відбір

до

тримання

психолого

педагогічної освіти, розробку навчальних планів і програм, підготовку
навчальних посібників і методичних рекомендацій для початківців і
досвідчених викладачів, керівників ЗВО, представників різних наукових
дисциплін, організацію різних форм освоєння педагогічної культури –
лекцій, семінарів, практикумів тощо. Включення даного принципу в
систему принципів формування педагогічної культури сприяє побудові
педагогічної концепції вчителя, оцінці його особистісних, професійних
якостей, визнанню цінності прийомом індивідуалізації та диференціації в
роботі зі студентами.
Індивідуалізація і диференціація можливі лише при знанні об'єктивної
інформації про індивідуальні особливості учнів, при високому ступені
розвиненості педагогічної культури. У зв'язку з цим виникає проблема
підготовки викладачів, які працюють в системі підвищення кваліфікації,
озброєння їх методиками, що дозволяють отримувати таку інформацію.
Важливо, щоб і самі слухачі були зорієнтовані на самопізнання, самооцінку
і саморефлексію.
Принцип професійної спрямованості цілісного освітнього процесу у
ЗВО. Для того щоб зрозуміти, як реалізується цей принцип в системі
формування педагогічної культури опишемо його основні складові.
Професійна спрямованість буває трьох видів:

1) це професійна спрямованість особистості студента, вчителя, що
виявляється в ряді професійно-особистісних характеристик;
2) професійна спрямованість діяльності студентів, викладачів,
наукових підрозділів, що виявляється в навч ної, наукової та педагогічної
діяльності;
3) професійна спрямованість освітнього процесу в ЗВО, забезпечує
створення необхідних умов для вільного творчого прояви особистості
майбутнього вчителя музичного мистецтва в цілях, змісті, формах, методах
і результати спільної діяльності. Професійна спрямованість освітнього
процесу в ЗВО передбачає врахування особливостей особистості і
діяльності здобувачів освіти.
Професійна

спрямованість

освітнього

процесу

відрізняється

специфічними ознаками.
1. Вона не існує сама по собі, а знаходиться в тісному взаємозв'язку з
гносеологічної,

пізнавальною

спрямованістю

підготовки

фахівця,

створюючи таким чином, цілісність, динамічність освітнього процесу.
2. Викладач ЗВО намагається створити умови, щоб зробити студента
зацікавленим учасником педагогічного процесу з оволодіння професією,
тобто суб'єктом професійному діяльності. Ця ознака пояснюється самою
природою педагогічної діяльнос, в центрі якої знаходиться система
різноманітних відносин «викладач – студент», «студент – студент»,
«викладач – викладач» тощо. Така ознака підкреслює пріоритетність
особистості

студента,

фахівця-професіонала

в

навчально-виховному

процесі, підпорядкованість життєдіяльності ЗВО всебічному формуванню
його особистості.
3. Сформованість психологічної готовності викладачів і студентів до
усвідомленого,

самостійного

оволодіння

професією.

Психологічна

готовність, в свою чергу, включає уявлення педагога про психологічної
сутності

педагогічної

діяльності,

почуття

особистісної

значущості

педагогічної діяльності, готовність прийняття відповідальності; готовність

до спілкування; потреба особистості в позитивному співвідношенні,
самоактуалізації тощо. Реалізація принципу професійної спрямованості в
діяльності вчителя музичного мистецтва вимагає вирішення організаційних
питань, які знаходяться в компетенції керівників кафедр, деканатів, ЗВО в
цілому.
Професіоналізація освітнього процесу – справа всіх викладачів ЗВО в
КНР, йогo успіх залежить від розподілу прав і обов'язків на різних рівнях
управління. Цей принцип розкриває взаємозв'язок соціальної і технічної
сторони праці в структурі освіти, що створює основу для поєднання
загальної і професійної культури особистості при її підготовці відповідно до
особистих інтересами і суспільними потребами. Принцип єдності наукової і
педагогічної діяльності в процесі формування професійно-педагогічної
культури, проведені Лі Дан [171, с.160] дослідження, а також результати
наших досліджень поривають, що наукова і педагогічна діяльність включає
одні і ті ж компоненти: аналітичний, конструктивний, організаторський,
комунікативний. така схожість дозволяє вести порівняльний аналіз наукової
та педагогічної діяльності в структурі професійної культури вчителя.
Відмінності в цілях, змісті, методах тієї та іншої діяльності вимагають різної
концентрації інтелектуальних, вольових, емоційних сил. Поєднання
структурних компонентів в цих видах діяльності також по-різному.
Наприклад, в науковій роботі майбутню роль виконують аналітичний і
прогностичний

компоненти;

в

педагогічній

–

конструктивний,

організаторський, комунікативний компоненти. Педагогічна діяльність
протікає більш напружено і емоційно, вона вимагає самовіддачі та значної
уваги», її тривалість строго визначена в режимі навчального року, семестру,
навчального тижні, робочого дня, конкретної форми заняття, її побудова
передбачає орієнтацію на іншого.
Чень Чжаося [231, с. 52] переконливо показала, що при поєднанні
наукової та педагогічної діяльності наукова діяльність лежить в основі

педагогічної, але провідною є педагогічна діяльність, її організація,
контроль, оцінка результатів.
Тенденція розвитку професійної свободи, творчої самореалізації
знаходить яскраве вираження в здійсненні принципу єдності наукової і
педагогічної діяльності. Ця залежність була відзначена ще Вей Ліміним [9],
коли він писав «І справді, де покласти кордон того чи іншого? хто істинно
рухає науку, той, по вродженої схильності, бажання і інших зробити
учасниками цього руху. Хто викладає науку, тому природно і бажання бути
її двигуном».
Взаємодія наукової та педагогічної діяльності має свої особливості,
зумовлені спрямованістю особистості і діяльності вчителя. Існує чотири
типи цього взаємодії.
По-перше, викладач надає перевагу науковій роботи, проявляючи
недбале ставлення до навчальної діяльності, що пояснюється зайнятістю,
нестачею часу тощо.
По-друге, педагогічна діяльність викладача переважає над науковою.
Підготовка до занять, розбобка нових курсів, методичних матеріалів,
особливо у початківців викладачів, де не залишається часу для
систематичної наукової роботи.
По-третє, захоплення наукою, бажання передати отримані наукові
знання «з перших рук» своїм студентам, надихнути їх і пробудити інтерес
до науки, спонукати вчителя музичного мистецтва до пошуку оригінальних,
переконливих методів і прийомів навчання звертатися до психології та
педагогіки.
По-четверте, активна педагогічна діяльність позитивно впливає на
наукову. Вклад лекційного курсу в аудиторії, міркування вголос, що
виникають під час викладу власних проблемних питань і запитання
студентів

нерідко

стимулюють

вчителя

музичного

мистецтвадо

нетрадиційних підходам, теоретичним знахідок. Бажання зробити галузь
своєї наукової дисципліни ясною і в зрозумілій формі для студентів,

наприклад при підготовці підручників, посібників, може при вести
педагога-вченого до встановлення тенденцій і закономірностей в науці.
Слід зазначити, що два останні варіанти найбільше відповідають
нашим уявленням про професійно-педагогічної культуру вчителя, вказуючи
на необхідну, практичну реалізацію принципу єдності наукової і
педагогічної діяльності.
В останні роки у вищій школі КНР стає все більш помітною тенденція
апріоризації – активної спрямованості до вітчизняного та зарубіжної
науково-педагогічної спадщини. Це пов'язано, на наш погляд, з прагненням
осмислити сьогодення вищої школи в Контексті історичного минулого,
співвіднести минуле, сьогодення і майбутнє і побачити в цій триєдності
перспективи розвитку вищої школи. Тенденція апроприації пояснюється
також зміною теоретико-методологічних орієнтирів організації освітнього
процесу, переоцінкою багатьох, здавалося б непорушних, суспільнопедагогічних цінностей. Характерна для недавнього минулого однозначна
негативна оцінка дореволюційного і зарубіжного досвіду вищої школи,
жорстко

санонізірованние

ідеологічні

установки

перешкоджали

інноваційним процесам у розвитку педагогіки вищої школи. При цьому
багатий досвід російської вищої школи виявився незатребуваним,
невключення в педагогічний простір. Історико-педагогічні дослідження з
проблем загальної педагогіки та ПВШ не відкривали в достатній мірі
характер протиріч цілісного педагогічного процесу, аналіз конкретного
досвіду роботи викладачів обмежувався кількома іменами, «кочують» з
однієї наукової статті в іншу.
«Педагогічна митниця» стежила за процесами, що відбуваються в
зарубіжній школі, оголошуючи лише ті ідеї та відкриття, які не порушували
загального ходу усталеною педагогічної думки. Звернення до досвіду
вітчизняної і зарубіжної вищої школи підтверджує факт наступності і
неперервності в її розвитку, залежність рівня педагогічної культури від
загальної культури нації і всього суспільства, пріоритетність психолого-

педгогіческіх знань в структурі педагогічної культури. Тенденція
апроприації

знаходить

соціокультурної

своє

детермінації

вираження

в

реалізації

професійно-педагогічної

принципів
діяльності,

неперервності і наступності в її дослідженні, в принципі включеності
майбутнього вчителя музичного мистецтва в інноваційну діяльність.
Принцип

соціокультурної

детермінації

професійно-педагогічної

діяльності. Проблема розвитку педагогічної культури пов'язана з
осмисленням культурних процесів, освіти виховання, підготовки кадрів з
науково обгрунтованим розумінням взаємозв'язку культури і економіки,
культури і педагогіки, культури та психології. Сучасний етап розвитку
суспільства характеризується суперечливістю дій всіх інститутів, складових
організаційну основу його культури. Культура суспільства надає прямий
вплив на життєдіяльність окремого індивіда, формування його життєвих
планів і ситуацій.
Однак необхідно мати на увазі і зворотне вплив педагогічної культури
особистості на соціально-економічний розвиток, характер суспільного
виробництва. 'Введення даного принципу в систему принципів формування
професійно-педагогічної культури пояснює вплив соціокультурної ситуації
в суспільстві на цілі, зміст, форми підготовки науково-педагогічних кадрів.
Історико-педагогічний аналіз досить переконливо показує, як в різні періоди
змінювалися цілі, функції, зміст вищої освіти, а разом з цим змінювався і
характер науково-педагогічної діяльності: від прямого відтворення
досліджуваного матеріалу (читання книг в аудиторії) до проблемнопошукового

побудови

навчального

матеріалу,

від

використання

елементарних навчальних засобів до програмованого і комп'ютерного
навчання тощо.
Принцип неперервності і наступності. Цей принцип виражає
тимчасову і просторову зв'язок етапів, ступенів педагогічної освіти, їх
безперервність і дискретність (переривчастість). В процесі оволодіння
професійно педагогічної культурою безперервність означає поступальний

оволодіння новими знаннями, технологіями, формування професійно і
особистісно значущих якостей. Дискретність дозволяє бачити деяку
завершеність, етапність розвитку.
Внутрішнім механізмом безперервності в психолого-педагогічної
підготовки є спадкоємність, що припускає збереження на кожному новому
етапі базових знань, умінь, особистісно-професійних якостей як результату
попередніх етапів і можливість просування в професійному становленні. На
жаль, існуюча практика підвищення науково-педагогічної кваліфікації не
враховує вимог даного принципу. зміст післядипломної педагогічної освіти
в даний час не представляє собою логічно вибудуваної системи.
Дотримання принципу неперервності і послідовності в процесі
формування

професійно-педагогічної

культури

забезпечує

єдність

теоретичної та практичної підготовки. Зміст теоретичних знань на кожному
етапі педагогічної підготовки має відповідати практичного досвіду
особистості і сукупності вже відомих особистості знань. Використовуючи
описане Лінь Хуацінь [39] явище «когнітивного дисонансу» аналізує
емоційний стан особистості, що виявила неузгодженість упізнаних фактів
між собою і їх невідповідність вже наявної інформації і показує можливі
способи розрядки такого стану: прийняття нової інформації, її повне
відкидання або обрання будь-яких проміжних способів зняття емоційно
психологічного дисонансу. Неприйняття нової інформації досить часто
спостерігається і у викладацькому середовищі вищої школи. У тих
випадках, коли не створені організаційно-педагогічні, психологічні
передумови для сприйняття нової педагогічної інформації (відсутність
мотиваційної рівності, неавторитетна педагога, провідного заняття, або
джерела інформації тощо), вона не сприймається і слухачами, вчителями не
усвідомлюється її необхідність для їх професійної діяльності.
Неперервність і послідовність формування професійно-педагогічної
культури досягається шляхом створення єдиної системи, що розвивається
неперервного в психолого-педагогічній освіти ЗВО. По вертикалі ця

система послідовно змінюються за ступенями педагогічної освіти
(аспірантура, докторантура, творчі відпустки, різні форми підвищення
кваліфікації), по горизонталі – за ступенем підвищення професійнопедагогічної культури.
Одним із принципів формування професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва є принцип включення в
інноваційну

діяльність.

Інноваційна

діяльність

вчителя

музичного

мистецтва має на меті упровадженння в практику підготовки вчителів
сучасних форм, методів та засобів навчання. У педагогіці постійно
відбуваються процеси створення, розробки та опанування педагогічних
теорій, нововведень, практичних знахідок, тобто інноваційних педагогічних
процесів.
Майбутній учитель музичного мистецтва може розробляти свої
педагогічні їдей, пропагувати їх, а також опановувати і застосовувати досвід
колег.

Готовність

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва

до

інноваційної діяльності, практичної реалізації свідчить про рівень його
інноваційної культури як компонента формуванння його професійнопедагогічної культури.
Інноваційна діяльність характеризується послідовністю дій: розробка
нововведення; вивчення створеного: оцінка експертами, досвідчена
перевірка; доробка фахівця, впровадження в практику; теоретичне вивчення
нового, його практичне освоєння, подальший розвиток предмета інновації
[159].
У процесі формування професійно-педагогічної культури вчителя
музичного мистецтва, включення педагога в інноваційну діяльність, зможе
здійснюватися на різних етапах. Це залежить від відносини викладачів до
інновацій, їх кваліфікації, досвіду, теоретичної педагогічної підготовки
тощо. Однак залучення вчителя музичного мистецтвадо педагогічних
інновацій більш ефективно відбувається в процесі безпосередньої

інноваційної діяльності, що в кінцевому підсумку визначає і становлення
педагогічної культури.
Утвердження гуманістичних цінностей в сучасному суспільстві
висуває на основні позиції цінності особистості, духовне багатство, що
проявляється через загальну та професійну культуру. У житті вищої школи
на зміну технократичної парадигми підготовки фахівців при ходить
концепція культурологічної, особистісно-творчої професійної підготовки.
Практична реалізація цієї концепції з усією очевидністю виявляє
прояв ще одну тенденцію – гуманістичної спрямованості професійно
педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва.
Втрата гуманістичних начал в системі вищої освіти, прагнення до
однаковості в організації навчально-виховного процесу, посилення
професійної підготовки фахівця і недооцінка особистісної приводили до
нерозуміння між вчителями і студентами. Посилювалося протиріччя між
фундаментальними гуманістичними ідеями і непідготовленістю значної
частини професорсько-викладацького складу до здійснення гуманістичної
функції. Усвідомлення цієї суперечності протиріччя виявило необхідність
кардинального оновлення змісту вищої освіти (перегляду навчальних планів
і програм, запровадження принципово нових дисциплін культурологічного
змісту тощо).
Тенденція

гуманістичної

спрямованості

навчально-виховного

процесу разом з тим обумовлює переосмислення системи підготовки
науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації з урахуванням
ряду принципів: принципу єдності системного та особистісно-діяльнісного
підходів, принципу імплікації загальної і професійної культури, принципу
професійно педагогічного самовдосконалення.
Зазначена тенденція базується на фундаментальному принципі
єдності системного, особистісно-діяльнісного підходів у формуванні
особистості вчителя музичного мистецтва. Системний під хід до
педагогічних явищ дозволяє викладачу ЗВО зрозуміти інтегративні процеси

педагогічних систем. Системне, цілісне бачення об'єктів педагогічної
реальності – один з найважливіших показників професійно-педагогічної
куль тури. Саме системність і цілісність дають можливість осмислити
багатоаспектність
дидактическом,

педагогічної
екологічному,

культури

в

інноваційному

її

моральний

та

інших

ном,

проявах.

Спираючись на системну природу професійно-педагогічної

культури,

викладач вибудовує свою професійну діяльність по формуванню цілісної
культури особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Особистісно-діяльнісний підхід розглядається нами як єдине ціле, бо
перебільшення однією з його сторін веде до серйозних помилок в теорії і
практиці загального і профессіінального освіти, призводить до того, що
підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва зводиться до
приватно-методичних умінб, в той час як сама особистість, її індивідуальне
становлення залишається поза спеціальним вивчення. Гуманістичний сенс
особистісного підходу полягає в розвитку у вчителя музичного мистецтваі
студента рефлексії і саморефлексії, т. е. рефлексивної культури в відносинах
зі своїми колегами, ровесниками, розвитку і затвердження гуманістичних
відносин у суспільстві. Для реалізації діяльнісного підходу важливо не
тільки організувати діяльність, але зробити її професійно спрямованої,
іншими словами, вписати всі види діяльності вчителя музичного мистецтвав
контекст професії з урахуванням її особливостей, шляхів і умов
функціонування.
Культура і спілкування втілює в собі єдність особистісного і
діяльнісного підходів. Для вчителя музичного мистецтва важливо
опанувати не тільки професійними знаннями, але і загальною культурою,
тому веди принципів формування професійно-педагогічної культури ми
виділяємо принцип імплікації загальної та педагогічної культури. Гармонія
загальної

та

професійно-педагогічної

культури

вчителя

музичного

мистецтва – основа гуманістичного розвитку особистості студента, бо в
процесі залучення майбутнього фахівця до національних культурних

традицій, загальнолюдських і педагогічним цінностям і їх втілення в життя
і відбувається нтеріорізація – перетворення зовнішніх впливів у внутрішні
мотиви особистості.
Взаємодія загальної і професійно-педагогічної культури є основою
формування гуманітарної культури особистості, що представляє собою
сукупність загальнолюдських ідей, ціннісних якостей особистості вчителя,
загальних способів пізнання майбутньої професійної діяльності. Імплікація
загальної

та

професійно-педагогічної

культури

ставить

в

ряд

першочергових проблему підвищення загальнокультурної підготовки
вчителя музичного мистецтва. Специфіка професійної діяльності вчителя
музичного мистецтватака, що його спеціальна, наукова і педагогічна
підготовка щодо керована через систему методичних і теоретичних
семінарів, конференцій, засідань кафедри, самоосвіти тощо відмінність
професійної та педагогічної культури або її відсутність більш очевидні, ніж
прояви загальної культури особистості. Між іншим саме рівень загальної
культури

визначає

всі

інші

види

професійної

культури,

ступінь

професіоналізму.
Реалізація даного принципу вимагає створення необхідних умов для
розширення загальної культури вчителя. Не слід розраховувати на
спеціально організованих форм навчання. Вирішити цю проблему можна
насамперед шляхом створення необхідних передумов і умов для самоосвіти,
головне з яких є наявність вільного часу. підвищення професійно
педагогічної культури знаходиться в пря мій залежності від того, наскільки
викладач завантажений обов'язковими видами професійної роботи. Його
зайнятість обов'язковими навчальними дорученнями істотно обмежуємо
можливості для активного і систематичного загальнокультурних і
професійно педагогічного самовдосконалення.
Отже, ми підійшли до формулювання ще одного вихідного принципу
– принципу професійно-педагогічного самовдосконалення. Цей принцип
природним чином завершує ряд основних принципів формування

педагогічної культури, так як одна з цілей будь-якого навчання, зокрема
підвищення кваліфікації, створення умов для подальшого загального та
професійної самоосвіти і саморозвитку. Професійне самовдосконалення є
вил спеціальної систематичної діяльності, спрямованої ні самоврядування,
саморозвиток соціально і професійно значущих якостей особистості.
Актуальність даного принципу пояснюється:
1) поповненням психолого-педагогічних знань, встановленням нових
закономірностей і тенденцій, що мають общепедагогическое значення;
2) задоволенням потреби особистості в професіонал !, ном зростанні;
3) відсутністю в ЗВО розгорнутої системи підвищення професійнопедагогічної культури;
4) створенням загальної атмосфери, що відбиває культуру кафедри,
факультету, ЗВО.
При цьому потрібно мати на увазі, що зміст і форми підготовки
припускають подальшу систематичну роботу або в плані самоосвіти, або в
процесі роботи готівка індивідуальними планами в малих групах на
кафедрах і факультетах. Тому на курсах психолого-педагогічної підготовки
повинні

формувати

позитивну

мотивацію,

сприяти

освоєнню

і

впровадженню найбільш перспективних в теорії і практиці педагогічних
проблем.
Реалізація розглянутого принципу висуває проблему раз работки
науково-практичних основ формування професії науково-педагогічної
культури (професіограма, кваліфікаційні характеристики, моделювання
особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва). На жаль,
професіографічні роботи, проведені в руслі вищої професійної освіти, не
отримали свого розвитку в педагогіці післядипломної освіти.
Отже, тенденції та принципи взаємопов'язані, зі підпорядковані. Вони
утворюють ієрархічну систему, в якій кожен принцип пов'язаний не тільки
з провідними тенденціями, а й іншими принципами. В одних випадках ці
зв'язки більш міцні і стійкі, в інших - короткочасні і рухливі. Але в своїй

єдності

вони

забезпечують

цілісність,

динамічність

професійно-

педагогічної культури. Осмислення системи провідних тенденцій і
принципів дозволяє намітити стратегію і тактику формування професійнопедагогічної культури, визначити і реалізувати педагогічні умови для цього.
Цілісність професійно-педагогічної діяльності майбутнього вчителя
музичного мистецтва
Цілісність означає перш за все високий рівень розвитку системи,
внутрішній зв'язок її компонентів, їх гармонійна взаємодія і розвиток.
Цілісне вивчення педагогічних систем може мати різні рівні аналізу,
зумовлені філософськими, психологічними або педагогічними знаннями.
Категорія цілісності в педагогіці підтверджує єдність особистісного і
діяльнісного у професійній культурі, цілісність процесу формування
професійно-педагогічної культури, сприяє розвитку системного, цілісного
бачення педагогічного процесу.
Професійну діяльність вчителя музичного мистецтва ми розглядаємо
як умову, процес і результат об'єктивації особистості вчителя музичного
мистецтваі, отже, як умова, процес і результат формування його
педагогічної культури. Професійна діяльність вчителя музичного мистецтва
одночасно має на увазі і процес формування професійно-педагогічної
культури і досягається результат укладеної в рамки структурних елементів
культури, яка багато в чому і зумовлює її розвиток.
Педагогічна культура в певному сенсі консервативна, вона певною
мірою стримує розвиток професійно-педагогічної діяльності вчителя
музичного мистецтва. В іншому випадку вона не володіла б стійкістю і не
піддавалася б аналізу як специфічний феномен. розвиток професійно
педагогічної діяльності передбачає або радикальну ломку її колишніх
рамок, стереотипів, або їх поступове перетворення. Таким чином, ступінь
сформований

професійно-педагогічної

культури

вчителя

музичного

мистецтвавизначається через який досягається рівень стійкості і цілісності
діяльності, через нові її результати.
Здійснення цілісної професійно-педагогічної діяльності виступає
умовою актуального існування педагогічної культури викладання. У той же
час цілісна професійна діяльність є конституирующей основою і умовою
становлення педагогічної культури вчителя. Отже, фундаментальне
значення для побудови теорії цілісної діяльності та її ролі в формуванні
педагогічної культури мають поняття зовнішньої і внутрішньої діяльності.
Ю Сюею [112], зокрема, підкреслював, що внутрішнє діє через зовнішнє і
цим саме себе змінює. В даному положенні з усією очевидністю фіксується
перехід змісту професійної діяльності у внутрішній світ особистості
вчителя, в світ його педагогічної культури і навпаки - актуалізація творчих
потенцій особистості вчителя, рівня його професійно-педагогічної культури
в діяльності та розвиток її через цю діяльність. Все це переконує нас в
актуальності і необхідності дослідження цілісності педагогічної діяльності.
Особистість

вчителя

музичного

мистецтва,

відображаючи

персоніфікований зміст професійно-педагогічної культури, найбільш повно
проявляється в характеристиках його способу життя і професійної
діяльності. Реальні дії і вчинки викладачів є предметом емпіричного
дослідження.
На теоретичному рівні осягається внутрішня структура формування
професійно-педагогічної культури вчителя музичного мистецтва, механізми
цієї діяльності. Емпіричний і теоретичний підходи до дослідження проблем
формування професійно педагогічної культури взаємопов'язані і не існують
одне без одного.
Отже,

розробка

теоретичних

основ

формування

професійно-

педагогічної культури вчителя музичного мистецтва як цілісного утворення
вимагає вивчення цілісності його

професійної діяльності, характеру

внутрішніх зв'язків в структурі діяльності викладачів різного рівня

сформований професійно-педагогічної культури, тобто різного рівня
професійно особистісного розвитку.
Дослідження філософів, психологів, педагогів дозволили зробити
припущення про те, що рівень розвитку професійної діяльності залежить від
рівня розвитку професійно-педагогічної культури вчителя. Ми розглядаємо
педагогічну

культуру

особистості

вчителя

музичного

мистецтваяк

внутрішню структуру його професійної діяльності. Аналіз особливостей
внутрішніх зв'язків, цілісності діяльності на різних рівнях її розвитку
дозволить

розробити

підвищення

науково

обґрунтовану

проофесійно-педагогічної

рефлексивну

культури

вчителя

систему
музичного

мистецтва.
У цілісності педагогічної діяльності [126] змістовно-цільовий,
організаційно-процесуальний і операціонально-технологічний аспекти,
цілісність педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва можна
вивчати і з позиції задачного підходу як єдність освітніх, виховних,
навчально-методичних, дослідницьких та інших завдань.
Важливо, на наш погляд, також знаходити внутрішні структурні
зв'язки, що дозволяють аналізувати діяльність і прогнозувати її розвиток.
Цілісне представлення структури педагогічної діяльності дозволяє розкрити
характер внутрішньо і міжфункціональних зв'язків, визначити стійкі зв'язки
між елементами, виявити серед них базові. Аналіз цілісності педагогічної
діяльності вчителя музичного мистецтва доцільно провести за рівнем
сформованості професійно-педагогічних умінь вирішувати педагогічні
завдання. Вміння не тільки складають найважливіша умова вибору дій і
досягнення цілей, але і служать універсальної характеристикою діяльності і
ступеня освоєння особистістю.
Існуючі

пояснення

сутності

педагогічних

умінь

по-різному

розкривають їх зміст, структуру, можливості розвитку. В одному випадку
під вміннями розуміються компоненти професійної діяльності, в яких
реалізуються знання та навички, в іншому - результати оволодіння

способами і прийомами діяльності, в третьому – здатність вирішувати
педагогічні, виробничі завдання. При всьому різноманітті характеристик
педагогічних умінь одна з них, безперечно, є інтегруючою: в уміннях
зафіксовані культурні цінності особистості, її знання, досвід.
Педагогічні вміння обрані нами в якості вихідної одиниці
дослідження цілісності структури педагогічної діяльності тому, що вони в
узагальненому вигляді відображають рівень професійно-педагогічної
культури. Крім того, педагогічні вміння дозволяють судити про особистості
вчителя музичного мистецтвав вцілому, так як визначаючи якість його
професійної діяльності, вони стають якістю його особистості як суб'єкта
діяльності [67].
Слід зазначити про ще одну суттєву ознаку педагогічних умінь:
вміння стосовно дій, спрямованих на цілі та умови їх виконання. Інакше
кажучи, вміння утворюють певну систему діяльності на особистісному
рівні.
Вибудувана нами система педагогічних умінь спирається, по-перше,
на логіку педагогічного процесу і, по-друге, на відповідність умінь типам
педагогічних завдань, що вирішуються викладачем як суб'єктом професійно
педагогічної діяльності. Це дозволило представити бінарну систему
педагогічних знань, адекватних описаним раніше завданням.
Структуру

та

складові

педагогічної

діяльності,

розглядаємо,

ґрунтуючись на основі загальних правил евристичного пошуку:
● аналіз створеної педагогічної ситуації;
● проєктування результатів вихідних даних;
● оцінка отриманих даних та формулювання нових завдань.
Слід зазначити, що для розуміння специфіки педагогічної діяльності
майбутніх учителів музичного мистецтва недостатньо мати лише уявлення
про внутрішній зміст кожного етапу, особливості переходу про від одного
етапу до іншого, їх взаємозв’язки.

Доцільним є визначення форм, методів та засобів, які сприяють
формування

професійно-педагогічної

культури

вчителя

музичного

мистецтва.
На думку вчених, культура складається з виражених і прихованих
схем мислення і поведінки, втілених в символах, за допомогою яких вони
сприймаються і передаються від людини до людини і від покоління до
покоління.
Британський етнолог Е. Тайлор вважав, що культура є «поєднанням,
що містить у собі знання, віру, мистецтво, мораль, право, звичаї та здатності,
які опановує особистість як член суспільства» [85].
І.

Зязюн

доходить

до

висновку,

що

аналіз

культури,

як

антропологічного феномену, демонструє її конгруентність людині [28].
Ефективним засобом підготовки вчителя до засвоєння способів
соціально значущої культурної діяльності, їх інтеріоризації, розвитку
відповідних їм особистісних якостей і професійних умінь, на думку І.
Зязюна, є мистецтво. Воно впливає на формування характеру людини,
поширює норми і цінності, уявлення та знання, необхідні для повноцінного
функціонування суспільства» [28].
Вивчення впливу мистецтва на формування культури майбутніх
учителів широко представлене в роботах О. Рудницької, в яких
зіставляються культура художнього сприйняття і педагогічна культура
вчителя. Особливу увагу науковець приділяла розвитку у майбутніх
учителів здатності до рефлексії, вважаючи, що «без рефлексії неможливо
зрозуміти

саму

суть

професійно-педагогічної

культури.

Шляхом

використання рефлексії особистість виокремлює себе зі світу реальності як
щось унікальне, відмінне від навколишнього середовища, яка задумується
про свої вчинки та дії» [73].
«Шляхи розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного
мистецтва є спеціально організованим процесом освіти й самоосвіти
вчителів музичного мистецтва з орієнтацією на розвиток емоційної та

почуттєвої складової особистості; розкриття її творчих здібностей;
формування ціннісних орієнтацій та самовизначення з позиції особистостіінтелігента» [88].
На думку багатьох дослідників, спільним коренем, який уможливлює
зв’язки між культурою та мистецтвом, є творчість. Відомо, що всі види
спілкування з мистецтвом передбачають творчу активність суб’єкта
комунікації, яка знаходить свій вияв в особистісній інтерпретації твору,
ідентифікації з художніми образами, можливості «занурюватись» до
системи художнього мислення різних за стилем митців, епох тощо.
Культура також нерозривно пов’язана з творчістю [68, с. 17–18].
В. Мішедченко виділяє мотиваційний, інформаційний, операційний,
оцінювальний і комунікативний компоненти.
На основі проведеного аналізу праць робіт китайських учених,
компонентами професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
музичного мистецтва є емоційно-мотиваційний, когнітивно-аксіологічний,
морально-світоглядний та діяльнісно-творчий.
Емоційно-мотиваційний

компонент

формування

професійно-

педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва містить такі
складові:
● емоційне ставлення до змісту їхньої підготовки;
● здатність викликати емоції в оточуючих;
● мотивування

здобувачів

освіти

до

опанування

елементами

професійно-педагогічної культури в педагогічному ЗВО.
Відтак, у педагогічній літературі доцільно вживати такі терміни
«культура почуттів» та «емоційна культура».
Емоційна культура є інтегрованою сукупністю якостей особистості,
знань про емоційну сферу людини, її комунікативні уміння та уміння
регулювати емоційні стани й емоційні реакції.
Складовою емоційної культури майбутніх учителів музичного
мистецтва є педагогічний такт – відчуття міри щодо упровадження засобів

педагогічного впливу на дітей. В його основу покладено глибокі знання
психології дитини та індивідуальний підхід у навчанні та вихованні, а також
культура спілкування.
Когнітивно-аксіологічний
майбутніх

учителів

компонент

музичного

мистецтва

педагогічної
включає

культури
педагогічну

компетентність – комплекс здібностей майбутніх учителів, необхідних для
здійснення педагогічної діяльності, що ґрунтується на ціннісних орієнтирах,
знаннях, вміннях, навичках, способах діяльності.
Виокремлення морально-світоглядного компонента педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва зумовлено особливою
роллю моральних цінностей в професійній діяльності педагога, на яку в
останні роки звернули увагу низка вітчизняних дослідників. Л. Москальова
вважає цей аспект окремим видом культури – морально-етичної, «що має
фундаментальну

основу

(цінності

педагогічної

професії),

особливі

функціональні ознаки. До її структури входять культура морально-етичного
світосприймання (володіння етичними знаннями, уміннями розрізняти
позитивні та негативні ознаки явищ, розуміння проявів добра і зла,
наслідування морально-етичним настановам, здатність до етичних суджень,
моральної оцінки, готовність до морального вибору і прийняття моральних
рішень тощо); культура моральних почуттів.
В. Паскар доводить необхідність виокремлення аксіологічної
компоненти педагогічної культури майбутніх учителів і пов’язує її з
«певними

групами

загально-педагогічні,

професійно-педагогічних
спрямовані

на

ціннісних

суспільно-соціальні

орієнтирів:
цінності

педагогічної професії; особистісно-розвивальні, що сприяють розвитку
особистості школяра; предметно-діяльнісні, спрямовані на предметновикладацьку

діяльність

педагога;

особистісні,

що

передбачають

самовираження вчителя у професійній діяльності; професійно-емпатичні,
пов’язані з особливостями педагогічної професії» [146, с. 14].

Ми ж пов’язуємо цей компонент із системою переконань й установок
особистості майбутніх учителів музичного мистецтва на діяльність
відповідно до моральних цінностей суспільства.
І. Зязюн визначає професійну ідентичність майбутніх учителів як
інтегративне утворення, що є рушійною силою розвитку особистості
педагога, характеризується ціннісним ставленням до себе (самосвідомість),
до професійної діяльності, визначає поведінку, образ життя майбутніх
учителів, його здатність до розпізнавання в педагогічній діяльності власних
ознак, якостей і властивостей, необхідних для сформованості образу «Я –
педагог», «Я – вчитель», розвитку професійного «Я» – образу, виступає
складником особистісної ідентичності, що набуває трансформацій у процесі
професійної діяльності вчителя, його взаємодії із суб’єктами педагогічної
діяльності (учнями), і є результатом саморозвитку, самовдосконалення
особистості вчителя [28].
З’ясовано, що у культурологічному аспекті професійно-педагогічна
культура є одним із типів культури та співіснує з іншими культурами:
художньою, людської діяльності, спілкування, політичною, національних
відносин тощо. У педагогічному аспекті професійно-педагогічна культура
вимірюється взаємодією складових п’яти рівнів: педагогічних поглядів й
інформованості (укорінені в даній культурі уявлення про навчання і
виховання); педагогічних мотивів, смислів, принципів (розуміння змісту
педагогічної діяльності); володіння педагогічними технологіями (поширені
практичні прийоми та методи); педагогічного такту й інтуїції (певний
характер педагогічного спілкування і поведінки); педагогічної майстерності
та особливостей досвіду (практика педагогічної діяльності).
Висновки до розділу 1
Отже, визначаючи зміст професійно-педагогічної культури майбутніх
учителів музичного мистецтва, розкриваємо її як систему індивідуально-

професійних якостей, складових та функцій. Професійно-педагогічна
культура є інтегративною якістю особистості педагога-музиканта, умова і
передумова організації дієвої професійної діяльності, високий рівень
сформованості професійної компетентності вчителя музичного мистецтва,
який має здатність до професійного самовдосконалення та саморозвитку.
Доведено,

що

формування

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва – це його здатність до творчої
самореалізації в різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності,
спрямованої на опанування, передачу і створення педагогічних цінностей і
технологій.
Визначено структуру формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР.
Зміст професійно-педагогічної культури вчителя музичного мистецтва
може бути представлено сукупністю компонентів: емоційно-мотиваційний
(сприйняття професійно-педагогічної культури як власної професійноособистісної

цінності,

самовдосконалення),

розвиненість

мотивів

щодо

когнітивно-аксіологічний

постійного
(перетворює

загальносуспільні та педагогічні цінності в особистісні, що дає поштовх
формуванню їхньої професійно-педагогічної культури та забезпечує
здатність майбутнього вчителя розв’язувати професійні завдання і
передбачає сформованість професійної компетентності розвивати в учнів
духовні

та

моральні

цінності),

морально-світоглядний

(забезпечує

оволодіння майбутнім учителем знаннями про оточуючий музичний світ
дитини, своє місце і призначення в світі, можливості його пізнання й
перетворення, моральні цінності у музично-педагогічній діяльності) та
діяльнісно-творчий (сприяє здатності до активного упровадження набутих
знань, умінь та навичок для продукування нових ідей і способів
професійних дій, які спрямовані на саморозвиток у творчому процесі).

З’ясовано, що у культурологічному аспекті професійно-педагогічна
культура є одним із типів культури та співіснує з іншими культурами:
художньою, людської діяльності, спілкування, політичною, національних
відносин та ін. У педагогічному аспекті професійно-педагогічна культура
вимірюється взаємодією складових п’яти рівнів: педагогічних поглядів й
інформованості (укорінені в даній культурі уявлення про навчання і
виховання); педагогічних мотивів, смислів, принципів (розуміння змісту
педагогічної діяльності); володіння педагогічними технологіями (поширені
практичні прийоми та методи); педагогічного такту й інтуїції (певний
характер педагогічного спілкування і поведінки); педагогічної майстерності
та особливостей досвіду (практика педагогічної діяльності).
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РОЗДІЛ 2
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР
2.1. Зміст, форми та методи формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої
освіти КНР
Перш ніж зупинитися на змісті формування професійно-педагогічної
культури

майбутніх

учителів

музичного

мистецтва,

доцільно

схарактеризувати певні стандарти кваліфікації викладацького складу та
матеріального-технічного забезпечення освітнього процесу педагогівмузикантівв.
Для викладацького складу ЗВО, які займаються підготовкою вчителя
музичного мистецтва, Міністерством освіти КНР розроблену єдину систему
кваліфікаційних та освітніх стандартів. Ця система складається з таких
положень:
● на одного вчителя – 18 студентів;
● більше 30% викладацького складу повинні мати докторський або ж
магістерський ступінь;
● викладачів з ученим званням (доцент і професор) має бути більше
30%.
Розроблено Міністерством освіти КНР також стандарти, в напрямі
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу:
● загальна площа навчальних аудиторій планується з розрахунку 14
квадратних метрів на одного студента;
● місця в багатофункціональних аудиторіях повинні бути розраховані
виходячи з реальної кількості студентів. На кожні сто здобувачів освіти має
припадати на 7 місць більше;

● з розрахунку всієї території університету на кожного студента має
припадати 54 квадратних метри;
● в гуртожитку на кожного студента має припадати 6,5 квадратних
метри;
● в університетській бібліотеці на кожного студента має бути
забезпечено 100 томів книг;
● студенти

повинні

мати

можливість

користуватися

аудіоматеріалами;
● щороку університетська бібліотека повинна поповнюватися з
розрахунку 4 книги на кожного студента;
● студенти

в

процесі

навчання

повинні

мати

можливості

користуватися комп'ютерами. На 100 осіб має припадати 10 комп'ютерів.
Що стосується музичних інструментів – кількості і асортименту, то
будь-яких чітких інструкцій зі сторони Міністерства освіти КНР нині не
існує. Постулюється лише одна вимога: «Необхідно мати стільки музичних
інструментів, скільки буде потрібно для досягнення високого рівня
професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва» [8, с.
180].
Міністерство освіти КНР кожні чотири роки проводить інспекцію
ЗВО. Перевіряється їх відповідність стандартам освіти КНР. Оцінка стану
навчального закладу вимірюється чотирьохрівневою шкалою: «відмінно,
добре, задовільно, незадовільно». Якщо ЗВО не відповідає вимогам
Міністерства освіти, йому дається термін (зазвичай він становить близько
півроку) для того, аби надати навчальному закладу відповідного рівня щодо
освітнього стандарту. Після усунення недолоків проводиться повторна
перевірка. Якщо при повторній перевірці ЗВО не має відповідності до
стандарту – накладається штраф у вигляді «зниження фінансування,
скорочення прийому студентів, скорочення кількості спеціальностей, за
якими проводиться набір студентів тощо» [52, с. 310].

Нині в системі вищої освіти КНР налічується 1867 навчальних
закладів, з яких 182 є педагогічними. В 158 педагогічних ЗВО є можливість
здобути музичну освіту. Доцільно зазначити, що 135 із 158 педагогічних
ЗВО надають здобувачам освіти спеціальність «вчитель музичного
мистецтва в школах» (інформація актуальна на 2020 рік) [42].
При навчанні майбутніх учителів за спеціальністю «вчитель
музичного мистецтва в школах» в ЗВО КНР використовуються різні
підходи, які враховують потребу держави в таких фахівцях, а також
здібності, інтереси, таланти студентів.
Нині в КНР діє сім форм навчання.
Форма самонавчання була введена з 1981 р. [18, с. 312]. Самостійне
опанування освітньої програми не має конкретних меж. У кожному із
семестрів студент може здавати стільки іспитів, скільки побажає. При
нескладанні іспиту є право на перездачу.
Здобувачі освіти не обмежується за віком, статтю, не повинні
складати вступний іспит до ЗВО. Студент самостійно може обирати
спеціалізацію, за якою здаватиме іспит. Після завершення навчання студент
складає загальний державний іспит, в який включено запитання з усіх
дисциплін, потім іспит з кожної дисципліни, отримує відомість з усіма
оцінками. Після здачі всіх іспитів майбутній вчитель музичного мистецтва
пише бакалаврське дослідження. Результатом навчання є диплом бакалавра.
Заочна форма навчання спочатку в КНР було схоже за своєю
структурою з денною формою. Але студенти, виконуючи домашні та
індивідуальні завдання, спілкувалися з викладачем лише за допомогою
письмових робіт. Але нині це не лише обмін письмовими роботами, але і
активна взаємодія студента з вчителями, використовуючи Інтернет. Заочна
форма навчання також передбачає особисті зустрічі з вчителями під час
сесій. Навчальний рік має три сесії, кожна з яких триває 10-15 днів [78,
с. 298]. Зазвичай ці періоди припадають на час літніх і зимових канікул.
Такий спосіб навчання підходить студентам, які працюють у віддалених від

ЗВО районах КНР, а також тим, у кого не надто високе робоче
навантаження. Після здачі всіх іспитів видається також диплом бакалавра.
Денна форма навчання для дорослих розраховано на тих здобувачів
освіти, які не пройшли за конкурсом і не мають постійної роботи.
Денна форма навчання для дорослих за принципом організації схожа
з очною формою навчання, яка розраховане на тих здобувачів освіти, хто не
зміг здати вступні іспити до ЗВО. Студенти можуть навчатися за кількома
освітніми програмами: існує 2-х – 3-х річна програма підготовки та 4-х – 5ти річна – бакалавра.
Вечірні відділення також існують в університетах та інститутах.
Навчальна програма, кількість годин, форма іспитів на вечірніх відділеннях
та ж, що і на денних, тільки кількість семестрів більше. Існує 3-х - 4-х річна
програма підготовки спеціаліста та 4-х -5-ти річна – бакалавра.
Слід зазначити, що диплом бакалавра дає право навчати музичному
мистецтву учнів у початкових і середніх класах школи.
Для вже працюючих молодих учителів і викладачів шкіл, училищ та
університетів проводяться курси під час зимових та літніх канікул. За своїм
призначенням

вони

є

формою

підвищення

кваліфікації.

Заняття

організовуються для слухачів під час зимових та літніх канікул. Після
закінчення навчальної програми слухачі здають загальний іспит. Складений
іспит дає підстави для отримання диплому про освіту для дорослих (на
відміну від дипломів, отриманих в результаті традиційних форм освіти).
У зв'язку з гострою нестачею педагогічних кадрів в Китаї з кінця 70х р. функціонує система дистанційного навчання на основі радіо і сучасних
електронних засобів комунікації.
Перший радіо- і телеуніверситет було засновано в 1978 р. [73, с. 2].
Заняття в ньому транслюються по радіо, телебаченню або ж через інтернет.
Освітні програми радіо- і телеуніверситети були створені в межах проєкту
за освітою населення КНР. За 30 р. існування цього навчального закладу
розроблено

курси

для

фахівців

різного

рівня.

Найважливішим

призначенням такого виду навчання є надання можливості отримання
освіти або ж підвищення своїх знань здобувачаами освіти, які не склали
іспити в старших класах школи, з якихось причин припинивши навчання.
По закінченню навчання здається загальний державний іспит (форма
звітності – електронна), який надає право отримати ступінь бакалавра.
Навчальні посібники та курси для цієї форми навчання розробляються
фахівцями з усього Китаю. Слід зазначити, що дана форма навчання є
актуальною для селянських районів, людей з обмеженими можливостями,
військових та інших.
Різновидом дистанційного навчання, що отримало останнім часом
значного поширення, є навчання через інтернет. Його перевагою є
можливість

встановлення

двосторонніх

контактів.

Викладач

надає

індивідуальні консультації як одному, так і декільком здобувачам освіти,
пояснюючи окремі моменти своїх лекційних курсів. Самі ж здобувачі освіти
між собою можуть обмінюватися інформацією і думками. Ефективність
подібної форми навчання залежить від кількості вільного часу у
конкретного студента, а також від активності як здобувача освіти, так і
вчителя.
На сьогоднішній день кількість осіб, які навчаються дистанційно –
зростає. Ця форма освіти поширилася підвищення кваліфікації працюючих
учителів. Для того, щоб розпочати навчання, необхідно обрати напрям і
встановити порядок і спосіб проведення занять. Так, розпочинаючи з 2001 р.
китайська навчальна мережа інтернет www.chinaTDE.net запустила в дію
близько 34 навчальних програм [19, с. 310]. Почав свою роботу електронний
журнал «Проєкт дистанційної освіти вчителів початкових і середніх шкіл
Китаю» [68, с. 387].
Констатуючи об'єктивно існуючі позитивні і негативні чинники, що
впливають на процес підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва,
зокрема на процес формування їхньої професійно-педагогічної культури,
проаналізуємо навчальні плани.

Навчальні

плани

підготовки

вчителів

музичного

мистецтва

розробляються Міністерством освіти КНР.
Після проголошення Китайської Народної Республіки три рази за
історію сучасного Китаю видавалися проєкти єдиного навчального плану і
програми підготовки вчителів музичного мистецтва. Плани і програми були
опубліковані відповідно в 1952, 1980 і 2004 роках [37; Додаток В].
Порівняння

цих

документів,

особливо

навчального

плану

затвердженого в 2004 році, полягає у наступному:
1. Відбулося об'єднання споріднених дисциплін, які раніше
викладалися як самостійні (теорія музики і сольфеджіо, гармонія, поліфонія
і аналіз музичних форм; історія музики і слухання музики).
2. Система навчання набула певної гнучкості та мобільності та була
зорієнтована на розвиток індивідуальних особливостей студентів та
формування в майбутніх учителів мистецтва професійно-педагогічної
культури.
Умовою реалізації нового підходу стали значні зміни в системі оцінювання
знань студентів. Поряд з перевіркою під час семестрових заліково-екзаменаційних
сесій стала діяти система вільної атестацій: включення в індивідуальну програму
навчання, дисциплін вільного вибору студента, які він опановує поряд з іншими
дисциплінами і групами. Слід зазначити, що дисципліни вільного вибору можуть
складатися студентом упродовж будь-якого семестру. Така система дозволяє
набрати потрібну кількість балів в більш короткий термін, скоротити час
перебування у ЗВО.
Нині функціонує лише декілька ЗВО, які здійснюють цю форму атестації на
практиці.

Наприклад,

Північно-східний

педагогічний

університет

увів

«чотирирічний стандартний курс навчання» і 3-х – 5-й річний курс підвищення
кваліфікації. У Хуананьскому педагогічному університеті упроваджено освітню
програму», яка надає можливість отримати диплом бакалавра раніше визначеного
терміну» [85].

Поряд з формою прискореного навчання діє і продовжена. Наприклад, в
Пекінському педагогічному університеті впроваджується програма: «Закінчити
університет за шість років» [38, с. 3]. Вона доцільна для тих студентів, які,
наприклад, працюють або паралельно опановують іншу освітню програму.
Заклад вищої освіти має право брати за основу затверджену та
рекомендовану Міністерством освіти навчальну програму, так і коригувати її з
урахуванням особливостей дисциплін вільного вибору та урахування специфіки
регіону (провінції).
Проведений аналіз китайської літератури [60; 57; 86 та ін.] надає підстави
стверджувати, що дисципліни за вибором з'явилися вже в навчальному плані
«Музичне мистецтво» 1952 р. Такими дисциплінами вільного вибору були: Історія
музики, Оркестрові інструменти, Клас драматичного мистецтва, Іноземні мови.
Кількість дисциплін за вибором збільшилася вдвічі в навчальному плані
1980 р., які були спрямовані на виконавство та композицію.
У навчальному плані 2004 р. скоротилося кількість обов'язкових дисциплін.
На привеликий жаль майже вилучено було такі дисципліни, як педагогіка,
психологія, танець та значна кількість загальноосвітніх.
Блок дисциплін за вибором було значно розширено.
Нині всі дисципліни в межах навчання спеціальності «вчитель музичного
мистецтва в школі» об'єднані в 4 блоки:
● обов'язкові загальноосвітні,
● обов'язкові музичні,
● регіональні дисципліни,
● дисципліни за вибором.
Дисципліни за вибором поділені на обов'язкові за вибором і необов'язкові.
Обов'язкові за вибором дисципліни згруповані в блоки. Блок в навчанні повинен
бути присутнім обов'язково, обирати дисципліну можна всередині нього.
Дисципліни, які є необов'язково поділяються за двома напрямами
підготовки – виконавсько-композиторські та історико-теоретичні, в кожному з
яких відповідно 3 і 2 блоки дисциплін, що забезпечують напрям підготовки. Слід

зазначити, що обидва із запропонованих напрямів містять дисципліни, спрямовані
на формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного
мистецтва.
Це поєднання «свободи і необхідності» регулюється необхідною
кількістю балів, яку студент повинен набрати для успішного опанування
освітньої програми. Зазначимо, що освітня програма

розрахована

приблизно на 2600 – 2800 навчальних годин. Майбутній учитель музичного
мистецтва під час проходження атестації повинен набрати близько 150
навчальних балів, серед яких:
● близько 720 годин відводиться на обов'язкові загальноосвітні
дисципліни, підчас атестації за якими студент повинен набрати 40
навчальних балів;
● 1000 – 1200 годин – на обов'язкові музичні дисципліни, за якими
студент повинен набрати 55-60 навчальних балів;
● на обов'язкові дисципліни за вибором відводиться – 162 години і 9
навчальних балів;
● на необов'язкові – 648 навчальних години і 36 навчальних балів;
● на виконавські-композиторські – 432 години і 24 навчальні бали,
● на історико-теоретичні дисципліни надаається 216 навчальних
годин і 12 навчальних балів.
На дисципліни регіональні, введені в сітку розкладу закладом вищої
освіти, відводиться 180 навчальних годин, і відповідно 10 навчальних балів.
У вищезазначене не входять години з практики і годинни, які студенти
витрачають

на

самопідготовку,

самонавчання,

позауніверситетські

навчальну діяльність тощо.
Загальноосвітні дисципліни за спеціальністю «вчитель музичного
мистецтва в школі» не уніфіковані у всіх навчальних закладах, але
складають блок з таких зисциплін: Етика, Право, Вчення Мао Цзедуна,
Філософія марксизму, Політика і економіка марксизму, Теорія Ден Сяопіна,
Економіка і 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 і техніка, Основи педагогіки, Основи психології, Історія і
теорія мистецтва, Вища математика тощо [9, с.79].
Блок

дисциплін

професійного

циклу

містить

обов'язкові

та

факультативні.
Обов'язкових дисциплін має бути не менше 12 (Додаток В). До
обов’язкових дисциплін відносять такі дисципліни професійного циклу:
Теорія музики і сольфеджіо, Аналіз музичних творів, Вокальний клас,
Фортепіанно, Китайський традиційний музичний інструмент, Зарубіжний
оркестровий

музичний

прослуховування

інструмент,

китайської

музики,

Історія
Історія

китайської
зарубіжної

музики
музики

та
і

прослуховування зарубіжної музики, Китайська народна музика, Народна
музика зарубіжних країн, Хор і хорове диригування, Педагогіка і методика
шкільного музичного виховання.
Кожен навчальний заклад має право, з урахуванням специфіки
кваліфікації викладацького складу, формувати програму дисциплін
вільного вибору та розподіляти на декілька автономних. Так, наприклад,
спецкурс з теорії музики і сольфеджіо може бути розподілений на дві окремі
дисципліни – теорію музики і сольфеджіо, відповідно. Навчальна програма
з аналізу музичних творів може бути перетворена в три самостійні
дисципліни – основи гармонії, основи поліфонії та основи аналізу
музичного твору. Такі дисципліни як історія китайської музики і
прослуховування

китайської

музики,

історія

зарубіжної

музики

і

прослуховування зарубіжної музики також можуть бути розподілені –
історія китайської музики, історія зарубіжної музики і, окремо, дисципліна,
мета якої – висвчення музичних шедеврів китайської та зарубіжної музики.
Дисципліна «Хоровий спів і диригування» також може бути розділений на
два автономних спецкурси – хоровий спів і диригування.

При формуванні блоку дисциплін вільного вибору ЗВО також
надається право розробки навчальних програм, виходячи з існуючих
можливостей. Зазначимо, що обов'язкові за вибором дисципліни включають
3 групи по 2 дисципліни:
1-ша група: 1.Композіція і оранжування пісень.
2-га група. 2. Організація оркестру.
2-га група: 3. Ансамбль і диригування. 4.Танец і постановка танцю.
3-тя група: 5. Вступ до мистецтва. 6. Музична естетика.
Зазначимо, що в контексті нашого дослідження, доцільним є уведення
до освітнього процесу майбутніх учителів музичного мистецтва таких
дисциплін, які будуть спрямовані на формування їхньої професійнопедагогічної

культури:

музична

педагогіка

і

наука

про

музику,

музикознавство і теорія композиції, музичне виконавство.
Загалом 32 дисципліни має містити освітня програма «Вчитель
музичного мистецтва в школі» при обов’язковому виборі дисциплін
(Додаток В).
Необов'язкові за вибором дисципліни / напрям історико-теоретичний
/ містить 2 групи: естетика і види мистецтва, педагогіка і гуманітарні
предмети.
Загалом 18 дисциплін має містити освітня програма «Вчитель
музичного мистецтва в школі» при необов’язковому виборі дисциплін
(Додаток В).
Важливо наголосити, що з початку 80-х років XX ст. при підготовці
вчителя музики значна увага приділялася вивченню регіональних
особливостей культури. У зв'язку й цим навчальний план 2004 р. містить
блок дисциплін з регіональної культури, в який входять:
1. Історія національної музичної культури.
2. Історія регіональної музичної культури.
3. Регіональна пісенна культура.
4. Музичні інструменти національних меншин.

5. Фольклорна практика.
6. Педагогіка викладання народної музики.
Внесення в освітню програму занять з регіональної культури
спрямовано на формування професійно-педагогічної культури майбутнього
вчителя музичного мистецтва.
Блок

дисциплін

з

практичної

підготовки

у

порівнянні

з

попередніминавчальними планами не зазнав змін. Цей блок містить:
1. Професійна підготовка, участь у фізичних роботах (наприклад,
прибирання будинку, території), соціологічних опитуваннях, набуття знань
і навичок працевлаштування.
2. Практика в школі (10–12 тижнів, зокрема: 1-2 тижні для стажування
– кожен день по 1 год; 8-10 тижнів для практики – 1 урок на тиждень).
3. Виконавська практика (упродовж 6 тижнів, по 1 годині на тиждень
заняття з викладачем по вокалу – як підготовка до концертного виступу; в
7-му семестрі – один тиждень для іспиту-концерту).
4. Дослідницька практика (написання бакалаврської роботи і захист –
чотири тижні).
Проведений аналіз навчальних планів зі спеціальності «вчитель
музичного мистецтва в школі» надає підстави стверджувати, що кожен ЗВО
самостійно обирає екзаменаційну програму, порядок виставлення балів,
екзаменаційні бали. Відмінності щодо організації освітнього процесу в ЗВО
значні. Слід зазначити, що основною метою роботи ЗВО є розвиток та
формування виконавських здібностей та музичних умінь (спів або гра на
музичних інструментах).
У більшості ЗВО студент обирає один з двох напрямів –
інструментальна музика або вокал, які є «головним» в його подальшому
оцінюванні. Слід зазнанчити, що нині екзаменаційна програма з вокалу є
дуже складною, оскільки вимоги до компетенцій здобувача освіти з року в
рік зростають [60, с. 231]. Студенти з обмеженими вокальними даними

відразу ж відсіваються. При цьому зовсім не враховуються здібності і
схильності до педагогічної діяльності.
Іспит з інструментальної музики є найчастіше іспитом по класу
фортепіано. Екзаменаційна програма містить такі види музичних творів:
етюди, поліфонія, п'єси тощо.
Незаперечним чинником є той факт, що вчитель музичного мистецтва
має грати на фортепіано, оскільки в подальшій професійній діяльності йому
доведеться длсить часто користуватися своїми виконавськими уміннями
при проведень музичних занять. Але при цьому від вчителя музичного
мистецтва в школі потрібні не лише навички професійного музикантавиконавця, скільки ті, що необхідні для організації освітнього процесу:
підбір музики на слух, читання з листа, імпровізація, оскільки при роботі з
дітьми доведеться імпровізувати під дитячі пісні.
Нині у сучасній школі КНР значне місце займає інструментальне
музикування і знайомство з різними інструментами – народними і
професійними. Тому для вчителя опанування одним інструментом
недостатньо. Слід також закцентувати увагу на тому, що нині в китайських
школах на уроках музики розпочинають вводити елементи хореографії.
Танець займає провідне місце і в традиційному музичному театрі Китаю,
залучення до якого включено в програмний документ «Основи шкільного
музичного виховання» (2015 р.) [33, с. 79]. У зв'язку з цим пооцінювання
студента відбувається і з хореографії, і з музичних дисциплін.
Вищезазначене надає підстави стверджувати, що формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
сприятиме в подальшій їхній професійній діяльності розвитку культурного
життя не лише учнів, а й суспільства в цілому. Підтвердженням
вищезазначеного є те, що в Китаї, розпочинаючи з 90-х років минулого
століття, найбільш популярними заняттями, які організуються в межах
художньої самодіяльності, стали танці, вуличні вистави з піснями і хоровий
спів.

Слід зазначити, що вуличні вистави з піснями ведуть свою історію від
селянських народних пісеньок, що виконувалися в полі – «янге». Саме слово
«янге» поділяється на дві частини. Так, перший ієрогліф в цьому слові –
«ян» – означає «рисові посадки». Пісні-янге сформувалися вже до періоду
династії Юань (1271 – 1368) [23, с. 34]. Їх історія сягає корінням у сиву
давнину. Вони по праву є одним з найбільш своєрідних проявів народної
культури. Зазвичай в одному такому «пісні-танці» бере участь від десяти до
ста осіб. Сюжет танцю береться з історії, легенд, міфології і навіть
сучасного життя. Учасники танцю одночасно і танцюють і співають,
постійно знаходяться в русі. Танець зазвичай супроводжується барабанним
боєм, що змінює свій ритм залежно від танцю. Танцювальних рухів безліч.
Заслуговує на увагу той чинник, що з 90-х років особливою
популярністю став користуватися самодіяльний хоровий спів. Зазвичай
хори утворюються або за місцем проживання – так звані «квартальні хори»
– або за місцем роботи. До їх складу входять від десяти до декількох десятків
осіб. Як правило такими хорами керує професійний педагог-музикант.
Поряд з самодіяльністю, інфраструктуру культури формує і діяльність
професійних установ. Головними з них є театри. Музичний театр – основна
складова музичної культури Китаю. Як пише дослідник Яо Яньцю, останні
300 років музична культура країни розвивалася під цією егідою [45, с. 114].
Нині в Китаї налічується більше 300 регіональних театральних традицій [38,
с. 8]. Найбільш впливовими і поширеними з них є хебейський,
гуандунський, чжецзянський, хенаньський, аньхуйский театри.
Як позитивне, також зазначимо, що нині по всьому Китаю діє близько
30 державних регіональних театрів «китайської опери». Крім цього існують
також приватні акторські трупи і театри. У містах театральні вистави
проводять в спеціальних приміщеннях. Самі вистави проходять практично
щодня.
У сільській місцевості театральні вистави проводять досить часто на
відкритому повітрі, на тимчасових сценах. Зазвичай такі дійства

влаштовуються у вихідні та святкових днях, в залежності від турне, яке
здійснює трупа.
Культурні заходи на площах і відкритих майданчиках складають
характерну рису сучасного музичного життя міст Китаю. Найчастіше такі
вистави проводяться творчими організаціями. Наприклад, театром опери та
балету, симфонічними оркестрами тощо. Значно менше в Китаї установ,
пов'язаних з трансляцією професійної музичної культури.
Отже, проведений аналіз історичного розвитку, структури та змісту
музично-педагогічної освіти Китаю дозволяє зробити висновок, що згідно з
концепцією вищої музично-педагогічної освіти, сучасний шкільний учитель
музичного мистецтва – це фахівець, який має високий рівень музичної і
загальної культури,

володіє широким спектром сучасних освітніх

технологій [53; 46].
Перейдемо до огляду форм та методів формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва.
Розкриємо більш детально основні
формування

професійно-педагогічної

навчальні форми організації

культури

майбутніх

учителів

музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР.
Здобувачі освіти у КНР дуже сумлінно ставляться до освіти і
сприймають її як суспільне благо, а не як послугу. У контексті цього
важливо відзначити особливу організованість та дисциплінованість яка
спостерігається

серед

китайських

здобувачів.

Відповідно

студенти

знаходяться в стадії підготовки до вступу у суспільні відносини як
повноцінні учасники. У студентів збільшуються вимоги до себе,
підвищується

самосвідомість,

інтерес

до

участі

у

будівництві

соціальноорієнтованого суспільства, а цінності мають тенденцію до
систематизації, що є ключовим етапом формування особистості та її
культури. Основною метою освітніх програм музично-педагогічної освіти у
ЗВО КНР є створення умов для здобувачів у їх прагненні до
самовдосконалення та адаптації до високих вимог китайського суспільства.

У той же час, увага преділяється і організаційним питання провадження
освітнього процесу зокрема формам та методам навчання, які направленні
на розширення мислення студентів, допомозі у пошуку власного шляху
професійного зростання та розвитку критичного сприйнятя дійності через
самоаналіз. Отже, освітня програма, що відповідає потребам розвитку
сучасних здобувачів, повинна поєднувати високі ідеали китайської
культури, відповідальності за себе та своїх вихованців та бути професійно
актуальною табути гуманною по відношенью до учасників освітнього
процесу.
Підкреслимо, що викладачі у своїй роботі з майбутніми вчителями
музичного мистецтва на шляху до формування їх професійно-педагогічної
культури використовують різні форми органзації освітньої діяльності, щоб
збільшити зацікавленість студентів у майбутній професії. Наприклад, дуже
популярними є групові заняття та поєднання індивідуальних та групових
форм роботи задля більшої соціалізації здобувачів. У той же час студентів
мотивують практика і стажування як запорука розвитку прикладних
навичок. Також популярні різні практичні методи, такі як практика
продуктивності, практика за межами кампусу і практика у мікрогрупах,
використовуються для надання студентам значного досвіду і навчання [50].
Наприклад, в Уханьскій музичній консерваторії створино власну
систему планування освітньої програми бакалаврату, яка уосвоїй основі має
комбіновану форму, тобто поряд з цілком музичними предметами
викладаються

музична психологія, музична педагогіка і методами

викладання музики в якості основних курсів та вокальна музика,
фортепіано, хор і диригування, історія китайської та іноземної музики і
китайська народна музика, імпровізований супровід, гра і спів тощо в якості
забезпечення розвитку професійно-культурних навичок майбутніх вчителів
музичного

мистецтва.

Розглядаючи

конкретні

форми

організації

навчального процесу, то у ЗВО популярними є відкриті курси, базові теорії,
курси підвищення кваліфікації, практичні курси, лекції та практичні

заняття. У той же час особлива увага приділяється стажуванню майбутніх
фахівців. Важливо відзначити, що в Уханській музичній консерваторії
приділяється особлива увага практичним навчикам здобувачів, тому у їх
освітньому процесі частина приктики та стажування збільшена у порівнянні
з іншими ЗВО які готують майбутніх вчителів музичного мистецтва,
починаючи з 7 семестру, в цілому на стажування відводится 18 тижнів [67].
На факультеті музичної освіти Сінхайскої консерваторії курси
підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва

розділені на три

частини: загальнокультурні базові курси, професійні базові курси та
професійні основні курси. Серед них основні загальнокультурні базові
курси та основні курси це: аналіз гармонії і музичних образів, хор, загальна
історія китайської музики, загальна історія західної музики, введення в
національну музику, фортепіано, вокальна музика, інші курси володіння
інструментами, фізична підготовка, танці, введення в музичну освіту [73].
Відповідно форми підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва
направлені на формування професійних та педагогічних якостей здобувачів,
Таким чином, що стосується освітніх програм музичної освіти
(бакалаврат), педагогічні та класичні
навчальною

програмою

по

ЗВО досягли консенсусу за

інструментальній

музиці

(включаючи

фортепіано), вокальної музики, теорії музичного мистецтва і танців та форм
організації підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. У 2007 р.,
після проголошення національної політики реформування освітньої
системи [93], багато закладів вищої освіти які готують майбутніх вчителів
оновили свої освітні програми. В цьому контексті важливо відзначити, щоб
задовольнити потреби в базовому музичній освіті, заклади вищої освіти які
готують майбутніх вчителів музичного мистецтва зосереджують свою увагу
на на інтеграції теорії з практикою і розширенні практичного змісту в
котектсі формування
фахівців.

професійно-педагогічної культури майбутнії

Зупинимося на методах, які сприяють формування професійнопедагогічної культури вчителів музичного мистецтва.
Процес підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва часто
вимагає систематичної побудови змісту курсу і прискіпливої уваги до
освітньої програми. Тому, виходячи з потреб розвитку здобувача, освітня
програма навчання вчителів музичного мистецтва повинна мати чітку та
стркутуровану навчальну програму, яка взаємопов'язана, пронизана і
об'єднанау у систему, тобто інтеграцію загальних та професійних освітніх
компонентів. При навчанні слід звертати увагу на зв'язок розуміння
здобувачами суміжних знань, як основи формування їх професійнопедагогічної культури. Наприклад, викладання співу слід поєднувати з
теоретичними знаннями традиційної китайської музики і національної
музики, цей процес направлений на сенергію попередніх знань з різних
дисциплін і застосування теорії на практиці. У той же час мета навчання –
розширити кругозір студентів і звернути увагу на те що дисципліни
пов’язані між собою та складають визначену систему.
Розвиваючи ідеї впровадження різних методів підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва розглянемо метод художнього розуміння
вокальних пісень.

Художнє вираження вокальних пісень в основному

базується на мистецькому розумінні пісень. Художнє розуміння пісні не
тільки має відповідати творчому минулому композитора і його намірам, але
і мати особисте розуміння і вираження пісні співаком. І такого розуміння і
сприйняття музики не можна навчити простим навчанням вокальній музиці.
Загалом у

педагогічній освіті при викладанні вокальної музики часто

робиться наголос на відпрацюванні навичок і вмінь, і студенти лише
виконують вказівки вчителя. Але насправді, формуючи навички викладання
вокальної музики, викладач має також розвивати сприйняття і вираження
від музики яке отримують учні. Розвиток музичної сприйнятливості учнів –
кінцева мета навчання співу. Отже, цей метод також вимагає, щоб майбутні

учителі музичного мистецтва у школі мали наички розуміння почуттів і
виразів у піснях, які вони вчать разом зі здобувачами.
Важливим елементом формування професійно-педагогічної культури
майбутніх вчителів музичного мистецтва у ЗВО КНР є вивчення та
розуміння історичних і гуманітарних наук, пов'язаних з навчаннями
мистецтву, зокрема і музики. Тобто здобувачам у китайських ЗВО які
готують майбутніх вчителів музичного мистецтва пропонується більш
детально вивчати історичний контекст твору який вони хочуть представити
для вивчення ученям. Наприклад, як

вчитель співу, ви хочете добре

заспівати пісню, ви повинні розуміти історію і культурне коріння
формування пісні. Тільки використовуючи розуміння історичної і
культурної основи співу і стимулюючи уяву ситуації, учні можуть
поглибити враження і емоційні почуття пісень і заспівати її на належному
рівні. У добірці підручників музики для початкової та середньої школи
багато пісень мають свій специфічний фон і вирази. Наприклад, в п'ятому
класі «Гада Мейлінь» в підручнику потрібно оспівувати подвиги героїчний
персонажів. Автор ставить питання, як повинен заспівати персонаж героя?
Якщо це всього лише технічне пояснення без розуміння і почуття, відтак
учням буде складно співати відповідно до характеристики персонажа. Отже,
в процесі навчання вчителі повинні передбачати історичні події які
супроводжують «Гадамеліна» і культурні особливості монгольських
народних пісень. Немає єдиного стандарту для вираження героїчного
характеру в співі. Тільки після того, як учні відчують роботу вчителя над
персонажем від обличчя якого йде спів, вони зможуть правильно
відтворювати ці твори [93, c. 24].
Розвиваючи тему розвитку вокальних та музичних навичок майбутніх
педагогів доречно звернути увагу на уміння копіювати звучання
закордонних пісень та музичних творів. Спів – це базова начичка, що
розвивається вчителями при навчанні музичним мистецтвам у школі. Учні,
які отримали хороші навички співу, часто можуть виконувати іноземні

пісні. Щоб досягти відмінного співочого рівня, потрібно заспівати відомі
арії. У підручниках музики для старших класів початкової і середньої школи
є добірка відомих зарубіжних пісень частина з яких знамениті арії.
Наприклад, уривок з Турандот у першому томі підручника для шостого
класу «Місяць сходить на Сході». Якщо вчителі співають китайською, це
безперечно знизить художню привабливість музичного твору. Тому автор
підручнику рекомендує співати на мові оригіналу. Це вимагає від майбутніх
вчителів музичних мистецтвв не тільки навичок співу, а й відмінних
слухових та професійних навичок [105].
Робота над власними навичками співу та методами викладання різних
жанрів вокально-музичного мистецтва потребує від майбутніх вчителів
широких знань цього процесу. Через те, що в навчальних прорамах
використовуються різні типи вокалу, є китайські народні пісні, опери,
іноземні народні пісні, сучасні пісні і так далі. Майбутні вчителі музичного
мистецтва повинні вміти детально проробляти репертуар представлений у
підручнику та вміти заспівати більшість пісень з представлених у ньому
товорів. Тому потрібно, щоб у процесі формування професійно-педагогічної
культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у ЗВО вивчення пісень
різних жанрів і стилів було ключовим змістовним елемнтом курсів
підготовки вокальних здібностей.
У КНР дуже поважно відносься до традицій та історії своєї країни,
тому розуміння і виконання традиційної народної музики є невідємним
атрибутом будьякої освітньої програми з підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва і особливо у процесі формування культури, зокрема і
професійно-педагогічної. При викладанні музично-вокальних дисциплін у
ЗВО КНР приділяється особлива

увага викладанню співу традиційної

народної музики, такий як опера. Наслідком цього для шкільних закладів
освіти є навчання традиційній народній музиці у початковій і середній
школі. Учні початкової та середньої школи, цікавляться і сповнені
ентузіазму щодо того, що їм подобається, і в той же час покладаються на

вчителів як провідників у майбутнє доросле життя. Таким чином, розвиток
у студентів любові до традиційної народної музики – найкращий спосіб
викладати любов до традиційну музики у учнів. Оскільки учні не мають
широкого контакту з традиційною народною музикою у своєму
повсякденному житті, демонстрація національних музичних надбань
вчителем є найбільш ефективним засобом демонстрації краси традиційної
музики. У той же час, оскільки традиційна музика сама по собі має свої
методи співу, форми виконання та культурні конотації, якщо майбутній
вчитель музичного мистецтва якщо хочете добре співати народні пісні,
опери повинен мати значну базу знань і практики. Наприклад, «народні
пісні мяо» в блоці 3 дев'ятого класу. Важливим аспектом цих творів є
виконання з місцевими етнічними особливостями. Перш за все, вчитель
повин бути знайомим з діалектом місцевої етнічної групи. Слід усвідомити
особливості діалекту народності мяо. Потім, щоб зрозуміти зміст і
положення пісень, пісні Мяо співаються в різних місцях і в різний час, і вони
діляться на Фей Ге і Цзю Ге. Розуміння всебічного знання народних пісень
не тільки допомагає у їх виконанні, але також допомагає студентам
поглибити розуміння цих пісень у подальшій професійній діяльності. ⑧
Для оперного співу майбутні вчителі не тільки повинні розуміти діалект,
але також повинні бути знайомі з професійними знаннями, такими як
вокальний метод оперного співу. Важливо відзначити, що на сьогодні
Китайська опера розвивається дуже стрімко, і різні типи оперних творів
звучать по-різному. Без певної практики і підготовки складно освоїти
оперний спів на рівні викладання [97].
Важливим засобом покращення професійно-педагогічної культури
майбутніх вчителів музичного мистецта у ЗВО КНР є вивчення історії
китайської і західної музики на досить змістовному рівні, тому що музичні
жанри і стилі в підручниках прдставлених у китайській школі школі є іноді
дуже великими. З точки зору часу і жанру, він охоплює все, від дитячих
віршів в підручниках музики для початкової школи до класичної поп-

музики в середній та старшій школі. Це також відображає принцип
відкритості нового стандарту навчальної програми для складання
підручників. Отже, при вивченні історії музики необхідно не тільки
всебічно вивчати різні типи музики, але також розуміти і розуміти стилі і
художні характеристики різних типів музики. Вчителі повинні мати певний
запас знань, допомагаючи учням відкривати нові знання. Цей підхід
потрібен для змістовної підготовки

майбутніх

вчителів музичного

мистецтва, щоб вони в майбутньому стали досвідченими вчителями музики,
необхідно захоплюватися історією музики і класичною музикою і вміти
навчити інших на засадах поваги та порозуміння
Таким чином, можна зробити висновок, що у китайській музичнопедагогічній освіти існує багато методів навчання майбутніх вчителів
музичного мистецтва, які можна застосувати при роботі зі зобувачами на
всіх ланках школьної освіти. Такі як метод метод демонстрації, метод
занурення у музичний твір, практико-орієтовані методи навчання, ігрові
методи навчання, метод лекції, метод бесіди, метод обговорення, метод
читання музичних творів тощо.
Важливо відзначити, що у більшоті сучаних підручників для школи
немає певної методики навчання музичному мистецтву. Тому в реальному
навчанні вчителям необхідно гнучко їх використовувати весь арсенал
засвоєних під час свого навчання методів і форм організації освітнього
процесу. Майбутньому вчителю музики необхідно вміти розуміти і
використовувати різні методи навчання як запорку побудови зрозумілої
освітньої моделі розвитку творчих здібностей учнівської молоді.
Звернемося до засобів формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР,
оскільки потребує соціальної ітеграції здобувачів освіти та їх направленості
на розвитку взаємодії з оточуючими. Зміст будь-якого освітнього курсу має
ґрунтуватися

на

якостях,

необхідних

для

вчителя

музичного

мистецтвамузики. Як проаналізувати якості, необхідні для викладання

музики? На думку китайських вчених [96; 95; 99] це навчальні матеріали з
музики. Особливе місце у процесі підготовки майбутніх вчителів музичного
мистецтва займає аналіз та вивчення існуючих підручників за якими
навчаються учні у школи різних рівнів. У той же час стандарти навчальних
програм відображають більш високі вимоги китайського суспільства до
майбутніх вчителів музичного мистецтва у школі. Освітня програма та
освітні компоненти цієї програми повинен бути узгоджені зі соціальними
потребами та функціями які релевантні у сучасному суспільстві. Тому,
грунтуючись на аналізі рекомендацій [65] з реалізації навчальних матеріалів
у викладанні музичного мистецтва і стандартів освітньої підготовки
вчителів для початкових і середніх шкіл, можна сказити, що зараз китайська
система підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у ЗВО КНР
проходить динамічну стадію реформ та перетворень на шляху формування
високих стандарів професійно педагогічної культури здобувачів.
У той же час відзначимо, що реформа музично-педагогічної освіти у
КНР враховує загальні потреби країни в навчанні талантів через прозвиток
їх творчості та культурної обізнаності. Найважливішими на наш погляд
документами на цьому шляху стають: «Висновки Міністерства освіти про
активне упровадження реформи щодо оновлених навчальних програм для
вчителів», «Орієнтовна програма професійної навчальної програми
бакалаврату в національному музичному закладі освіти (педагогічна
освіта)» та загальнодержавні інструкції та правила.
У контексті вищезазначеного розглянемо на прикладі співставлення
китайських і зарубіжних музичних творів аналітичні можлиості майбутніх
вчителів музичного мистецтва у роботі з підручниками до яких відносяться
не тільки аналіз музичної композиції, але також і здатність аналізувати
історію, гуманітарні науки, стильові характеристики і способи вираження
музичних творів у їх сучасному стані. Аналіз китайських і зарубіжних
музичних творів у підручниках загальноосвітніх шкіл в основному
проявляється у середніх і старших класах, а складність аналізу у

підручниках початкових класів полягає не більше ніж в поділі музичних
творів на кілька сегментів. Крім того, у середніх і старших класах зміст
підручника передбачає не тільки розуміння музичного стилю, гармонії та
фактури, а й їх аналіз та осмислення. Навчання аналітичному мисленью
майбутніх вчителів музичного мистецтва спонукає їх у своїй професійній
діяльності більш прискіпливо роз’яснювати учням не лише форми та прояви
класичної

китайської музики, а пояснювати сучасний стан розвитку

музичного мистецтва.
Розгялядаючи

китайській

підхід

до

формування

професійно-

педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва не можна
не відмітити, що розвиток особистості повинен бути направлений на її
загальний розвиток у багатьох напрямах. Тобто майбутній вчитель
музичного мистецтва повинен мати навички співу, гри на різних
інструментах та мати навички акомпонування. Наприклад, при навчанні
співу вчителі повинні володіти певними навичками імпровізаційного
акомпанементу. Імпровізоване супровід вимагає від вчителів не тільки
певних навичок гри на фортепіано, а й певного рівня гармонії, музичного
стилю, знання композиції та емоційного сприйняття. Наприклад,

у

підручнику Piano Foundation вимагається від учителів, щоб вони мали досвід
навчання грі на фортепіано від одного до двох років і вміли читати
партитури. А знання музичного стилю і композиції гармонії вимагає не
тільки відповідних теоретичних знань, а й вміння теоретичного
застосування. Застосування теорії вимагає великого практичного досвіду. У
підручниках для початкової і середньої школи кожен урок у початковій
школі і кожен блок в середній школі будуть мати одне або два пісенних
твори. Це вимагає великої кількості імпровізаційного акомпанементу на
фортепіано під час навчання. Але для імпровізованого акомпанементу
вчитель повинен не тільки вміти грати, але і бути хорошим співвиконавцем.
Отже, це вимагає від вчителів певного розуміння і емоційного сприйняття
пісень. У підручниках з музики для початкової та середньої школи є

відповідні текстові описи і картинки для пісень, які також допомагають
вчителям зрозуміти сцену виконання пісень. При виборі фактури
акомпанементу і використанні гармонії вчителі повинні розташувати їх
відповідно до ситуації. Як і педагогічні вміння ознакою професійно рівня
вчителя музичного мистецтва, є високий рівень імпровізаційного супровіду
у процесі навчання.
Китай – багатонаціональна країна з тисячолітньою цивілізацією і
широким спектром традиційної музики. Є багато видів китайських
музичних інструментів. Підручники з музичного мистецтва для шкіл різних
рівнів бувають різних типів. Серед них музика етнічних меншин яка не дуже
добре відома більшості студентів. Але майбутньому фахівцю, котрий здобув
освіту вчителя музики, необхідно розпізнавати зовнішній вигляд і звук
музичних інструментів які представлені у всьому Китаї. Хоча деякі музичні
інструменти зустрічаються нечасто, студенти все ж повинні вміти їх
впізнавати. Насправді, навички і знання музичних інструментів будуть
задіяні в навчанні на високому рівні підготовки здобувачів, наприклад у
роботі з оркестром у середній школі, організованої поза класом. Але це
також вимагає широкого і всебічного рівня знань і навичок, а не простих
факультативів з інструментальної музики, що викладаються на одному або
двох музичних інструментах, а змістовної підготовки.
Розглядаючи особливості організації освітнього процесу у ЗВО КНР
які навчають майбутніх вчителів музичного мистецтва не можна не
відзначити, особливу направленість освітнього процесу на підготовку
здобувачів до створення музичних та пісенних творів як обов'язковго курс
удля студентів музичних спеціальностей, а також практичне застосування
знань аналізу музичних форм у навчанні інших. Хоча створення пісні не
обов'язково обмежується певним типом симфонії, народними піснями тощо,
необхідно задіяти базові знання структури пісні і інших музичних форм як
елементу високого професіоналізму. В майбутньому викладанні музики у
школах повинні не тільки вміти творити, а й направляти учнів до творчості.

Це стосується естетичних проблем перетворення і створення ролей.
Створення музики є важливим контентом для розширення можливостей
формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя,
зокрема ця діяльність вимагає ідентифікації та керівництва від вчителя
музики.
Робота у класі для вчителів повинна не тільки бути направлена на
творчість учнів, а й вчити учнів, як творити добро і яке творчість впливає на
удосконалення костей особистості у часників освітнього процесу. Тому
проблему створення музики необхідно поєднувати з розвитком культуриних
та естетичних смаків студентів.
Формуванням бази знань про популярну музичну культуру.
У музичних підручниках для школи відібрані класичні пісні
популярної музики. Особливо в підручниках для старших класів, відповідно
до розуміння та занань учнів, вибираються пісні, які підходять для учнів.
Наприклад, «Друзі» в другому томі дев'ятого класу, «Весняні квіти» в
першому томі дев'ятого класу, «Квітуча життя» у другому томі восьмого
класу, «Тераса хризантем» Джея Чоу, Ло Дайо. «Нянь» і восьмий клас
першого тому. Вивчення популярної музики допомагає студентам зрозуміти
сучасну музичну культуру, а також є предметом знань, який студенти
зможуть використовувати своїй майбутній професійній діяльності. Однак
при навчанні вчителів музики у ЗВО вивчення популярної музики не
приділялося належної уваги. Однак популярна музика включена до збірки
підручників музики для початкової та середньої школи, тому постає
необхідність вивчати популярну музику як елементу високої культури та
значного професіоналізму. Вивчення популярної музики - це не тільки
вивчення співу пісень, але також вивчення передісторії та пов'язаних з нею
знань. Тільки так майбутній вчитель музичного мистецтва зможемо
отримати знання і грамотність в області популярної музичної культури,
необхідні для викладання музики у школі. Базова професійна грамотність
майбутніх вчителів музики у школі, тісно пов’язана з аналізом змісту

підручників з музики, зокрема і сучасної для різних ланок шкільної освіти,
тобот це є важливою вимогою для студенти які пройшли навчання у ЗВО
та претендують на сталий розвиток власного професіоналізму. Важливо
відзначити, що соціалістичний напрям розвитку китайського суспільста
вмагає від вчителів соціальної відповідальності та постійного розвитку
особистісних та професійно-культуриних здатностей. Соціальні потреби
суспільства є одним з основних джерел при створенні освітніх програм
підготовки майбутніх фахівців. Таким чином, ці загальні професійнокультурні якості є основою для створення обов'язкових професійних курсів
в курсах підготовки вчителів музичного мистецтва у ЗВО КНР.
Аналіз китайських джерел [87; 92; 98; 101] показав, що підготовка
майбутніх викладачів музичного мистецтва у ЗВО КНР має давню історію
та складний шлях розвитку. Формування зананого професіонала в такій
складній
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значних

організаційних та матеріальних ресурсів. Тоже керівництво КНР у 1990-і рр.
висунуло завдання перейти від навчання, орієнтованого на підготовку до
іспитів тобто «зазубрювання», до розвиваючого типу навчання, націленого
на підвищення якісного потенціалу кожного здобувача освіти. Очевидно,
що такий перехід можливий, якщо до нього готові вчителі та викладачі,
особливо ті які тільки навчаються. Перед педагогічними ЗВО постало
завдання сформулювати нові вимоги до якості підготовки вчителів,
розробити навчально-методичні та програмні засоби навчання нового
покоління, які забезпечували б необхідний рівень підготовки професійних
компететностей і загальної культури випускників педагогічних ЗВО. Однак
педагогічні

ЗВО

продовжували

готувати

вчителів-предметників

за

застарілими програмами, які, за визнанням китайських вчених [55; 64; 67],
поступалися програмами інших профілів і напрямів підготовки за змістом,
структурою і якістью навчального матеріалу [107, с. 142].
Намір підняти престиж педагогічної освіти шляхом реалізації програм
педагогічної підготовки в ЗВО інших профілів не призвело до суттєвого

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх вчителів. Осмислення
відмінностей місій і місця педагогічної підготовки в педагогічних і
класичних ЗВО знайшло відображення в «Державного плану реформи та
розвитку освіти КНР на середньостроковій і довгостроковий період (2010го рр.)», Прийнятого ЦК КПК і Держрадою КНР в липні 2010 р. Основні
положення цього важливого державного документа увійшли в 12-й
п'ятирічний план КНР (2011-2015 рр.). Керівництво КНР закріпило
центральну роль педагогічних ЗВО у формуванні відкритої, гнучкої системи
підготовки вчительських кадрів за активної участі класичних університетів
[107, с. 27].
У програмі підкреслюється, що педагогічна освіта потребує
кардинального оновлення концепції та моделі розвитку, особлива увага
приділялася формуванью професійно-педагогічної культури майбутніх
учителів як основи розбудови якісної освітньої системи через збільшення
професіоналізму та культурної обізнаності вчительського контингенту.
Підкреслимо, що однією з особливостей китайської системи внесення
змін у суспільні відносисни є рительне вивчення змінюваного обєкту та
широка консультація з провідними науковцями та практиками. Як результат
таких консультацій китайські вчені та практики [43; 54; 65] запропонували
для вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх вчителів внести до
закону такі інституційні норми як: включення вчителів у категорію
державних службовців, а не прирівнювання їх до статусу держслужбовців,
як

це

зараз

зафіксовано

в

Законі

«Про

вчителів»

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/05/content_4603.htm;

(1993р.)
введення

єдиного іспиту на педагогічну кваліфікацію; зібльшення державного
бюджетування підготовки вчителів; введення системи закупівлі державою
громадських освітніх послуг; централізація кадрового комплектування
сільських і міських шкіл; єдине регулювання ротації вчителів в строго
визначені терміни; уніфікація вимог до організації і проведення професійної
перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів; гарантія дотримання

прав та інтересів вчителів; введення єдиної системи атестації, звільнення і
виходу на пенсію вчителів [107, с. 21-23]. Важливо відзначити, що в КНР
відповідно до закону Законі «Про вчителів» кожна місцева влада може
покращувати умови прців вчителів але не погіршувати їх.
Розкриваючи питання формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР
відзначимо провідну роль педагогічних ЗВО у цьому процесі. Особливе
місце як провідного закладу підготовки вчителів займає Пекінський
педагогічний університет. Цей заклада підготовки вчителів та викладачів
займає провідне місце в системі освіти КНР, що надає можливості до
апробації різних моделей і форм організації підготовки вчителів. Зокрема, в
Пекінському педагогічному університеті з 2003 р здійснюється єдиний
прийом абітурієнтів з початковим розподілом тільки на два великі потоки –
гуманітарний і природничо-науковий, що на той час було дуже іноваційно
для закладів вищої педагогічної освіти. Відповідно до цього нововедення
професійна підготовка починається в кінці другого року навчання. Для
отримання педагогічної кваліфікації студентам дозволено вибрати одну з
трьох моделей проходження навчання.
Перша передбачає включення педагогічних предметів в число курсів
за вибором.
Друга модель – це отримання одночасно двох бакалаврських ступенів,
один з яких з педагогіки.
Третя модель, названа «4 + 2», дозволяє студентам отримати ступінь
бакалавра по обраній галузі знань і далі, на додаток до неї, магістерський
ступінь з педагогіки.
Не зважаючи на вичерпність вказаних моделей підготовки майбутніх
вчителів у залежності від навчального закладу кількість років та їх розподіл
може варіюватися, що свідчить про певну автономію закладів вищої освіти
у КНР [107].

Наведимо декілька прикладів, так у Пекінському педагогічному
університеті діє модель присвоєння двох бакалаврських ступенів. У
Шэньсьийскму

педагогічному

університеті

(який

є

ключовим

університетом в рамках плану національного китайського проекту «211»)
впроваджується модель «3+1», яка включає 3 роки навчання і 1 рік практики
під керівництвом наставника в початковій або середній школі в залежності
від можливостей ЗВО і бажання здобувачів освіти.
У Центральному китайському педагогічному університеті та Східнокитайському педагогічному університеті використовують модель «4 + 2».
Здобувачі освіти, які отримали ступінь бакалавра направляються на роботу
в сільські початкові та середні школи. Слід зазначити, що паралельно із
професійною діяльністю, вчителі можуть продовжувати заочне навчання за
магістерською програмою. За умови позитивної атестації в навчанні та щодо
написання роботи, вони допускаються до захисту магістерської дисертації
[107, с. 143].
Зазначимо, що така модель здобуття вищої освіти є цінним прикладом
дуальної освіти у педагогічній підготовці майбутніх вчителів музичного
мистецтва. Крім того, попередня підготовка здобувачів освіти на основі
високого професійного рівня та поваги до особливостей культури різних
проавінцій КНР сприяє формуванню професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів на засадах практичної підготовки.
За даними, які зазначені в «Жовтій книзі освіти КНР», значну роль
мають експериментальні майданчики щодо застосування різних форм та
методів підготовки майбутніх вчителів. Зазначимо, що ці експериментальні
майданчики діють лише в провідних педагогічних інститутах та
університетах, оскільки вони отримують значні дотації від державних
органів влади. Звичайним педагогічним ЗВО Мінісерстово освіти КНР
ставить більш чіткі та простіші завдання щодо підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва.

Як показав проведений аналіз, до цих університетів можна віднести й
посилення педагогічного компонента освітніх програм бакалаврської
підготовки шкільних вчителів, особливо це стосується вчителів художнього
та музичного мистецтва.
Типовий

навчальний

план

підготовки

вчителів-бакалаврів

в

педагогічних ЗВО містить такі 4 розділи:
● загальноосвітні предмети (50 залікових одиниць),
● професійно-предметна підготовки та додаткові дисципліни (50
залікових одиниць),
● дисципліни теоретичної педагогічної підготовки вчителя музичного
мистецтва(20 залікових одиниць),
● педагогічна практика (30 залікових одиниць).
Отже, здобувач освіти повинен набрати не менше 150 залікових
одиниць для отримання ступеня бакалавра. Позитивним зрушення у
підготовці майбутніх вчителів, стосовно нововведень, поставлених до
2020 року Міністерством освіти – є підвищення значення практичної
підготовки майбутнього вчителя, а також надання особливого значення
дисциплінам за вибором.
До недоліків підготовки майбутніх вчителів можна віднести
несистемне відпрацювання методів і технологій навчання щодо їх
опанування для застосування в майбутній професійній діяльності
[107, с. 144-145].
Важливим аспектом формування професійно-педагогічної культури
майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР є
плановість розробки навчальних планів та завдань які постають перед
системою освіти. З одного боку плановість дозволяє мати вперенесіть та
зрозумілість у процесі підготовки здобувачів освіти але сучасний світ дуже
швидко змінюється, що потребує постійного удосконалення та прегляду
затверджених планів підготовки майбутніх вчителів, зокрема і музичного
мистецтва. Вирішення цих завдань та внесення коректив потрібно залишати

на місцях, що значно збільшить оперативність прийняття рішень та
внесення змін, доповнень в навчальний процес й дозволить підвищити
академічну свободу ЗВО.
Ігнорування цього фактору в плановій побудові економіки та освіти
як її похідної може призвети до негативних наслідків, де вчитель
знаходяться на найнижчому рівні активної участі розбудови освітнього
середрвища, в той же час учні займають пасивну позицію, приймаючи таку
позицію які узгоджену на всіх ланках освітнього процесу у школі. Тому
важливим

фактором

реформування

китайської

системи

підготовки

майбутніх вчителів стає підвищення їх академічної автономії та формування
навичок самостійної відповідальності за підготовку учнів та збільшення їх
професійної підготовки на засадах особистісноорієнтованого підходу,
поваги та культурного різноманіття.
Відзначимо, що з моменту створення КНР і до кінця ХХ століття
програма підготовки вчителів музики була однаково адаптована Державною
комісією з освіти, де навчальні плани були уніфікованими. Музичні
факультети ЗВО в таких умовах мали мало можливостей для коригування
навчальної програми.
Сьогодні «Департамент спорту, охорони здоров'я та художньої
освіти» Державної комісії створив експерементальну програму (2-3 роки)
професійного навчання музиці у ЗВО. Після проходження загальної
кількості навчальних годин у ЗВО Державна комісія за освітою встановлює
обов'язкові курси для майбутніх вчителів музичного мистецтва. Завядки цій
програмі ЗВО або їх підрозділи які навчають майбутніх вчителів музичного
мистецтва отримують певну ступінь автономії, тобто кожна установа
отримала право визначати курси підготовки вчителів музики самостійно в
рамках отиманих повноважень.
Проте дуже часто можна зустріти ситуації, де в закладах вищої освіти
керівництво монополізує право перегляду та удосконалення програм
навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва, відсторонюючи

викладачів від цього процесу, що значно зменьше ефективність та творчий
потенціал підготовки висококваліфікованого фахівця музичного мистецтва.
Наприклад, якщо ми говримо про підготовку майбутнього вчителя
музичного мистецтва і беремо шкільну ланку освіти в навчальних
програмах кожної школи документально вказується кількість курсів і годин,
а також кількість теоретичних і практичних годин для учнів. Оскільки це
задокументована форма, майбутнім вчителям музичного мистецтва важко
впроваджувати творчі та інноваційні методи в свою роботу через
імперативну кількість годин. [108, с.142-143].
В процеі навчання здобувачів освіти які хочуть стати вчителями
музичного мистецтва в Китаї, проводяться індивідуальні уроки, де урок
триває 45 хвилин і розрахований на 2 здобувачів по 20 хвилин на кожного.
Розглянемо більш детально процес навчання та процес формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в закладах вищої освіти КНР на прикладі фортепінної підготовки.

У

сучасній китайській фортепіанній освіті склалися два типи базової форми
навчання: державна та приватна музичні школи. Провідними державними
школами у галузі навчання фортепіано є школа при Центральній
консерваторії та школа при Шанхайській консерваторії. Вони приймають
дітей віком від 9-10 до 12 років, які склали вступні іспити але, перевага
віддається тим, хто демонструє вроджений музичний талант. Навчання
проводиться за трирічною освітньою програмою[109].
У цих школах уроки проводять професори та вчителі, які працюють в
консерваторіях та педагогічних закладах, а також випускники музичних
шкіл. Заняття проводяться у вихідні або ввечері. Зазначимо, що відповідно
до статті 10 Закону КНР «Про вчителів» щоб отримати кваліфікацію вчителя
молодших класів середньої школи, початкової професійної школи, пошукач
повинен мати диплом про закінчення коледжу або ЗВО; щоб отримати
кваліфікацію вчителів старших класів середньої школи і середніх
професійних шкіл, вчитель повинен мати ступінь бакалавра для викладання

в старшої школі майбутній вчитель повинен мати ступінь баклавара або
вище і пройти атитацію. Від так ми можемо зробити висновок, що держані
органи пильно слідкують за якістью підготовки вчителів музичного
мистецтва через високі стандарти їх підготовки та сертифікації.
Навчаючись у музичних класах діти вільно обирають як час занять,
так і термін навчання (без іспитів і тестів), що вносить свої корективи в
процес прфесійної підготовки вчителів музичного мистецтва. Однак усі
здобувачі можуть взяти участь у державній музичній сертифікації та
отримати сертифікат про досягнутий рівень.
Система музичної підготовки у КНР заснована на радянських заразках
(звісно

з

національними

особливостями).

Зокрема

на

факультеті

фортепіанної підготовки Шанхайської державної консерваторії (SSC) та
Центральної державної консерваторії (CSC), підготовка майбутніх фахівців
музичної справи включає навчання в початковій школі (4 роки), музичному
коледжі при консерваторії рівень бакалавра та магістра (4+2 років). Деякі
випускники консерваторії можуть вступати до аспірантури (2 роки).
Загалом, 16-річний період освіти забезпечив високий рівень випускників
піаністів [109].
Процес підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у ЗВО
КНР у класах фортепіано має цікаву специфіку яку можна впровадити і в
українську систеу освіти. За цією програмою викладачі відбирали
найкращих здобувачів, які згодом ставали помічниками викладачів і
досвідчені фахівці допомагали їм освоювати секрети навчання грі на
фортепіано та своїм новичкам викладання на більш практичній основі.
Процес професійної та загальнокультурної підготовки майбутніх
вчителів у SSC та CSC включає складання за допомогою Виконавчого
комітету плану щорічних концертів та приймав їх програми. Наприклад,
були організовані концерти, присвячені національним святам, ювілеям
провідних закладів вищої музичної овіти та їх провідним спеціалістам. Крім
цього, кафедри влаштовували підсумкові концерти по буднях – раз на 2

тижні, щоб здобувач міг грати не менше 2 разів на семестр, якщо він цього
не робив, йому не дозволяли скласти державні іспити [109].
Важливо відзначити, що провідні заклади вищої освіти КНР одним зі
своїх основних прорітетів вбачають у популяризації музичного мистецтва
серед усіх верств населення. Тому навчальні заклади повинні були
викладати музику як для молодої музично-освіченої громадськості, так і для
тих, хто хоче стати професійними музикантами. Ідеалом вчителя вважається
той, хто виховує музично-естетичні можливості та творче мислення учнів,
допомагає дітям усвідомити важливість співпраці та гуманітарного
навчання для їх всебічного розвитку як особистостей.
Однією з форм заохочення та формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти
КНР є просвітницька діяльність відомих китайських музикантів-викладачів
(педагогічний досвід у цьому контексті дуже вагомий). Наприклад,
професор Чжоу Гуаячжен (вона була однією з перших китайських
виконавців у 50-х роках 20-го століття, яка виграла престижні нагороди на
міжнародних конкурсах) присвячує себе громадській та викладацькій
діяльності, вона працює над популяризацією викладання фортепіано в
широких колах населення в Китаї. Вона регулярно відвідує місцеві
організації в різних містах і селищах Китаю (що є гарним прикладом
міжкультурного порозуміння), консультуючись з вчителями фортепіано,
читає лекції на Центральному телебаченні, їх теми, стосуються початкового
етапу вивчення гри на фортепіано. Така діяльність піаніста щодо обізнаності
громадськості дуже поважна в китайських музичних колах.
Важливо відзначити, що фортепіано прийшло до Китаю лише близько
100 років тому, і китайська фортепіанна музика не має багатовікової історії,
фортепіанне мистецтво майже відразу стало предметом особливої уваги
китайських педагогів та композиторів. Через те, що культури Китаю та
Європи різні, традиційний європейський метод фортепіано не може
повністю відповідати характеристикам китайської освіти. Тому формування

національної методології підготовки високопрофесіональних вчителів є
пріоритетом у фортепіанній педагогіці.
Для формування виконавської школи важлива не тільки маса освіти,
низка навчальних закладів, успіх окремих музикантів на міжнародній арені.
Він повинен бути описаний актуальними методичними принципами в
технології виховання та інтерпретації класики, власним національним
репертуаром, оригінальним, пов'язаним з національною традицією,
виконавськими концепціями, а також послідовною спадкоємністю поколінь
музикантів. У тривалому процесі перевірки на практиці китайські вчителі
постійно підвищують свій професійний рівень і створюють власні принципи
формування методології та методики фортепіано, що значно збагачує їх
професіоналізм.
Процес

підготовки

майбуього

вчителя

музичного

мистецтва

направлений на вряхування і фізіологічних особливостей його майбутніх
учнів. Наприклад, освіта китайського фортепіано спрямована на сильну
спрямованість формування технічного апарату з раннього дитинства, це
ставлення має пріоритет. Для учнів основним завданням є тренування
пальців і рук; для цих цілей широко використовується європейська
дидактична література, переважно повчальна [4].
Формування професійних якостей майбутніх вчителів музичного
мистецтва у ЗВО КНР включає використання різноманітних методів роботи
з учнівською молодью. За словами Янчен Лю результатом впровадження
таких методів навчання з боку вчителів є досить міцні і справді масивні
технічні навички для дітей, які навчаються фортепіано. Зосередження уваги
на розвитку спритності пальця та свободи рухів рук слід вважати головною
рисою китайської фортепіанної педагогіки. Однак такі прийоми не
сприяють актуалізації творчого потенціалу дитини та формуванню її
особистої позиції в процесі спілкування з музикою [11].
Водночас багато китайських піаністів та освітнян по-різному
використовують деякі принципи китайської художньої естетики у своїй

виконавській практиці та педагогіці, що свідчить про змістовну підготовку
вчителів на рівні їх навчання у музичних закладах вищої освіти. Відомий
піаніст і вчитель Чжу Гун вважав, що необхідно "... вчити, покладаючись на
природні здібності учнів ... хороший вчитель не змушує учнів до власного
смаку, а сприяє формуванню власного" [111, с. 32]. Розвиваючи мислення
та уяву майбутніх піаністів на своїх заняттях, Чжу Гун трохи грав, але часто
говорив про композиторів, зміст та почуття роботи та стилю. Враховуючи,
що типи та техніки різних студентів мають індивідуальні кольори, Чжу Гун
допоміг створити технологію, засновану на природних інстинктах
здобувачів. Такий підхід свічить про високий рівень власної професійнопедагогічної культури вчителя музичного мистецтвата бажання формувати
цю культуру у здобувачів але не примушуючи, чи нав’язуючи, а наводячи
свій власний приклад.
Формування професійно-педагогічної культури майбутніх викладачів
музичного мистецтва у ЗВО КНР стає більш ефективним за умови
впровадження принципу співвідношення почуттів та їх вираження через
фізичну дію з народного театру, мистецтва, античної філософії. Наприклад,
особливістью китайського національного театру є дуже стримані дії, навіть
якщо персонажі в гніві чи люті, їх пози ніколи не бувають різкими та
провокаційними. У нетренованих глядачів іноді складається враження, що
форма та засоби вираження китайського мистецтва далекі від реальності.
Але все, що європейці часто сприймали як конвенцію, є зрозумілим і
близьким для китайського народу та освяченим тисячолітніми традиціями.
Ритуальність характеризує китайців у їх регулярних справах і в трагічних
ситуаціях [66, с. 176].
Відзначимо, що однією з особливостей формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах
вищої освіти КНР є використання стилю – «Вень» (відпочинок) тобто
висока ступінь концентрації думок, усвідомлення почуттів та умов. Якщо
виконавець досягли «золотої середини», його стиль виконання ідеальний.

Такий спосіб виконання є найбільш продуктивним при інтерпретації
ліричних творів, або передачі глибокого і м’якого настрою в музиці, або
втіленні найтонших градацій звуку.
На іншому кінці виконавського мистецтва на фортепіано в Китаї
знаходиться стиль «Ву» (войовничий). Занадто багато почуттів та емоцій,
які, на думку багатьох китайських викладачів-піаністів, можуть зруйнувати
принцип "золотої середини", такий важливий для китайської культури. Це є
причиною того, що китайські піаністи віддають перевагу творам у стилі
«Вень». Однак у першому десятилітті 21 століття стиль «Ву» був широко
поширений (наприклад, відомий китайський піаніст Ланг Ланг грає у цій
виконавській манері), а в практичній підготовці ці два стилі врівноважують
один одного. Підкреслимо, що застосування в навчанні цих вищезазначених
стилів надає можливості для унікальної форми підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва на засадах традиційної для китайської
культури системи протистояння та руху до принципу «золотої середини»
[77].
Надзвичайно цінними для формування професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти
КНР є використання китайської рекреаційної системи «Цигун» у методах
гри на фортепіано, що має суто національні особливості. Система «Цигун»
– це мистецтво зміцнення фізичного та психічного здоров'я, яке
практикується в Китаї. «Цигун» дозволяє збільшити можливості людського
розуму,

контролювати

тіло,

посилюючи

функції

людського

тіла,

посилюючи та розвиваючи його приховані риси. Використання цього
підходу у підготовці здобувачів освіти дозволяє значно пожвавити процес
навчання музичному мистецтву та сформувати важливі аспекти професійнопедагогічної культури майбутніх музикантів[74].
Як відзначають китайські викладачі-практики під час виконання
музичної партії необхідно регулювати рух внутрішньої енергії «Ци». Цей
рух відбувається одночасно з вилученням звуку інструменту і проявляється

через звук. Координація «Ци» вимагає правильного дихання, зокрема,
необхідно вдихати складом «Ци» на початку музичної фрази, а видихати в
кінці фрази чи речення. Справа в тому, що спочатку потрібно зрозуміти
мелодію своїм серцем, потім засовами викладачів «Ци» має проникнути в
пальці. Перед виконанням слід сісти прямо, тіло має бути вільним, а крім
того, потрібно зосередитися. Під час виступу руки повинні рухатись
відповідно до руху «Ци». Все, що відповідає цьому руху, виглядає природно
і вільно. Використання цієї методики дозволяє здобувачам розкрити свої
професійні особливості та підвищити власний культурний рівень у гармонії
з традиційними практиками [74].
Таким чином, принципи «Цигун» запроваджуються у

музичних

закладах освіти КНР, щоб сформувати професійно-педагогічної культуру
майбутніх музикантів на основі єдності внутрішнього духу та зовнішніх
проявів дій здобувачів, що сприяє вирішенню багатьох проблем, пов'язаних
з грою на музичних інструментах і особливо на фортепіано. Наприклад,
практикуючи розслаблення рук, координацію тіла та усунення напруги
тощо. Такі методики допомагають майбутньому учителів музичного
мистецтва зрозуміти природу проблем які виникають у процесі навчання та
швидко їх вирішити.
У 1990 р. У Пекіні була опублікована книга Ін Шицжен «Педагогіка
фортепіано» [112]. Це перша, написана китайською жінкою робота над
методами навчання грі на фортепіано, що дозволило судити про деякі
важливі принципи фортепіанної педагогіки в Китаї. Серед основних питань,
представлених у цій книзі, були характер і роль вчителя, зміст початкової
підготовки, поліфонічний тренінг виконання, використання педалі,
психологічна підготовка художника та виконавця. В заключній частині
книги розглядаються умови та принципи успішного викладацького процесу.
Ін Шицжен приділяє особливу увагу початковому етапу навчання грі
на фортепіано, вважаючи, що в перші роки закладені основні,
фундаментальні

інструменти,

необхідні

для

формування

справді

професійного митця. Вона стверджує, що на початковому етапі навчання
вчитель повинен усвідомлювати особливості своєї роботи: успішний
професійний розвиток піаніста не може бути без встановлення оптимальних
методів і прийомів навчання, правильного визначення об'єкта дослідження,
послідовності в оволодінні арсеналом виразних засобів, раціональної
організації навчального процесу [112].
Ін Шицжен закликає у своїх працях майбутніх вчителів музичного
мистецтва та вже практикуючих майстрів приділяти особливу увагу
розвитку технічних та психофізичних навичок, слуховому контролю та
функціонуванню свідомості, єдності ритму та рівномірності рівномірної
швидкості у виконанні музики. Авторка закликає готувати майбутніх
вчителів музичних мистецтв на розумінні значення встановленню в учнів
правильного розуміння поліфонічної музики. На своєму прикладі вона
привчала здобувачів слухати виступ, його ступінь, розвиток, розрізняти
тембр різними голосами, порівнюючи хорову (вокальну) та фортепіанну
(інструментальну) поліфонію [109].
Констатуючи вищезазначене можна зробити висновок, що до
особливостей китайських національних методів навчання грі на музичних
інструментах, особливо на фортепіано належать:
● наявність двох форм навчання – громадської та приватні музичні
школи;
● пріоритет технічної підготовки;
● розвиток двох виконавських стилів – «Вень» та «Ву»;
● пріоритет китайської системи цигун;
● розвиток творчості китайських композиторів для дітей.
Опанування та використання вищезнанчених особливостей у своїй
майбутній

викладацькій

діяльності

значно

збільшує

можливості

майбутнього вчителя музичного мистецтва та формує його професійнопедагогічну культуру.

Праналізуємо досвід навчання майбутніх вчителів музичного
мистецтва у провідних закладах вищої музичної освіти КНР на прикладі
Шанхайської консерваторії, Центральної консерваторії та Синхайської
консерваторії.
Шанхайська консерваторія це один з найкристижніших ЗВО музичнопедагогічного спрямування у всій КНР. Здобувачі які отримують освіту у
цьому закладі вищої освіти дуже затребувані у багатьох провідних освітніх,
громадських та культурих організаціях на всій території КНР та за її
межами.
Освітній процес включає в себе багато різноманітних форм організації
навчання. В основному це індивідуальні лекції, доповнені ансамблем та
різноманітними формами ансамблю, музикою в приміщенні, групові
заняття, активні та інтерактивні заняття з впровадження педагогічних
технологій, регулярними навчальні концерти, кожен студент повинен брати
участь у навчальному концерті кожного навчального року відповідно до
свого просування за освітьою програмою. Студенти повинні проводити
сольні концерти, випускні концерти та інші форми виступів як запоруки
формування професійно-педагогічної культури.
Професійно-педагогічна підготовка у Шанхайській консерваторії
включає різні підходи та методи як традиційні так і інноваційні. Викладачі
у процесі формування професійно-педагогічної культури здобувачів
керуються необхіністью пошуку індивідуального підходу до кожного
студента та розвитоку його унікального таланту. Основне завдання яке
стоїть перед

вчителями – це створення можливостей для оволодіння

здобувачами базовими навичками виконання і більш зрілими техніками
навчання, щоб вони могли адаптуватися до потреб соло, або ансамблю в
майбутній професійній діяльності, і відкривали можливості для розвитку
свого таланту та талантів своїй майбутніх учнів.
Важливо відзначити, що одним з основних принципів розбудови
навчального

процесу

у

Шанхайській

консерваторії

є

особистісноорієнтований підхід до здобувачів з максимальною увагою на
розвитоу їх особистості та культури.
Навчальний план підготовки професіоналів музичного мистецтва
Шанхайській консерваторії дозволяє реалізовувати певну автономію у
виборі методів та форм взаємодії між викладачем та студентом.
Коцепція

взаємодії
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суб’єктами

освітнього

середовища

побудована на взаємоповазі та розумінні потреб та можливостей один
одного. Індивідуальне навчання дозволяє реалізувати цю взаємодію у
поному обсязі. Відзначимо, що викладач висуває свої ідеї, розумно вибирає
навчальні матеріали та музику, а принцип індивідуального навчання також
створює невимушену навчальну атмосферу для здобувача. Завдяки цьому
здобувачі знаходять свій шлях пізнання, який їм підходить на основі знань,
отриманих від вчителя, щоб максимально розкрити свій потенціал.
У Шанхайській консерваторії діє послідовна система роботи зі
студентами, що закладає основи теприпості та послідовності у їх майбутній
професійній діяльності. Особливу увагу у цьому процесі займає розвитоу
власного таланту майбутнього музичного педагога. Наприклад, для
здобувачів молодших курсів викладач чітко дасть репертуар для навчання.
Для здобувачів старших курсів викладач надасть корисні пропозиції, але
основна мета полягає у виявлені суб'єктивної ініціативи при виборі
особистого репертуару. В принципі, студенти можуть вибирати етюди і
музику для вивчення зі списку репертуарів, зазначених в програмі кожен
навчальний рік.
Важливим аспектом формування професійно-педагогічної культури
майбутніх вчителів музичного мистецтва є групове навчання і взаємодія.
Хоча основною формою навчання музичних педагогів є індивідуальноа
форма роботи, групова взаємодія дозволяє зануритися в колективну
творчість та розвити навички співробітництва та групову взаємодію. Такі
навички є необхідним компонентом майбутньої взаємодії з учнями у
закладах освіти. Крім того групова робота допомагає студентам покращити

свої здібності до управління тембром, закріпити поняття інтонації і
поліпшити їх чутливість і точність до знаків вираження і ритму. Щотижневі
репетиції оркестру для студентів у своїй основі мають багато симфонічних
творів, дозволяючи студентам на практиці вивчити координацію голосів,
з'ясувати гармонію і напрямок мелодії симфонічних творів, а також
ознайомитися з роботою диригента.
Практична підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва
здійснюється через регулярне проведення різних форм концертів і вистав,
що допомагає здобувачам реалізувати свої здібності психологічної адаптації
в реальних виступах. У реальному виконанні психологічний стан певною
мірою впливає на якість виконання. Шанхайська консерваторія організовує
сольні, ансамблеві випускні публічні концерти та інші форми виступів
відповідно до конкретної навчальної ситуації. ЗВО надає майбутнім
фахівцям якомога більше майданчиків і можливостей для художньої
практики,
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використовувалися в якості форми атестації, також розповсюдженні
педагогічні парктики та взаємодія з учнівською молоддю.
Аналізуючи систему підготовки здобувачів освіти у Шанхайській
консиравторії зазачимо, що на сьогодні ЗВО необхідно розглянути питання
про подальше підвищення вимог до педагогічної складової підготовки
здобувачів освіти, а також зосередити увагу на публічних виступах та
концертах. Це потрібо, щоб підготувати студентів до того, щоб вони були
педагогічно обізнані та стали професійними виконавцями після закінчення
навчання, що значно підвищить їх авторитет в очах їх майбутніх учнів.
Розглядаючи питання формування професійно-педагогічної культури
майбутніх вчителів музичного мистецтва у ЗВО КНР не можна не
розглянути

досвід

Центральної

консерваторії.

Як
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консерваторії основною формою організації навчання є індивідуальне або
парне навчання вчителя музичного мистецтваі здобувача, також можна
відзначити організацію різних форм колективних уроків або навчання

спостереженню за грою та поведінкою інших здобувачів. Важливо
відзначити, що вагоме місце у навчанні займає академічна дисципліна,
тобто студенти повинні оволодіти певним обсягом знань, перш ніж вони
зможуть скласти іспит в цьому навчальному році та перейти до наступного
курсу навчання.
Зазначимо, що Центральна консерваторія дотримується принципів
поєднання історичного досвіду та сучасних технік у навчанні та організації
освітнього процесу. Зокрема для формування професійно-педагогічної
культури здобувачів використовуються методи музичного акомпонименту
та взаємодоповненняя у процесі гри на сучасних та народних інструментах.
За розвиток загальнокультурних навичок відповідають предмети на яких
вивчаються цілеспрямовано або вибірково традиційні репертуари різних
історичних періодів зарубіжних країн, а також

історія китайського

музичного мистецтва та сучасний стан розвитку музичного мистецтва його
нові жанри. Дотримуючись принципу поступового прогресу, на молодших
курсах
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професійними навичкамита поліпшенням виконавських навичкок та
художніх досягнень у комплексі, одночасно зміцнюючи педагогічну та
технічну підготовку на старших курсах.
Особлива увагу у навчанні здобувачів приділяється розвитку
творчості, важливо підкреслити, що цей процес регламентується освітьою
програмою і виклдачі повинні ви користовувати визначений репертуар,
дотримуватися розкладу та освітнього стандарту і враховувати особливості
кожного здобувача як майбутнього провідника музичних, соціальних та
професійних ідеалів для підростаючого покоління.
Таким чином, можна зробити висновок, що Центральна консерваторія
дотримується принципу поступового прогресу і прагне навчати студентів
навичкам музичного напряму та викладанню музичного мистецтва у
закладах освіти. На першому та другому курсах здобувачі в основному
тренують базові навички, щоб поліпшити свої художні досягнення, а на

третьому і четвертому курсах вони зосереджуються на розвитку художнього
самовираження, творчості та педагогічної майстерності. З цієї причини ЗВО
також надає студентам безліч практичних можливостей, таких як регулярні
професійні концерти, культурні заходи і різні професійні змагання між
здобувачами. Студенти можуть проявити свої професійно-педагогічні
якості через практику, і в той же час вони можуть виявити свої власні
проблеми і спробувати покращити свої результати та вміння. Практична
підготовка спонукає студентів до набуття впевненості, отримуванні досвіду
та роботи над помилками і домогтися більшого прогресу завдяки власним
діям у реальних ситуаціях майбутньної професійної діяльності.
Сучасний розвиток музичного мистецтва у КНР та його професійнопедагогічний супровід значно пожвавлюється в остані роки і основою цього
процесу виступають провідні ЗВО країни. До найбільш поважних та
зананий ЗВО з підготовки музикантів та педагогів музичного мистецтва
відноситься Синхайска музична консерваторія.
Навчаючись у цьому ЗВО здобувачі отримують міцну основу у
професійних навичках, зокерма здатності до виконання музики, розумінні
музичного змісту і стилю та розвитку педагогічної майстерністі. Здобувачі
можуть отримати певні навички сольного виконання та акопоніменту,
класичної, сучасної та народної музики і відповідати міжнародним
професійним стандартам у галузі музичного мистецтва та вкладання. Після
закінчення навчання здобувачі можуть працювати педагогами музичного
мистецтва у закладах освіти різних рівнівю
Професія вчителя музичного мистецтва
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консерваторії запроваджуються особистісно орієтований підхід у процесі
формування професійно-педагогічної культури здобувачів. Студенти
повинні навчатися в відповідно до їх здібностей, крок за кроком за
допомогою евристичних методів навчання. У цьому ЗВО готують не лише
високопрофесійних фахівців, а й

соціально відповідальних громадян.

Досить велика кількість навчального часу відаодиться на ідеологічну та
політичну підготовку майбутніх пдегогів музичного мистецтва. В очах
укладників освітніх програм не достатньо щоб випускник мав лише
професійні навички у роботі з підростаючим поколінням, важливими
елемнтом у роботі педагога є моральне та культурне виховання, тому цьому
аспекту приділяється значна увага у професі формування професійнопедагогічної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва.
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сформульовані так, щоб підкреслити практичну складову підготовки
вчителів музичного мистецтва в аспекті формування їхньої професійнопедагогічної культури. Ця спеціальність вимагає, щоб студенти відповідали
вимогам програми для випускників, коли вони закінчують чотирирічний
курс навчання. Основними завданнями які стоять перед випускниками
Сихайської консерваторії які обирають педагогічних шлях розвитку своєї
кар’єри розширювати музичне бачення учнів, розвивати обізнаність учнів
про успішність у творчості, збагачувати знання учнів і підвищувати їх
рівень виконавського мистецтва.
Як у всіх інших провідних закладах вищої освіти КНР у Синхайській
консерваторії адміністрація та викладачі приділяють увагу успішності у свіх
її проявах. У процесі навчання проблеми студентів повинні виявлятися і
вчасно виправлятися, щоб виникаючі проблеми не перешкоджали
формуванью професійно-педагогічної культури та світогляду здобувачів.
Професійно-педаогічний розвиток студентів має не тільки розвивати
професійну практичність та відповідні йому навички, але і бути
цілеспрямованим,
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підвищувати їх обізнаність про музичне виконання та соціальну
відповідальність як носіїв знань та культури китайського народу. Найбільш
успішні здобувачі мають можливість займатися дослідженнями музичного
мистецтва на базі ЗВО та впроваджувати отримані результати в освітній
процес.

Зміст навчання студентів у Синхайській музичній носерваторії дуже
різноманітний. На додаток до різних тренінгів з сольної практики, кафедра
також організовує для студентів спільне навчання та практичні можливості,
такі як виконання камерної музики, робота з оркестрами і пов'язаними з
ними знання з поглибленої теорії музики та організації групової взаємодії.
З точки зору навчального плану, перший рік навчання покликаний
стандартизувати

навчання

основним навичкам, особливо

навчання

диханню, руху пальців, руху мови, зміни кольору тону, інтонації і ритму.
Якість дихання безпосередньо впливає на управління тембром, а тембр
лежить в основі музичного виконання. Від того, чи правильно
використовуються пальці чи ні, а також від правильності сили, ритму та
інших деталей в рахунку також залежить гравець. На старших курсах увага
придялеться урізноманітненью різних технік а жанрів виконання музичних
товрів. Відзначимо, що на першому курсі студенти використовують велику
кількість масштабних вправ і етюдів, які допомагають стандартизувати свої
базові навички та підготуватися до сприйняття поглиблених професійнопедагогічних навичок.
За словами китайських вчених [79] «Навчальна програма - це, по суті,
практична форма навчання ... Реалізація навчальної програми - це фактично
навчання». Особливо при вивченні навчальних завдань по конкретних
предметів такого розуміння більше. По суті, це прирівнювання процесу
реалізації курсу до процесу навчання. Це розуміння підкреслює єдність
навчальної програми і викладання. З точки зору розширення концепції,
реалізація навчальної програми включає навчання, а навчання є ключовою
ланкою і основним способом реалізації навчальної програми. Це пов'язано з
тим, що тільки коли вчителі засновують своє викладання на існуючому
плані навчальної програми, використовують план навчальної програми в
якості основи для вибору стратегії навчання і шукають ефективні методи
навчання, які можуть спонукати учнів засвоїти зміст навчальної програми,
навчальна програма може бути реалізована. Реалізація також вимагає

синергії різних елементів навчальної діяльності, включаючи вчителів,
студентів і зміст навчальної програми [92].
Аналіз освітніх програм.
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«Підготовки вчителя музичного мистецтва у косерваторії»
Праналізуємо основі цілі підготовки майбутніх вчителів музичного
мистецтва та виділео аспекти які формують професійно-педагогічну
культуру здобувачів. Ця освітня програма відповідає вимогам національної
реформи і розвитку базової освіти, розроблена у провінції Чжецзян і може
бути використана на всій території КНР. Здобувач який пройшов навчання
за цією програмою культивує любов до музичної освіти, володіє хорошими
політичними та соціальними якостями розбудовує свою професійну
діяльність у гармонії з професійною етикою, має значні теоретичні знання,
професійні навички та має сформовані потужні освітні та педагогічні
можливості. Випускники цієї освітньої програми зосереджують свої
професійні таланти на розвитку власної творчості та творчості своїх учнів.
новаторстві та розвивають здібності до саморозвитку, які беруть участь в
навчанні музиці і дослідженнях в області музичної освіти в області базової
освіти.
До основних результатів освітньої програми у контексті формування
професійно-педагогічної

культури

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва належать:
Вчитель який має розвинуту культуру готовий внести свій внесоку
розбудову соціального добробуту країни. Дотримання основних цінностей
соціалізму, довічна віра в викладання, плекати професійний ідеал видатного
музичного педагога; тверда віра в навчання і просвітництво людей і
наслідування, дотримання норм педагогічної етики, етичність, люблячий і
відповідальний, відданість справі, любить музичну освіту в середній школі,

приймайте загально прийняті норми педагогіки нової ери як професійний
ідеал і маєте сильне бажання стати відмінним учителем.
Вчитель який вміє коммунікувати і співпрацювати. Має сильну
коммуникативні якості і пристосовується до навколишнього середовища;
має хороші командні навички, навички співпраці, організації і управління;
має здатність творчо вирішувати практичні завдання в музичній освіті та
викладанні; володіє сильним почуттям глобального бачення і можє
спиратися на місцеву музичну культуру, Слідкуйте за міжнародними
тенденціями і бере участь в академічній мобільності і співробітництві з
іншими вчителями та закладами освіти.
Вчитель який має відмінні професійні та педагогічні навички. Володіє
гуманітарною, науковою та інформаційною грамотністю, необхідною для
участі в музичній освіті у середній школі; має тверді знання з предметні
теорії і професійні навички, а також широкі міждисциплінарні знання;
розуміє стан і тенденції професійного розвитку, а також має чітке уявлення
про освітньу політику і стандартах освітньої діяльності; має чітке розуміння
принципів та методів розробки, реалізації, оцінки та дослідження музичного
навчального процесу у середній школі; можє ефективно планувати і
здійснювати освітню та педагогічну діяльність, а також можє ефективно
стимулювати і оцінювати навчання та розвиток учнів.
Вчитель який прагне до самостійного навчання і безперервного
розвитоку. Сильна здатність до самостійного навчання, сильна обізнаність
щодо професійного розвитоку та чіткого планування власного професійного
розвитку; ознайомленість у передових освітніх концепціях, розуміння меж
розвитку базового музичної освіти і викладання, а також можливості
навчання протягом усього життя для саморозвитку та самовдосконалення;
вміє навчитися та міркувати у взаємодії теоретичного навчання і
педагогічної практики; вміє вирішувати конкретні завдання в процесі
навчання музичному мистецтву та постійно підвищує свій професійний
рівень (Додаток В)

Таким чином, аналіз провідного досвіду організації освітнього
процесу у ЗВО КНР показав, що на сьогодні процес формування
професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва
у своїй основі має ряд традиційних та іонваційних форм методів та засобів
організації. Трансформація освітнього процесу у КНР направлена на
формування всебічнорозвивеної особистості яка відповідально ставиться до
оточуючих та праге не просто існувати, а розвиватися у професійному та
культурному планах. Цей підхід має велику популярність серед населення
КНР, що значно підвищує зацікавленість громадян у отриманні якісної та
сучасної освіти. Тому професія вчителя має дуже велике значення для
свідомих громадян які прагнуть до розвитку усього суспільства уцілому.
До основних форм організації навчання у ЗВО КНР які готують
педагогів музичного мистецтва можна віднести традиційні із загальнокультуриних та теоретичних дисциплін – це лекції, індивідуальні та групові
практичні заняття та практики. У музичній підготовці практикуються
індивідуальні заняття та групова робота направлена на спостереження та
розуміння колективної творчості. Важливе місце у підготовці здобувачів
займають сучасні методи викладання це іробота у парах і спостереження,
використання сучасних цифрових засобів забезпечення освітнього процесу.
Часто використовується сенергитичний підхід через поєднання традиційної
музики та мистецтва з її сучасним проявами. У підготовці сучасних
педагогів музичного мистецтва у ЗВО КНР використовується передовий
досвід західної освітньої системи з ацентом на особистісноорієтований
підхід до організації освітнього середовища.
Головною цілью освітніх програм, а від так і підбору форм, методів та
засобів у процесі формування професійно-педагогічнрї культури майбутніх
вчителів музичного мистецтва стає їх гуманізація та направленість на
задоволення соціального запиту на вчителя який увесь час розвивається сам
та допомагає знайти свій шлях для здобувачів через творчість у музичному
мистецтві.

Для

проведення

порівняльної

характеристики,

зазначимо

що

оновлення змісту освіти вимагає від українських учених та педагогівпрактиків пошуку нових форм, методів, засобів професійної підготовки
вчителя музичного мистецтва. Щодо форм професійно-педагогічної
культури майбутніх учителів музичного мистецтва, вважаємо за необхідне
застосовувати творчий підхід під час їхньої підготовки.
Форма досліджується у дидактиці, зокрема у процесі підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва, в двох значеннях:
● форма навчання;
● форма організації навчання.
Слід зазначити, що в українських ЗВО форми навчання є:
● індивідуальними,
● груповими,
● фронтальними,
● колективними,
● парними, з можливістю заміни здобувачів освіти.
Форма організації навчання є завжди обмежена часом конструкція
побулови окремої ланки освітнього процесу та певний вид заняття: лекція,
семінар, конференція тощо.
Наукова педагогічна думка пропонує значну кількість систем методів:
● для підвищення рівня самостійності студентів: пояснювальноілюстративний,

репродуктивний,

проблемний

виклад

навчальної

інформації, дослідницький (І. Лернер та М. Скаткін [11]);
● за ступенем прояву дослідницького характеру діяльності: методи
стимулюючого та мотивуючого навчання та здійснення опанованих дій
(словесний, наочний, практичний, індуктивний, дедуктивний, аналогічний
метод;
● проблемно-пошукові, евристичні, дослідницькі, репродуктивні
метод-інструкція, пояснення, навчання; самостійна робота з книгою тощо);

● методи контролю та самоконтролю (усний та письмовий контроль,
методи самоконтролю тощо) (Ю. Бабанський [4, с. 32])
● ефективність навчання: когнітивні методи (А. Хуторський [27,
с. 322]).
До специфічних методів віднесемо:
● редагування - художній синтез, колаж, «ідеальні типи» – створення
культурного контексту, інтерпретація) [7];
● метод творчих завдань дозволяє інтегрувати культурологічну,
виконавську, методичну підготовку і об'єднати всі елементи музичного
заняття в єдиний процес (синхронний і діахронічний аналіз твору) [7].
Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування
їх професійно-педагогічної культури майбутнього повинна виходити за
межі загальноприйнятої традиційної моделі, коли здобувач освіти є не
пасивним одержувачем знань. Щоб вийти з цієї ситуації, необхідно
розширити звичні межі професійної підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва, зробити процес навчання нелінійним.
Пластичне інтонування та музично-ритмічні рухи. До проблеми
взаємозв’язку музики з рухами, пластикою, танцем постійно звертаються
фахівці різних галузей – музиканти, педагоги, ритмісти, балетмейстери.
Б. Асаф’єв [3] стверджував, що музичне мистецтво постійно відчуває на собі
вплив “німої інтонації, пластики та рухів людини (включаючи мову руки)”.
Музична інтонація, на його думку, ніколи не втрачає свого зв’язку а ні зі
словом, а ні з танцем, а ні з мімікою, пантомімою (людського тіла).
Найяскравіше зв’язок музики з рухами проявляєтся в народній музиці. І
пісня, і танок, і інструментальна музика народжуються в тісному
взаємозв’язку із зображенням трудових дій, інсценуванням музичного твору
[3].
Отже, варіативні форми і методи навчання співу майбутніх учителів
музичного

мистецтва

відповідних навичок

повинні

включати

розвиток та

формування

організації співацького процесу, розвитку вмінь

самодіагностики та самоаналізу власного співацького процесу, досконалому
оволодінні комплексом вокально-технічних вправ і технологій вокального
навчання та виховання.
При опануванні певною системою знань, майбутні вчителі музичного
мистецтва формуються власні способи діяльності та етапи їх реалізації, який
втілюється в уміннях, що є підґрунтям діяльнісного компонента
професійно-педагогічної культури вчителя. Студент опановує певною
системою вмінь (інтелектуальні, комунікативні, вміннями педагогічної
техніки). Дана система вмінь надає можливість дієво реалізувати набуті
знання та сформувати відповідні якості вчителя музичного мистецтва. Так,
інтелектуальні вміння спрямовані на формування внутрішньої потреби до
самостійного набуття знань та їхнього застосування для творчого
перетворення дійсності. Їхнє формування здійснюється в процесі освітньої
діяльності здобувачів освіти, яка є важливою складовою формування
професійно-педагогічної культури вчителя.
Методичний прийом «гра в оркестрі» надає здобувачам освіти такого
позитивного враження, ніби-то вони є учасниками зіграного концерту.
Відтак, даний метод має позитивні враження в здобувачів освіти.
Для участі в грі педагог-музикант використовує елементарні
інструменти, такі як-от: палички, металеві та дерев’яні ложки, дзвіночки,
брязкальця. Під музику виконуються задані ритми, в залежності від
насторою музики: весело, бадьоро, таємничо, голосно чи тихо тощо [20].
Позитивні відгуки маємо від викладачів та здобувачів освіти
Бердянського державного педагогічного університету щодо здійснення
імпровізації в освітньому процесі.
Особливої увага заслуговує сукупність методів розвитку емпатіі;
редагування (художній синтез, колаж); «Ідеальні типи»; створення
культурного контексту; інтерпретація [20].
Ці методи є базовими для педагогіки мистецтв і реалізуються у
вигляді системи вправ і творчих завдань. Розглянемо їх докладніше. Метод

моделювання. Цей метод заснований на живому образі, ототожнений
певноюособистістю, стосовно якої існують правила уявної реальності,
«запропоновані обставини». Для більшості ігор-симуляторів характерна
яскраво виражена забарвлення «персонажів», соціокультурний фон
моделюється ситуації. Можливі гри-вправи, ілюстровані гри. Метод
імітаційного моделювання сприяє, крім ідентифікації, розвитку уяви,
діалогу, дивергентного мислення, артистизму. Метод синестезії (співчуття).
У самому звучанні слова звертає на себе увагу спорідненість «естетики»
(«естетика» – це почуття, «синтез» – співчуття, симпатія). Значення
синестезії – це переклад вербального змісту в невербальний, синтетичний
або, навпаки, невербальний переклад в ряд інших виразних аналогів. Згідно
з концепцією О. Рудницької, синестезія – це межсенсорная асоціація, яка
виникає в суб'єкті в результаті взаємодії зорових, слухових та інших образів
мистецтва і визначається інтегративним характером конкретно-чуттєвого
осмислення їх художнього сенсу. Як правило, синестезія є результатом
взаємопроникнення елементів мовних структур, властивих різним видам
художньої діяльності. Внутрішні методи співчуття Синестезия багато в
чому властива музиці. З одного боку, він провокує відчуття інших
модальностей, а з іншого – бере участь майже у всіх міжсенсорних
взаємодіях як універсальний засіб невербального мислення [24; 27].
«Синхронний аналіз» передбачає порівняння з іншими мистецтвами в
контексті «стилю епохи». Застосування «синхронного аналізу» має
ґрунтуватися на знаннях, набутих в історії музики і культури, а також на
особистому досвіді спілкування з різними видами мистецтва. У
синхронному аналізі важливу роль відіграє художній стиль як сукупність
основних ідейно-художніх особливостей мистецтва епохи. Стиль твору
відображає як загальні закони мистецтва, так і синхронний і діахронічний
аналіз музичного твору. Метод творчих завдань – це самостійне
знаходження художніх аналогій, що ґрунтуються на законах естетики цього
стилю.

Таким чином, аналізуючи твори епохи романтизму, слід враховувати
характерні риси романтизму: несумісність ідеалу і реальності, мрії про
досконалість людини і світу, свободу творчості, широту почуттів і уяви. Все
це можна знайти в творах Ф. Шуберга, Ф. Ліста, Ф. Шопена, Р. Шумана,
Е. Хоффмана, Д. Б. Байрона, В. Гюго та інших! При вивченні прелюдій і фуг
Баха також пропонується знайти твори інших мистецтв, що відносяться до
стилю бароко.
Особливу роль в «синхронному» аналізі грає художнє узагальнення.
Це основа розумової діяльності в мистецтві. Художнє узагальнення
притаманне виділення, відокремлення, закріплення такого матеріалу, який
найкращим чином висловлює художню ідею художника. Іноді узагальнення
грунтується на ретельному відборі окремих частин. Це так звана типізація.
Інший спосіб – типологія, коли художник представляє узагальнений образ.
Такі роботи менш чуттєво-конкретні і наочні, але вони концептуальні.
Типологія набула поширення в мистецтві XX століття (Д. Шостакович,
Б. Брехт, Т. Манн).
Художнє узагальнення

залежить від

творчого

методу,

який

складається під впливом різних факторів, і в різних видах та жанрах
мистецтва

відбувається

конкретизацію

та

по-різному.

абстрагування,

У
у

літературі

творах

використовують

живопису

досягають

узагальнення завдяки композиції, використанню можливостей кольору.
Музика – найбільш узагальнене й «абстраговане» мистецтво. Проте вона
створює умови для передачі різноманітних емоційних переживань. Чим
більшим є узагальнення, тим масштабнішим є твір мистецтва [24].
Робоча програма навчальної дисципліни «Хорове диригування»
(спеціальність

6.020204

Музичне

мистецтво*,

ДВНЗ

«Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», розробник – А. Карпенко) розрахована на 270 годин, не
передбачає лекцій, на практичні заняття відводить 134 години і 136 – на
самостійну роботу.

До підвалин формування педагогічної культури майбутнього учителя
музичного мистецтва спрямовані сучасні вимоги до духовної культури
особистості, позначені в програмі, а саме:
● забезпечення музичного розвитку кожного учня відповідно з його
здібностями, можливостями й задатками;
● спрямованість музичного виховання до засвоєння традицій
національної педагогіки.
В контексті досліджуваної проблеми вважаємо доцільним уведення до
програми окремого розділу – списку творів, рекомендованих для
опрацювання в межах засвоєння дисципліни з наявністю в ньому палітри
творів духовної музичної спадщини. Специфіку опрацювання духовної
музики необхідно розглянути під час засвоєння змістового модуля 4
«Удосконалення диригентської техніки на матеріалі творів сучасної
української та зарубіжної класичної музики (оперні сцени, частини ораторій
або кантат, великі хорові твори a’capella)». Опанування духовних музичних
творів, на наш погляд, сприятиме розвитку педагогічних здібностей
(творчих,

перцептивних,

організаційних);

оволодінню

спеціальними

уміннями й навичками (виконавськими, репертуарними); розвиненості
музично-педагогічної творчості, оригінальності розв’язання творчих
завдань [24].
Робоча програма навчальної дисципліни «Хорове диригування»
(спеціальність 6.020204 Музичне мистецтво Бердянського державного
педагогічного університету, розробник – В. Григор’єва) з 270 годин
відводить 120 – на індивідуальні заняття і 150 – на самостійну роботу [25].
Потенціал цієї дисципліни для формування професійно-педагогічної
культури студентів-музикантів простежується на основі навчальної та
виховної компоненти змісту курсу: через 80 теорію та практику
диригентської діяльності у виші здійснюється становлення професіоналізму
особистості, мотиваційна сфера студентів починає характеризуватися
потребою у гармонізації власної емоційної сфери при спілкуванні з

духовною музикою, бажанням навчити себе й учнів керувати своїми
емоціями, розвитком позитивної мотивації до змісту навчання, педагогічної
діяльності.
Робоча
(спеціальність

програма
6.020204,

навчальної

дисципліни

Бердянського

«Хоровий

державного

клас»

педагогічного

університету, розробник – В. Григор’єва) теж розрахована на 972 години зі
зміщенням наголосу на самостійну роботу, на яку виділяється 540 годин, а
на практичні – 432 години [26, с. 70]. Її орієнтація на формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
яскраво простежується в описанні інтегрованих вимог до знань і вмінь, а
саме: «історії розвитку хорового мистецтва; історії розвитку дитячого
хорового виховання в Україні й особливостей сучасної дитячої шкільної
пісні; кращих зразків хорової спадщини українських та зарубіжних
композиторів, а також творів народного мистецтва; теоретичної бази знань:
теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних форм,
історії музики, гри на фортепіано, загальної постановки співацького голосу;
жанрового розмаїття хорової музики в її історичному аспекті; володіння
теоретичною базою аспектів вокально-хорової роботи» [26, с. 70].
За словами Смаковського Ю. В. здійснений аналіз державного
стандарту, навчальних та робочих програм закладів вищої освіти з
дисциплін «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики»,
«Аналіз музичних творів», «Хорове диригування», «Хоровий клас» показав,
що у них з різною мірою повноти окреслені завдання формування в
студентів педагогічної компетентності, що складає основу когнітивноаксіологічної та творчо-діяльнісної складових педагогічної культури. Проте
морально-світоглядна та емоційно-мотиваційна складові мало враховані,
головним чином, через заслабке залучення міжпредметних зв’язків
(філософськокультурологічних та педагогічно-психологічних). Потенційні
можливості використання творів духовної музики у змісті переважної

більшості навчальних дисциплін залишаються практично нереалізованими
[25].
Отже можна зробити висновок, що система підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва у своїй основі має досить велику кількість
різноманітних форм, методів та засобів, зокрема для формування їх
професійно-педагогічної культури у процесі навчання у ЗВО. Процес
формування професійно-педагогічної культури здобувачів музичного
мистецтва включає ряд традиційних та інноваційних форм організації
освітнього процесу. До них можна віднести: лекції, практичні заняття як
індивідуалні, так і групові, семінари які можна організувати на засдах
ігорових та активних технологій тощо. У процесі формування професійнопедагогічної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва найбільш
дієвими є наочні; опорно-ілюстративні; евристичні методи роботи зі
здобувачами.
Узагалнення провідного досвіду підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва в Україні дозволяє зробити висновок, що система
формування їх професійно-педагогічної культури включає великий арсенал
можливостей організації цього процесу. До найбіль придатнх можна
віднести активні та інтерактивні методи вивчення музичних творів та
педагогічної майстерності. Зазначимо, що система підготовки здобувачів
яка направлена на формування їх професійно-педагогічної культури у своїй
основі має особистісноорієнтований підхід який у повінй мірі розкриває
творчий потенціал майбутніх вчителів, проте у незначній мірі зменшує їх
педагогічний потенціал при роботі з великою кілкістью учнів у школі.

2.2. Творче використання прогресивного досвіду формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного
мистецтва в закладах вищої освіти КНР та Україні
Аналіз результатів проведеного дослідження

дозволяє провести

узагальнення обох освітніх систем у формуванні професійно-педагогічної
культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти.
Важливо відзначити, що загальним в обох системах є їх минуле та орієнтація
на радянську систему підготовки вчителів музичного мистецтва. Це
особливо яскраво проявляється у освітній системі КНР та викликано
соціалістичною моделлю організації соціально-економічних відносин у
китайському суспільстві, що значно пожвавлює розвиток гуманістичної
спрямованості навчання майбутніх вчителів музики на засадах традицій та
сучасного наукового підходу.
Перш за все можна відзначити це проведення міжрегіональних
культурно-музичних

заходів,

що

значно

сприяє

налагодженню

міжособистісних зв’язків та культурного обміну між представниками різних
регіонів. У процесі проходження педагогічної практики у шкільних
закладах освіти, такі форми організації майбутньої професійної діяльності
мають найбільшу ефективність. Наприклад представники різних шкіл однієї
провінції чи області за підтримки місцевої влади відвідують своїх колег з
іншої місцевості та у очному форматі можуть обмінюватися накопиченим
досвідом та інноваційними підходами у навчанні музичному мистецтву. До
поміжними засобами у цьому процесі можуть стати цифрові засоби. Хоча у
сільській місцевості як в КНР, так і в Україні інтернет зв'язок не розвинений
на достатньому рівні, проте у самих будівлях шкіл можна організовувати
онлайн трансляції таких заходів для тих учасників освітнього процесу які не
змогли прийняти участь у заході. Через участь у таких заходах значно
зростає впевненість у своїх силах як вчителів, так і їх учнів, також це гарна
можливість проявилися їх таланти і зміцнилася їх впевненість у собі, тобто

показати, що учні з різних місць не такі ж і різні і мають ті самі радощі та
переживання, що і їх однолітки.
Другою рекомендацією яку можна впровадити в освітній процес
формування професійно-педагогічної культури вчителів є запрошення
візитуючих професорів для викладання на один або декілька семестрів.
Хоча на такі заходи потрібно виділяти додаткові кошти, ефект від такої
освітньої взаємодії має величезний вплив на майбутніх вчителів музичного
мистецтва. У КНР робота вчителя це дуже шанована професія, тому
здобувачі які бачать, що їх старші колеги досягли

успіху

та хочуть

поділитися своїм досвідом з ними значно підвищує мотивацію покращення
своїх професійно-педагогічних навичок та загальної культури. Відзначимо,
що у китайських школах є практика запрошення вчителів з інших шкіл для
ведення позакласних занять, таких наприклад як латиські танці, чи заняття
сучасним співом.
В контексті вищезазначеного підкреслимо, що вчителі музичного
мистецтва у КНР знаходяться у постійному пошуку та вдосконаленні своєї
професійно-педагогічної культури. Важливим елементом цього процесу є
позакласні активності. Навчаючись у ЗВО музичного спрямування майбутні
вчителі музичного мистецтва беруть активну участь у різних культурних
конкурсах або заходах за межами кампусу. Ці заходи дозволяють студентам
показати свої таланти на великій сцені. Наприклад конкурс мистецтв «День
вчителя»,

мистецькі

заходи,

танцювальні

спектаклі,

концерти

інструментальної музики, дитячі спектаклі тощо. Проте такі заходи нажаль
проходять лише раз на рік тому у студентів не так багато можливостей
отримати враження та зміцнити зв'язок з провідною та класичною музикою.
Важливою

особливістю

китайського

підходу

до

формування

професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва
є їх взаємодія у процесі практичної підготовки з батьками учнів. В
українській освітній системі дуже часто можна побачити, що молоді вчителі
відчувають тривожність у процесі взаємодії з батьками своїх учнів.

Наприклад,

батьків можна запросити до школи у момент практики

майбутніх вчителів музичного мистецтва, щоб вони дізнатися, як
викладають майбутні вчителі музики і який контент вони відтворюють
разом з їх дітьми, щоб батьки знали: уроки музики включають не тільки спів,
але й вивчення теорії музики, мюзиклів, народних пісень і зарубіжних
творів, що значно збагачує досвід взаємодії та комунікації у подальшій
професійно-педагогічній діяльності.
Підвищення власної мистецької грамотності є важливим фактором
формування

професійно-педагогічної

культури

майбутніх

вчителів

музичного мистецтва. Основою цього процесу стає навчання упродовж
життя, тобто безперервне вдосконалення професійних та педагогічних
якостей через розширення власного уявлення про навколишній світ та його
можливості у навчанні музичному. Завдяки постійним зусиллям майбутніх
шкільних вчителів музичні ресурси суспільства можуть бути більш повно
використані для служіння розвитку музичної освіти, щоб більша кількість
учнів змогла підвищити свою художню грамотність і розвинути свої
навички музичної творчості [28].
Всебічне використання різноманітних методів навчання для повної
мобілізації ентузіазму та інтересу кожного учасника освітнього процесу
часто буває більш важливим, ніж педагогічні навички і самі педагогічні
технології. Якщо є великий інтерес до предмету, тоді учні будуть вкладати
більше трудових, матеріальних і творчих ресурсів у цей процес. Інтерес
студентів до музики завжди здоровіше і краще, ніж одержимість студентів
Інтернетом і цифровими іграми. Тому майбутні вчителі повинні
застосовувати різні методи і засоби навчання, щоб музичний клас був
сповнений енергії і життєвих сил. В результаті можна грати студентам
шедеври, створені або заспівані відомими музикантами різних стилів та
епох, такі як класичні твори поп-співака Майкла Джексона і «Нічого» Цуй
Цзянь; фортепіанні твори Ланг Ланга; старовинний музичний твір «Висока
гора і поточна вода» тощо. Це дає здобувачам інтуїтивне враження і дає їм

певне уявлення про різні стилі музики. Також можна слухати популярні
музичні програми відомих телеканалів, такі як «Голос Китаю» на
супутниковому телебаченні Чжецзян, «Новий голос Китаю» і «Я співак» на
телеканалі Hunan TV. Звичайно, студентів з певним музичним досвідом або
хобі можна також спонукати до виконання імпровізацій на уроці.
За рекомендаціями досвідчених китайських вчителів, здобувачі які
навчаються у ЗВО потрібно навчати основам теорії музики, брати участь в
музичних гуртках, і брати участь у спеціальних музичних тренінгах.
Кажуть, що знаменитий тенора – Лучано Паваротті не знав нот, і все ще був
дуже поважним у музичному світі. Під час культурної революції Чжан
Тіешен вступає до університету з 0 балами. Вищезазначені два випадки
дуже особливі, тому не можна сказати, що у музичному мистецтві це
правило, напроти це виключення які підтверджують правило, що лише
якісна освіта може надати можливість професійно-педагогічної реалізації.
Тому, будучи вчителем музики, необхідно доповнювати базові музичні
знання для звичайних класів не пов'язаних з музикою спеціалізацією, щоб
вони могли розуміти ноти і мати деякі базові знання теорії музики: такі як
високі і низькі частоти. Такий підхід одразу дозволяє більшості здобувачів
зрозуміти, що музика – це не просто наспів декількох поп-пісень для малечі.
Хоча процес викладання базової музичної теорії складний, тому майбутній
вчитель музичного мистецтва повинен проявляти гнучкість та терпимість
щодо своїх майбутніх учнів.
Процес

постійного

вдосконалення

для

майбутнього

вчителя

музичного мистецтва починається у стінах закладу вищої освіти. Усі ЗВО
КНР пропонують своїм здобувачам можливість вступу до музичних гуртів.
Студенти, у яких є музичні хобі та спеціальні здібності можуть приєднатися
до хорів, гітарних гуртів, оркестрів поп-музики. щоб розвивати свої хобі,
збагативши свої знання з різних інструментів. Позиція адміністрації ЗВО та
загалом китайської влади у тому, щоб більше людей змогли опанувати

музичні мистецтва тоді країна стане місцем, повним щастя та гармонії для
всіх її громадян.
Надзвичайно важливими у роботі майбутнього вчителя музичного
мистецтва, а особливо у його професійно-педагогічній культурі є розвиток
«м’яких навичок». За словами педагога практика Ван Кун 85 відсотків
успіху людини залежить від гармонійних міжособистісних відносин, а 15
відсотків – від професійних знань. Крім того педагог відзначає, що
міжособистісні відносини – це продуктивність та наводить приклад прем'єра
КНР Чжоу Еньлайя який користується великою повагою серед людей, тому
що він правильно каже і добре справляється з різними міжособистісними
відносинами. Відклавши убік вульгарні «відносини», ми повинні визнати,
що навіть при навчанні в класі вчителі та учні повинні підтримувати хороші
відносини, щоб ефект навчання був краще. Переважна більшість учнів не
пройшли спеціальної музичної підготовки, тому ми не можемо вимагати
занадто багато чого.
Одним з основних завдань майбутніх вчителів музичного мистецтва є
слідування принципам розвитку і гармонії, у процесі заохочення учнів та їх
активізації у класі. У класі наш учитель часто може сказати: «Красива
дівчинка, відмінно співає!» «Гарний хлопець, ти домігся великого прогресу,
у тебе необмежений потенціал!» «Дуже добре, продовжуйте» «Мої юні
друзі ...» «Співайте». «Ласкаво просимо, до спроби », «Будь сміливою» та
інші висловлювання. У такій манері спілкування учні швидко позбавлялися
своєї сором’язливості та працювали увесь час заняття.
З власного досвіду можна виокремити такі правила навчання як
закріплюйте базові знання, стимулюйте ентузіазм студентів до навчання,
дозволяйте

їм

добре

вивчати

професійні

курси,

покращуйте

загальнокультурні навички студентів на факультативах і закладайте міцну
основу для майбутньої професійно педагогічної діяльності здобувачів.
Світ вільний і щасливий, поки на цьому наполягає ваше серце. Будь
то в житті або в класі, ми завжди повинні зберігати свободу учнів і

доставляти їм задоволення. Вчителі музики повинні особливо добре
використовувати емоційні характеристики музичних предметів для
стимулювання і навчання учнів. Якщо учням подобаються уроки музики, то
вони більш енергійно будуть опанувати різні аспекти музичного мистецтва.
Для цього

майбутній вчитель музичного мистецтва повинен виконати

велику підготовчу роботу. Незалежно від того, скільки методів він буде
використовувати, його кінцева мета – стимулювати бажання учнів вчитися
і змусити учнів отримувати велике задоволення від процесі навчання [31].
Дієвими рекомендаціями які вже функціонують в українських вишах
для ЗВО КНР у контексті більшої інтеграції освітніх стандартів та правил
підготовки зі світовим досвідом формування професійно-педагогічної
культури майбутніх вчителів музичного мистецтва є впровадження
компетентнісного підходу в освітній діяльності. Цей процес допоможе
уніфікувати підготовку здобувачів у контексті світової інтеграції освітнього
процесу та значно полегшить адаптацію молодих фахівців при реалізації їх
права на академічну мобільність та роботу за кордоном.
Об’єднуючим елементом обох систем підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва може стати подолання «цифрового розриву» в
освітній діяльності між містами та сільською місцевістю. Загальновідомо,
що у еру цифрових технологій комунікація залежить від якісного інтерент
зв’язку та насиченості навчального процесу актуальними цифровими
засобами. У КНР які в Україні є нагальна проблема у недостатній
забезпеченості шкільних закладів освіти сучасними засобами навчання та
комунікації. Вбачаємо вирішення цієї проблеми одним з найважливіших
пріоритетів

обох

освітніх

систем.

Досить

часто

не

можливість

неможливість придбання або використання музичних інструментів вчителі
компенсують прослуховуванням музичних творів та їх теоретичної або
динамічної демонстрації шляхом перегляду відео роликів або іншого
контенту. Так як у ХХІ столітті майже увесь відео контент переведено у
цифровий формат, питання насиченості цифровими засобами навчання має

виключне значення. Відзначимо, КНР досягла більшого успіху на цьому
шляху, проте через велику територію та різні природні ландшафти, ще
багато чого потрібно зробити. Але не дивлячись на всі негаразди можна з
впевненістю сказати, що ця ціль буде досягнута, тому що одними з основних
пріоритетів розбудови соціалістичного Китаю є подолання різниці у
розвитку між містом та селом і розвиток освітнього процесу, зокрема і
професійно-педагогічної

культури

майбутніх

вчителів

музичного

мистецтва займає вагоме місце на цьому шляху.
Цінним

для

української

музичного-педагогічної

освіти

є

напрацювання китайської освітньої системи, щодо поєднання масивних
історико-культурних надбань музичного мистецтва та сучасних підходів на
шляху формування професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів
музичного мистецтва. У контексті китайського шляху розвитку особистості
її зв’язок з минулим надає їй більше можливостей у побудові власного
бачення подальшого вдосконалення особистісних та професійних якостей.
Тобто, шанування традицій та історичного надбання китайської цивілізації
дозволяє побудувати унікальний шлях розвитку який задовольнить потреби
як особистості, так і суспільства взагалі. Поняття гуманності та
людиноцентризму

втілюється через історичний зв'язок минулого та

сучасності.
Освітня концепція китайської професійно-педагогічної культури,
направлена на правильне розуміння природи, цінностей та цілей шкільних
музичних курсів, навчитися використовувати методи навчання, які
відповідають закономірностям розвитку музичної освіти і науковим
принципам і методам викладання,

оволодіння базовими здібностями

дослідження музичної освіти та здібностями до їх представлення та
використання. Вбачаємо в цьому найвищий прояв систематичності до якої
потрібно рухатися і українській музичній освіти, щоб гармонічно
формувати професійно-педагогічну культуру майбутніх вчителів музичного
мистецтва.

У підготовці високоякісних освітніх кадрів у контексті формування
професійно-педагогічної культури непотрібно забувати і про виховний
характер навчання. У ЗВО КНР цей обов’язок покладено на комсомольські
організації та осередки. Їх діяльність можна виразити у трьох якостях яких
повинен додержуватися майбутній вчитель музичного мистецтва, якщо він
хоче розвиватися у китайському суспільстві

воспитание любові до

оточуючих особливо учнів та колег, визначні моральні якості як провідника
знань та культури та почуття соціальної відповідальності за свою роботу та
дії.
До найбільш проблем які зустрічаються на шляху формування
професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва
у ЗВО КНР та України можна віднести: недостатність уваги яка
приділяється у

навчальних планах і

освітніх програмах підготовки

майбутніх учителів музичного мистецтва аксіологічно-культурологічному,
семіотично-герменевтичному

компонентам

формування

професійно-

педагогічної культури; відсутній логічний міждисциплінарний зв’язок
музичних та педагогічних дисциплін професійного циклу та дисциплін за
вибором під час навчання; недостатнє використання сучасних форм, методів
та засобів педагогічної діяльності, можливості концертно-виконавської
практики; недостатнє впровадження цифрових засобів навчання у процесі
навчання музиці, зокрема у сільській місцевості, що звужує арсенал
педагогічних

прийомів

майбутніх

вчителів

музичного

мистецтва;

несистематичне урахування принципу особистісної зорієнтованості у
формуванні

професійно-педагогічної

культури

майбутніх

учителів

музичного мистецтва.
Висновки до розділу 2
Аналіз провідного досвіду організації освітнього процесу у ЗВО КНР
показав, що на сьогодні процес формування професійно-педагогічної

культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у своїй основі має ряд
традиційних та інноваційних форм методів та засобів організації.
Трансформація освітнього процесу у КНР направлена на формування
всебічнорозвивеної особистості, яка відповідально ставиться до оточуючих
та праге не просто існувати, а розвиватися у професійному та культурному
планах.
До основних форм організації навчання у ЗВО КНР, які готують
педагогів музичного мистецтва, можна віднести традиційні форми роботи –
це лекції, індивідуальні, групові, практичні заняття та практики. У музичній
підготовці практикуються індивідуальні заняття та групова робота,
спрямована на спостереження та розуміння колективної творчості. Важливе
місце у підготовці здобувачів займають сучасні методи викладання це і
робота у парах і спостереження, використання сучасних цифрових засобів
забезпечення освітнього процесу. Часто використовується сенергитичний
підхід через поєднання традиційної музики та мистецтва з її сучасним
проявами. У підготовці сучасних педагогів музичного мистецтва у ЗВО КНР
використовується передовий досвід західної освітньої системи з ацентом на
особистісноорієтований підхід до організації освітнього середовища.
Головною цілью освітніх програм, а від так і підбору форм, методів та
засобів у процесі формування професійно-педагогічнрї культури майбутніх
вчителів музичного мистецтва стає їх гуманізація та направленість на
задоволення соціального запиту на вчителя який увесь час розвивається сам
та допомагає знайти свій шлях для здобувачів через творчість у музичному
мистецтві.
Визначено форми (самонавчання, заочна, денна, вечірня, дистанційна)
та методи (специфічні (метод художнього розуміння вокальних пісень,
метод крос-культурного підходу та порівняння вивчення національних
культур,

метод

моделювання

ситуацій

художньо-педагогічного

спілкування, метод художньо-педагогічної ділової гри, метод виявлення
«загального» і «особливого», метод контрастів, метод музично-образної

драматургії), традиційні (метод евристичної бесіди, метод демонстрації,
метод занурення у музичний твір, практико-орієтовані методи навчання,
ігрові методи навчання, метод лекції, метод бесіди, метод обговорення,
метод читання музичних творів, метод тренінгів з сольної практики, метод
спостереження та розуміння колективної творчості)), спрямовані на
формування

професійно-педагогічної

культури

майбутніх

учителів

музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР. З’ясовано, що на
першому та другому курсах здобувачі освіти, в основному, тренують базові
навички, аби підвищити свої музичні здобутки, а на третьому і четвертому
курсах вони зосереджуються на розвитку музичного самовираження,
творчості та педагогічної майстерності.
Найвищим рівнем сформованості професійно-педагогічної культури
майбутнього вчителя музичного мистецтва є опануванням технологією
музикотерапії, яка ґрунтується на принципах співу та спеціальних
вокальних вправах, спрямованих на акустичну стимуляцію роботи життєво
важливих органів майбутнього педагога, оптимізацію діяльності вищої
нервової системи і підвищення всіх захисних сил організму. Дана технологія
сприяє самовдосконаленню та саморозвитку вчителя, запобігає його
професійному вигоранню, яке має вплив на рівень сформованості
професійно-педагогічної культури педагога.
Отже можна зробити висновок, що система підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва у своїй основі має досить велику кількість
різноманітних форм, методів та засобів, зокрема для формування їх
професійно-педагогічної культури у процесі навчання у ЗВО.
Узагальнення провідного досвіду підготовки майбутніх вчителів
музичного мистецтва в Україні дозволяє зробити висновок, що система
формування їх професійно-педагогічної культури включає великий арсенал
можливостей організації цього процесу. До найбіль придатнх можна
віднести активні та інтерактивні методи вивчення музичних творів та
педагогічної майстерності. Зазначимо, що система підготовки здобувачів

яка направлена на формування їх професійно-педагогічної культури у своїй
основі має особистісноорієнтований підхід який у повінй мірі розкриває
творчий потенціал майбутніх вчителів, проте у незначній мірі зменшує їх
педагогічний потенціал при роботі з великою кілкістью учнів у школі.
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马
高 峰 ， 高 师 音 乐 教 育 现 状 浅 析[J]， 绥 化 学 院 学
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98.
99.

鲁
黄卉,马达，立足区域音乐文化研究,关注高校传统音乐教育—
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102. 黄薇薇，新建地方本科高校音乐院系定位研究的探讨[J]，宜春

103. 齐

ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного пошуку, аналізу
джерельної бази надав підстави зробити такі висновки.
1. Аналіз стану наукового осмислення порушеної проблеми в
китайській науковій літературі засвідчив відсутність цілісного дослідження
щодо формування професійно-педагогічнрї культури майбутніх вчителів
музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР.
У дисертації на основі аналізу праць китайських учених розкрито суть
понять «професійно-педагогічна культура» (інтегративна якість особистості
педагога-музиканта, умова і передумова організації дієвої професійної
діяльності, високий рівень сформованості професійної компетентності
вчителя музичного мистецтва, який має здатність до професійного
самовдосконалення

та

саморозвитку)

та

«формування

професійно-

педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва»
(здатність до творчої самореалізації в різноманітних видах професійнопедагогічної діяльності, спрямованої на опанування, передачу і створення
педагогічних цінностей і технологій).
2. Визначено

структуру

формування

професійно-педагогічної

культури майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти
КНР. Зміст професійно-педагогічної культури вчителя музичного мистецтва
може бути представлено сукупністю компонентів: емоційно-мотиваційний
(сприйняття професійно-педагогічної культури як власної професійноособистісної

цінності,

самовдосконалення),

розвиненість

мотивів

щодо

когнітивно-аксіологічний

постійного
(перетворює

загальносуспільні та педагогічні цінності в особистісні, що дає поштовх
формуванню їхньої професійно-педагогічної культури та забезпечує
здатність майбутнього вчителя розв’язувати професійні завдання і
передбачає сформованість професійної компетентності розвивати в учнів
духовні

та

моральні

цінності),

морально-світоглядний

(забезпечує

оволодіння майбутнім учителем знаннями про оточуючий музичний світ

дитини, своє місце і призначення в світі, можливості його пізнання й
перетворення, моральні цінності у музично-педагогічній діяльності) та
діяльнісно-творчий (сприяє здатності до активного упровадження набутих
знань, умінь та навичок для продукування нових ідей і способів
професійних дій, які спрямовані на саморозвиток у творчому процесі).
У

педагогічному

аспекті

професійно-педагогічна

культура

вимірюється взаємодією складових п’яти рівнів: педагогічних поглядів й
інформованості (укорінені в даній культурі уявлення про навчання і
виховання); педагогічних мотивів, смислів, принципів (розуміння змісту
педагогічної діяльності); володіння педагогічними технологіями (поширені
практичні прийоми та методи); педагогічного такту й інтуїції (певний
характер педагогічного спілкування і поведінки); педагогічної майстерності
та особливостей досвіду (практика професійно-педагогічної діяльності).
3. Узагальнено китайський досвід із визначеної проблеми формування
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в закладах вищої освіти КНР. Визначено форми (самонавчання, заочна,
денна, вечірня, дистанційна) та методи (специфічні: метод художнього
розуміння вокальних пісень, метод крос-культурного підходу та порівняння
вивчення національних культур, метод моделювання ситуацій художньопедагогічного спілкування, метод художньо-педагогічної ділової гри, метод
виявлення «загального» і «особливого», метод контрастів, метод музичнообразної драматургії), традиційні (метод евристичної бесіди, метод
демонстрації, метод занурення у музичний твір,

практико-орієтовані

методи навчання, ігрові методи навчання, метод лекції, метод бесіди, метод
обговорення, метод читання музичних творів, метод тренінгів з сольної
практики, метод спостереження та розуміння колективної творчості)),
спрямовані на формування професійно-педагогічної культури майбутніх
учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР.
З’ясовано, що на першому та другому курсах здобувачі освіти, в
основному, тренують базові навички, аби підвищити свої музичні здобутки,

а на третьому і четвертому курсах вони зосереджуються на розвитку
музичного самовираження, творчості та педагогічної майстерності.
Найвищим рівнем сформованості

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва є опануванням технологією
музикотерапії, яка ґрунтується на принципах співу та спеціальних
вокальних вправах, спрямованих на акустичну стимуляцію роботи життєво
важливих органів майбутнього педагога, оптимізацію діяльності вищої
нервової системи і підвищення всіх захисних сил організму. Дана технологія
сприяє самовдосконаленню та саморозвитку вчителя, запобігає його
професійному вигоранню, яке має вплив на рівень сформованості
професійно-педагогічної культури педагога
4.

Обґрунтовано

напрями

імплементації

досвіду формування

професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва
в закладах вищої освіти КНР. По-перше, це проведення міжрегіональних
культурно-музичних заходів, що сприяють налагодженню міжособистісних
зв’язків та культурного обміну між педагогами-музикантами різних
провінцій. Другою рекомендацією, яку доцільно впровадити в освітній
процес майбутніх учителів музичного мистецтва щодо формування їхньої
професійно-педагогічної культури є запрошення візитуючих професорів для
викладання на один або декілька семестрів. По-третє, навчаючись у ЗВО
майбутні вчителі музичного мистецтва беруть активну участь у різних
культурних конкурсах або заходах за межами кампусу. Ці заходи
дозволяють студентам показати свої таланти на великій сцені (конкурс
мистецтв

«День

вчителя»,

танцювальні

спектаклі,

концерти

інструментальної музики, дитячі спектаклі тощо). По-четверте, формування
м’яких навичок, які сприяють міжособистісним відносинам між учителем та
учнем, побудованих на принципах культурного розвитку та гармонії.
Подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого
використання прогресивних ідей китайського досвіду в умовах розбудови
нової української школи у напрямі модернізації української музично-

педагогічної освіти відповідно до тенденцій формування професійнопедагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва.
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Додаток Б

Додаток В
Освітня програма професійної підготовки вчителів музичного
мистецтва
1. Мета освітньої програми
Даний напрям підготовки фахівців відповідає вимогам національної
реформи та розвитку базової освіти, впроваджується в освітній процес в
місті Чжецзян, сприяє вихованню любові до музичної освіти, має політичну
спрямованість та благородну професійну етику, має міцні теоретичні
знання, професійні навички та потужні навчальні та навчальні можливості
Високоякісні таланти, які здатні викладати та досліджувати, мають дух
інновацій

та

саморозвитку,

займаються

викладанням

музики

та

дослідженнями музичної освіти в галузі базової освіти.
Очікуваними цілями цього напряму для студентів, які навчаються
упродовж чотирьох років після закінчення навчання, є:
Мета 1: Вчитель благородний і готовий зробити свій внесок в музичну
освіту. Практикуючи основні цінності соціалізму, маючи віру на все життя
в педагогічній діяльності, плекаючи професійний ідеал бути видатним
музичним педагогом; мати тверду віру в навчання та виховання людей, бути
зразковим, дотримуватися норм етики вчителя, бути етичним, турботливим
та відповідальним і відданим своїй державі; любити музичну освіту в
середній школі, візьміть хорошого вчителя в новій ері як «чотири маючі» в
якості професійного ідеалу і маєте сильне бажання стати прекрасним
учителем.
Мета 2: Високий
співпрацювати. Володіти

рівень
міцною

спілкування
комунікацією

та
та

бажання

адаптацією

до

навколишнього середовища; мати хорошу обізнаність у команді, співпрацю
та навички організації та управління; мати здатність творчо вирішувати
практичні проблеми в галузі музичної освіти та викладання; мати глибоке
почуття глобального бачення та вміти базуватися на місцевій музичній

культурі , Слідкуйте за міжнародними тенденціями та приймайте участь у
обмінах та співпраці.
Ціль 3: Відмінні
викладання. Володіти

професійні

навички

гуманітарною,

та

науковою

хороші
та

навички

інформаційною

грамотністю, необхідною для участі в музичній освіті середньої школи;
мати

міцні

теорії

предметів

та

професійні

навички

та

широкі

міждисциплінарні знання; розуміти стан та тенденції професійного
розвитку, а також чітко відчувати політику та стандарти; Принципи та
методи проектування, впровадження, оцінки та дослідження викладання
музики середньої школи можуть ефективно планувати та реалізовувати
навчальну та навчальну діяльність, а також можуть ефективно стимулювати
та оцінювати навчання та розвиток учнів.
Ціль 4 : Самостійне

навчання

та

постійний

розвиток. Сильна

здатність до самонавчання, сильна обізнаність щодо професійного розвитку
та чітке планування професійного розвитку; передові освітні концепції,
широке міжнародне бачення, розуміння прикордонного розвитку базової
музичної освіти та викладання та можливості впродовж усього життя для
саморозвитку та самовдосконалення ; Може навчитися рефлексувати у
взаємодії

між

теоретичним вивченням та практикою викладання,

рефлексувати в процесі вирішення конкретних проблем у музичній освіті та
постійно підвищувати свою професійну якість.

Додаток В
Програми обов'язкових музичних дисциплін
1. «Теорія музики і сольфеджіо»
Були об'єднані в єдину навчальну програму. Це було зроблено для
того, щоб студенти могли на практиці пізнати теорію музики і краще
опанувати різні її аспекти. Була розроблена система, на основі якої музичнотеоретичний матеріал безпосередньо опановувався на практиці шляхом
сольфеджування.
Мета:
1. Вивчити і освоїти основні знання з теорії музики, вільно читати з
листа ноти і нотний запис.
2. Шляхом тренування слуху навчитися визначати, запам'ятовувати,
аналізувати, записувати основні музичні елементи пісень та фрагменти
інструментальної музики (величина і висота звуку, сильний і слабкий звуки,
тембр, тональність, гармонія, фактура).
3. Під час читання з листа правильно розуміти і виконувати музичні
терміни, знаки, фрази (частини фраз).
4. Знати і вміти користуватися правилами модуляції. Основна
навчальна програма:
Співати з листа (одноголосний, двухголосний, багатоголосий).
Вправа прослуховування (ритм, мелодія, гами, інтервал, акорд,
повтор, диктант тощо)
Теорія музики (основна музична теорія)
Всього 144 навчальні год, показники максимальної успішності
відповідно до стандартів становлять 8 (максимальна кількість балів). Час
навчання

–

чотири

повних

семестри

(з

першого

по

четвертий

семестр). Програма передбачає наявність двох основних навчальних блоків:
основна музична теорія (співвідношення з іншими предметами 1/4),
сольфеджіо (3/4 від загальної кількості годин).

Оцінювання на іспиті: письмовий 30%, коллоквіум30%, самостійна
робота 20%, робота на заняттях 20%.
2. «Аналіз музичних творів»
Ґрунтується на вивченні таких дисциплін, як: основи гармонії,
поліфонії, аналіз музичних творів. Метою об'єднання вищезазначених
дисциплін в одну стало виховання у студентів розуміння взаємозв'язку
музичної теорії і практики, формування здатності до аналізу поліфонічної
музики, а також формування композиторських навичок.
Мета:
1. Вивчити

структуру,

еволюцію

теорії

та

виконавської

майстерності багатоголосся.
2. Ознайомитись

з

морфологією

багатоголосся

в

китайській традиційній музиці.
3. Вміти аналізувати тональний і гармонічний план творів, які
найчастіше зустрічаються в китайській і зарубіжній багатоголосній музиці,
знати і розуміти роль гармонійної мови як засобу вираження музичного
стилю.
4. Вивчити основні прийоми викладу і розвитку музичного матеріалу,
оволодіти основними принципами аналізу музичних творів і типу їх
структури, виявляти співвідношення між музичним матеріалом, його
структурою і засобами музичної виразності, вміти аналізувати структуру
багатоголосних музичних творів різних жанрів.
5. Вивчити основні типи поліфонії і її засоби виразності, оволодіти
основними принципами аналізу поліфонічних музичних творів різних
жанрів.
6. Вміти використовувати знання гармонія при підборі простих
акордів для акомпанування пісень.
7. Вміти робити перекладання молодіжних або китайських народних
пісень в нескладні хорові твори, звичайні оркестрові партитури для учнів
початкових і середніх шкіл.

Основна навчальна програма: 1) Виклад принципів співу на кілька
голосів
- опис основних категорій і основних поглядів на спів на кілька
голосів
- результати розвитку співу на кілька голосів - аж до сучасного
стану
- основний

і

додатковий

компоненти

музики

в

співі

на

кілька голосів
2) Основний музичний компонент
- завершений

відрізок

музичного

твору:

мотив; речення; куплет
- результуючі

компоненти

присутні

в

багатоголосному виконанні
- співвідношення основних голосів і мелодії: розмежування різних
мотивів процесах викладу і зупинки; неакордові звуки
- порівняння з відповідними до опери компонентами
- розвиток ролі основного голосу і музики і зміни в розбивці
- аналіз голосів і мотивів в багатоголосному виконанні
- репетиції і розкриття часто використовуваних методик
- результати

та

основні

принципи

розвитку

на

прикладі

різних музичних творів
- нормалізований і ненормалізованих стилі
- використання голосу і його зв'язок з музикою
- взаємодія і принципи виразності голосу і музики
3)

Додатковий музичний компонент

- основні типи додаткового музичного компонента і виклад принципів
їх використання в загальних рисах
- поширене взаємодія звуку і різних голосових партій
- подвійний контрапункту
- способи звучання другого голосу

- результат впливу додаткового музичного компонента використання
в музичної виразності основного і додаткового музичних компонентів
4) Спрощення написання партитур для музичної групи
- китайські і західні способи написання партитур, приклади
- транспозиція і партитура практичного використання і особливості
партитури для музичної групи на багато голосів
- партитури для хорового виконання в молодшій і середній
школі
5) Основні принципи розвитку і зміни у виконанні на багато голосів в
ХХ ст.:
- теорія різних мотивів в багатоголосому виконанні - крайні погляди
- «розкріпачення» і розкриття нових типів звучання
- приклади основних методів співу
- радикальні точки зору на мистецтво і характер виконання музичних
творів
Всього – 144 навчальних години, щотижня – 2 навчальних години (з
другого по п'ятий семестр), з третього і п'ятого семестрів – окремі
іспити. Кількість осіб в групі не перевищує 30.
Оцінювання іспитів: звичайні домашні роботи і робота на заняттях –
50%, заключний іспит (письмовий) – 50%.
3. «Вокал»
Мета:
1. Оволодіння основами теорії вокального мистецтва,
2. Оволодіння методами правильного співу,
3. Вироблення дикції і правильної вимови тестів на китайською та
іншими мовами; знати характерні особливості мови молодіжної та
підліткової середовища.
4. Оволодіння навичками аналізу стилю і змісту творів різних жанрів,

5. Навичками фортепіанного акомпанементу власному співу,
6. Методики навчання співу дорослих і дітей дбайливого ставлення до
дитячих голосів в період мутації.
Основна

навчальна

програма:

1. Базова вокальна теорія.
- загальні уявлення про вокальній музиці.
- пристрій органів, що відповідають за здатність співу.
- принципи дихання при співі
- принципи акустичного резонансу і ізвлеканія звуку при співі
- принципи виникнення звуку, ділянка в організмі, який відповідає
за це
- музична психологія
- різні тембри людського голосу
- вокальні жанри
- пісенні жанри
- базові

знання про особливості будови

гортані

у дітей і

питання збереження голосу в підлітковому віці
2. Основні вокальні техніки і методи
- правильна манера виконання
- правильне дихання, вміння робити паузи і розбивати пісню
на музичні фрази
- розвиток музичного слуху
- прищеплення уміння правильно визначати тональності, брати
мелодію «на слух»
- розробка голосових зв'язок, тренування голосу, навчання навичкам
настройки акустичного резонансу
- прищеплення почуття впевненості у власних вокальних здібностях і
можливостях під час співу
- навчання чіткої і виразної артикуляції в процесі співу, правильній
вимові

- навчання основним технікам управління голосом: голосовим
тембрів, силі і гучності звуку.
3. Естетичний аспект вокальної музики і виступи.
- розвиток здібностей до аналізу пісенних творів, розуміння їх змісту
та основної концепції
- навчання точному розпізнаванню нот при співі, співу по нотах,
вмінню тримати правильну тональність і мелодію, навику одиночного співу
і співу під акомпанемент.
Всього 108 навчальних годин, 6 навчальних балів. 36 навчальних
годин, 2 навчальних бала відводиться під теорію вокалу, 72 навчальних
години і 4 навчальних бала - під спів. Кожен навчальний семестр включає в
себе вивчення 9-13 творів, студенти 2-3 рази беруть участь в концертах.
Всього навчання триває 2 роки. Заняття проходять у вигляді:
індивідуальних занять, занять в невеликих групах (підбираються учні
одного рівня, 'після кожного тижня навчання проводиться відбірне
прослуховування, за результатами якого найуспішніші учні отримують
право на індивідуальні заняття), загальних класних занять (наприклад, для
навчання теорії вокалу ).
Атестація складається з: оцінки поточної роботи на уроках
старанність, письмові та усні доповіді та участі в концертах (50%) і
результатів заключного іспиту (50%).
4. «Фортепіано».
Мета:
1. Вивчення процесу еволюції фортепіано як музичного інструмента,
історії фортепіанного мистецтва,
2. Оволодіння методикою навчання грі на роялі (піаніно), вироблення
виконавських навичок (соло, акомпанемент) середнього рівня.
3. Оволодіння навичками аналізу змісту і стилю творів різних
жанрів,

4. Оволодіння основами техніками гри на фортепіано, необхідними
для роботи викладачем по класу фортепіано для початківців.
Основна навчальна програма:
1. Музична теорія та історія фортепіано.
- будова фортепіано, розташування клавіш і структура клавіатури.
- основні принципи видобування звуку при грі 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 тризвуку, акорди
- принципи функціонування кожної з педалей, прийоми використання
тієї чи іншої педалі в залежності від жанру твору 3. Розвиток слуху,
теоретичні навички:
- вміння на слух визначати розмір і ритм мелодії, розбивати текст на
такти,
- поняття звуку, нотний стан; цифровий запис; відповідності того чи
іншого ритму стилю і жанру твору,
- теорія

і

техніка

музики; розуміння особливостей

акомпанементу

акомпанементу

в

вокальної

різних

пісенних

жанрах,
- гами,

ламані

тризвуку,

акорди

-

вправа

у

всіх тональностях. Навчання використання європейського нотного стану
і китайських цифрових нот, розвиток здібностей до самостійної гри
і співу.
Навчання становить в цілому 108 навчальних годин, 6 навчальних
балів. Навчальний курс розрахований на три роки і може бути розділений
на два етапи. Перший етап становить 2/3 від загального навчального часу

(близько 72 навчальних годин). У цей період основний упор робиться на
оволодіння технікою гри на інструменті. Другий період становить
приблизно 1/3 від загального навчального часу (близько 36 навчальних
годин) і присвячений техніці акомпанементу пісенних творів. Заняття
проходять один раз в тиждень (1 година). Кожен семестр зобов'язані брати
участь в шкільних музичних заходах. Заняття проходять у вигляді:
індивідуальних занять, занять в невеликих групах (підбираються учні
одного рівня, після кожного тижня навчання проводиться відбірне
прослуховування, за результатами якого найуспішніші отримують право на
індивідуальні заняття), загальних класних занять (на заняттях в групах і
загальнокласних

заняттях

повинні

застосовуватися

електронні

інструменти).
Атестаційна оцінка складається з двох частин: оцінки поточної роботи
на уроках старанність, домашні завдання, техніка гри на фортепіано (50%
від загальної), і результатів заключного іспиту (50% від загальної).

5. «Китайський традиційний музичний інструмент».
Мета:
1. Вивчити коротку історію створення та розвитку обраного
музичного інструменту.
2. Оволодіти основними прийомами і технікою гри на обраному
музичному інструменті, вміти висловлювати стиль і настрій мелодії.
3. Вміти визначати жанри і аналізувати музичну тканину творів, що
виконуються на обраному музичному інструменті.
4. Удосконалювати індивідуальне виконавську майстерність, а також
навички гри в дуеті і в оркестрі, готувати учнів до творчої співпраці,
розвивати їх внутрішній слух.

5. Оволодіти методикою навчання школярів індивідуальній грі на
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 в двох струнах), пипа (китайська четирёхструнная гітара), янцін
(китайські цимбали), Гудж (клацати на струнах), Дізі (китайська бамбукова
флейта) та інших китайських традиційних музичних інструментах.
1. Базова теорія та історія китайської традиційної музики Включає в
себе історію розвитку китайських музичних інструментів, їх будова,
принципи видобування звуку і 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 і методи виконання.
А) Ерху
- учням

прищеплюють

правильну

поставу,

манеру

тримати

інструмент і смичок, правильні техніки видобування звуку і т.д.
- навчають основним технікам гри для лівої руки і нотним
відмінностей для партії лівої руки.
- навчають

основним

технікам

гри

для

правої

руки

і

нотним відмінностей для партії правої руки.
- навчають грі в п'яти тональностях: D , G , С, F , b В. В). Піпа.
- тренують

вміння

отримувати

весь

спектр

звуків

з

інструменту, правильні і точні техніки гри на піпе, навчають брати
акордів.
- тренують зв'язну гру на інструменті, дають основні навички для
положення пальців, технік видобування звуку
- тренують використання природного обертони. Тренують гами (в
тональностях D , G , С, F )

- навчають прийомам гри для лівої руки. Дають вправи на зміну
звуку ( mp - mf )
С) Янцін.
- проходять назви всіх частин інструменту, правильне положення
інструменту при грі, техніки видобування звуку, тональності.
- навчають правильної постави і манерою виконання
- тренують зв'язну гру на інструменті
- тренують витяг одиночного звуку, акордів, ламаних тризвуків
- 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 гуджене.
- Основні техніки гри для правої руки
- Основні нотні знаки, які використовуються при грі
- Основні техніки для взяття акордів лівою рукою
- Навчають основним прийомам гри лівою рукою, спільній грі як
правою, так і лівою рукою. Тренують гру в основних тональностях від D доЄ
Е) Дізі.
- навчають

правильному

диханню

при

видобуванні

звуку,

правильному положенню інструмента
- навчають правильному положенню рота при видобуванні звуку
- навчають правильній циркуляції повітря при грі на флейті
- тренують правильне положення пальців при грі на флейті
- тренують найбільш часто застосовуються виконавські техніки
3. Художній і естетичний аспекти навчання традиційної китайської
музики.
- учням прищеплюється розуміння краси звучання того чи іншого
інструмента

- учні вчаться оцінювати те чи інший музичний твір, розуміють
емоційний настрій і сенс музичного твору
- учні дізнаються про основні техніки гри на даних музичних
інструментах, музичних жанрах, найважливіших творах, стилях і т.д.
Всього відводиться 54 навчальних години, 3 навчальних бала. Все
навчання

ділиться

на

три

періоди,

а

тиждень

проводять

одне

заняття. Зазвичай починаючи з початку навчання студенти беруть участь в
звітних виступах: 1-2 рази за протягом кожного етапу навчання. Заняття
поділяються на індивідуальні та загальні.
Атестація з предмет китайський традиційний музичний інструмент
складається з двох частин: оцінка поточної роботи (активність на уроках,
домашні завдання) - 50%, екзамен з завершення семестру (гра на
інструменті) - 50%.

6. «Зарубіжний оркестровий музичний інструмент»
Мета:
1. Вивчити коротку історію створення та розвитку обраного
музичного інструменту.
2. Оволодіти основними прийомами і технікою гри на обраному
музичному інструменті, вміти висловлювати стиль і настрій мелодії.
3. Вміти визначати жанри і аналізувати музичну тканину творів, що
виконуються на обраному музичному інструменті.
4. Удосконалювати індивідуальне виконавську майстерність, а також
навички гри в дуеті і в оркестрі, готувати учнів до творчої співпраці,
розвивати їх внутрішній слух.
5. Оволодіти методикою навчання школярів індивідуальній грі на
обраному музичному інструменті, а також прийомам виконавства в складі
дитячого оркестру.
Основна навчальна програма:

в програмі повинна включати в себе такі інструменти, як: скрипка,
віолончель, флейта, кларнет, труба тощо.
1. Музична теорія
Включає в себе історію розвитку китайських музичних інструментів,
їх будова, принципи видобування звуку і 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 і методи
А) Скрипка.
- правильне положення «стоячи» при грі на скрипці, постава
- техніка гри для лівої руки
- техніка гри 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 і правої рук
- основні виконавчі техніки для лівої руки
- основні виконавчі техніки для правої руки
С) Флейта.
- навчають правильну поставу, положенню рота, техніці для пальців і
правильному диханню при видобуванні звуку.
- тренують великі і малі гами, ламані тризвуку, гучність
звуку, тембр, силу звуку, темп і інші базові техніки гри.
D ) Труба
- правильне положення рук при грі на трубі, правильне положення
«стоячи» при грі, постава, правильне положення рота, дихання.
Е) Кларнет
- навчають правильну поставу, положенню рота, техніці для пальців і
правильному диханню при видобуванні звуку.

- тренують великі і малі гами, ламані тризвуку, гучність звуку, тембр,
силу звуку, темп і інші базові техніки гри.
Всього відводиться 54 навчальних години, 3 навчальних бала. Весь
навчальний процес ділиться на три етапи, в тиждень по одному
заняттю. Починаючи з четвертої - шостого тижня навчання, учні беруть
участь в звітних концертах 1-2 рази за чверть. Навчальна програма включає
в себе індивідуальні та загальні заняття.
Атестація з предмет зарубіжний оркестровий музичні інструменти
складається з двох частин: оцінка поточної роботи (активність на уроках,
домашні завдання) - 50%, екзамен з завершення семестру (гра на
інструменті) - 50%.

7. «Історія китайської музики і прослуховування китайської
музики»
Мета:
1. Вивчити розвиток китайської музики в 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.
2. Ознайомитись з характерними рисами, виразними
засобами і історичною еволюцією традиційних жанрів китайської
музики.
3. Самостійно збирати і вивчати музичні матеріали, готувати
аналітичні статті з питань розвитку національної музичної культури.
4. Оволодіти методикою викладання і слухання китайської музики на
уроках у масових школах.
Основна навчальна програма:

Спочатку ця програма розбивалася на два окремих предмета: «Історія
китайської

музики»

і

«Музичне

слухання»,

розділ

«Китайська

музика». Тепер ці два предмета об'єднали в одну програму.
1. Вступ
2. Давньокитайська музика (221 до н.е.)
- музика, що існувала в 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 і ідеологія
3. Древнекитайская музика (221 до н.е. - 907 н.е.)
- музична ситуація в період Циньской (221 до н.е. - 206 до н.е.),
Ханьської (202 до н.е. - 220 н.е.) династій, Троецарствия (220 - 280),
династії Дінь (265 - 420), періоду Північних і Південних династій (420 -585),
династії Сунь (581 - 617) і Тан (618 - 907).
- інструментальна музика та музичні інструменти
- музична теорія і ідеологія
4. Давньокитайська музика (960 - 1912)
- музика періоду династій Сун (960 - 1279), Юань (1260 - 1368),
Мін (1368 - 1662), Цин (1636 - 1912).
- музичне декламування, спів і танцювальна музика
- театр
- інструментальна музика та музичні інструменти
- музична теорія і ідеологія
5. Музика першої половини 20-го століття.
- «Рух 4-го травня» (1919 р) і музична ситуація до і після
нього: музичне виховання, дитяча пісенна і

танцювальна музика,

розвиток нової музики (найважливіші нові музичні жанри)
- музика

періоду

антияпонської

визвольної

війни

(1937

-

1945): пісенне рух, поява нових пісенних жанрів - масові пісні, концертні

пісні, хоровий спів, пісні для кіно; нові інструментальні музики, пісенний
спектакль який без акомпанементу.
- музика часів громадянської війни (1945 - 1949): пісні «янге»
(вуличні пісенні

вистави),

комуністичні

пісні

(пісні

робітничого

класу), гумористичні пісні і т.д.
6. Музика другої половини 20-го століття.
- музична

ситуація

після

створення

Китайської

народної

республіки (1949 р.)
- перший період розвитку КНР (1949 - 1966): перші 17 років
розвитку музичного мистецтва в КНР: вокальна музика - жанри хорової
музики; інструментальна

музика

-

для

китайських

музичних

інструментів, західних музичних інструментів, опери, балети.
- період Культурної Революції (1966 - 1976): вокальна музика пісні витримки

Мао

Зедуни,

китайських музичних

інструментальна

інструментів,

музика

західних

-

для

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 і Тайваню,
популярна музика, кіномузика і телемузика; інструментальна музика - для
китайських музичних інструментів, західних музичних інструментів,
змішані музичні колективи, опери, балети і музичні комедії
Всього відводиться 72 навчальних години, 4 навчальних бала. У
тиждень проходять 2 заняття.

8. «Історія зарубіжної музики і прослуховування зарубіжної
музики»
Мета:
1. Вивчити розвиток зарубіжної музики в 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.
2. Ознайомитись з характерними рисами, виразними засобами і
історичною еволюцією традиційних жанрів зарубіжної музики.
3. Самостійно збирати і вивчати музичні матеріали, готувати
аналітичні статті з питань розвитку національної музичної культури.
4. Оволодіти методикою викладання і слухання зарубіжної музики на
уроках у масових школах.
Основна навчальна програма:
Спочатку ця програма розбивалася на два окремих предмета: «історія
зарубіжної

музики»

і

«музичне

слухання»,

розділ

«зарубіжна

музика». Тепер ці два предмета об'єднали в одну програму. Програма занять
включає в себе:
1. Введення
- музичні матеріали
- форми музики
- взаємозв'язок музики і культури (людина і музика, взаємозв'язок
музики з життям соціуму, музика і природа)
- оціночний компонент музики, вплив музики, який чиниться
на людину
- естетичний компонент музики
2. Давні і середньовічні музики
- огляд
- розспів
- духовна музика (канон, меса)

3. музика Відродження і до періоду класицизму.
- огляд
- духовна музика Відродження
- опера Бароко, пасіони, духовна ораторія, кантата
- соната Бароко, класична соната
- клавирная музика рококо
- Г. Гендель і Й. Бах
4. музика періоду класицизму
- огляд
- класичні камерні музики
- великий концерт, класичні концерти
- класичні симфонії
- І. Гайдн, В. Моцарт і Л. Бетховен
5. музика епохи романтизму і 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 новонаціоналізма
- популярна музика
- кіномузика і телемузика

- балети, опери та музична комедія
Всього відводиться 72 навчальних години, 4 навчальних бала. У
тиждень проходять 2 заняття.
Атестаційна по історія зарубіжної музики і прослуховування оцінка
складається з: оцінки поточної успішності (доповіді на заняттях, участь в
дискусії на уроках) - 50%, іспит по закінченню (письмову відповідь) -50%.

9. «Китайська народна музика»
Мета:
1. Вивчити

основні

жанри,

форми

китайської

народної

музики, інструменти та їх особливості, а також характерні регіональні
риси музичної

і

культурної

традиції,

її

своєрідність

у

різних

районах країни. Оволодіти знаннями теорії і виконавської практики, і на
цій основі аналізувати музичний фольклор і його відмінні риси в різних
регіонах.
2. Вивчити три основні музичні системи - китайська, європейська і
персо-арабська

на

відмінності, форми,

території
виконавські

Китаю

-

їх

школи

і

жанри,

характерні

звучання

деяких

інструментів.
3. На основі вивчення народної музичної культури в усьому її
різноманітті пробуджувати інтерес учнів до вивчення її витоків.
4. Розуміти роль і значення народної музики в розвитку китайської
цивілізації, її тісний взаємозв'язок з історією та культурою країни.
Основна навчальна програма:
1. жанри, види і форми китайської народної музики народна музика
(пісня, танець, що супроводжується співом, музичне декламування,
театральні вистави, народна інструментальна музика і т.д.)
- музика

інтелігенції

музичний інструмент)

(включає

музику

гуцінь

-

- палацова музика
- релігійна і обрядова музика (буддійська, даоська, ісламська
і християнська музика)
- пояснюються

відмінності

найбільш репрезентативні

стилів

і

музичні

жанрів,

проходять

твори,

ретельно

аналізуються особливості кожного з жанрів і їх взаємозв'язок з людиною,
природою, суспільством, історією, культурою тощо.
2. три головні музичні системи
- власне китайська музична система
- європейська музична система в межах Китаю
- Персько-Арабська музична система на території Китаю
Аналізуються особливості кожної з 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 тощо)
Всього відводиться 54 навчальних години, 3 навчальних бала. Бажано
починати курс з першого навчального року. Учні, крім аудиторних занять,
повинні ще відвідувати концерти народної музики, брати участь в музичних
і танцювальних заходах, самостійно вивчати народну музику. Також
необхідно запрошувати в школу на уроки фахівців з народної музики,
влаштовувати обговорення та дискусії
Атестаційна оцінка складається з: оцінки поточної успішності
(доповіді на заняттях, участь в дискусії на уроках) - 50%, іспит по
закінченню семестру - 50%.
10. «Народна музика зарубіжних країн»

Мета.
1.

Вивчити

національної

основні

музики,

її

жанри,

форми,

характерні

морфологію

регіональні

риси

і

світової
концепції

розвитку, традиції. Оволодіти основами порівняльного аналізу музичної
культури різних народів.
2. На основі порівняння музичних культур різних народів світу
прищеплювати до них інтерес учнів, знайомити їх з світовими традиціями
вокального та інструментального виконавства.
3. На основі знайомства з жанрами і виразними засобами музики
народів різних країн, пробуджувати в учнів інтерес до активного вивчення і
дослідження світової музичної культури.
4. Розуміти роль і значення народної музики в розвитку світової
цивілізації, взаємозв'язок і взаємовплив національних музичних культур.
Основна навчальна програма:
1. Музика народів світу
- культура народів світу, музика народів світу
- етнографія
- географічні особливості народної музики
2. східно-азіатська

музика:

японська,

північно-корейською,

монгольська музика
3. східно-південноазіатська

музика:

лассокая,

малазійська,

індонезійська, філіппінська тощо.
4. Південноазіатська музика: індійська, пакистанська, музика ШріЛанки, Непалу, Бутану та інших країн
5. західно-африканська

і

середньоазіатська

музика:

іранська,

турецька, арабських країн, Середньої Азії, Північної Африки
6. африканська музика: східно-африканська, західноафриканська,
південноафриканська, центральних регіонів Африки

8. західноєвропейська

музика:

музика

різних

країн

Європи північноамериканська музика: індіанська музика, канадська музика,
негритянська музика.
9. латиноамериканська музика: музика країн Латинської Америки
10. Тихоокеанська

музика:

маланезійская,

полинезийская,

макронезійская. Необхідно також пояснити зв'язок народної музики з
природою, суспільством, історією, культурою; розібрати найважливіші
жанрові особливості, які використовуються музичні інструменти, види
музичних форм і т.д. Кінцевою метою курсу є виховати в учнях естетичне
сприйняття народної музики. Всього відводиться 54 навчальних години, 3
навчальних бала. Рекомендується починати курс навчання з другого року
шкільного навчання.
Атестація складається з: поточної роботи на уроці (домашні завдання,
спів, аналіз музичних творів, доповідей) - 50%, і семестрового іспиту
(письмову відповідь) - 50%.

11. «Хор і хорове диригування»
Мета:
1. Оволодіти знаннями в гоалузі розвитку хорового мистецтва і
навичками хорового співу.
2. Оволодіти основами хорового диригування, організації, репетицій і
управління хором.
3. Оволодіти методикою і практикою управління хором.
4. Підвищувати

майстерність

хорового

диригування,

проявляти творчу ініціативу в управлінні співочим колективом.
5. Стимулювати прагнення студентів до колективних пошуків форм
і способів художньої виразності, творчої співпраці. Робити щеплення
правильне

розуміння

підпорядкованості

хору

диригентові,

повагу

до кожного учасника, і на цій основі формувати свідомість соціальної

функції

хорового

мистецтва,

його

значущості

у

вихованні

колективізму. Основна навчальна програма:
1) Хоровий спів
- теорія основ хорового співу: історія розвитку мистецтва хорового
співу, поділ голосів в хорі, поєднання голосів, рівномірність виконання,
координація, норми звучання і т.д.
- тренування співу і виконання творів різних стилів
- аналіз

хорового

співу

та

планування

різних

педагогічних проектів
2) Диригування
- знання принципів диригування в хорі: історія розвитку мистецтва
диригування, методи і завдання диригування, репетиція і норми роботи
диригента, управління і взаємодію в хорі - основні способи і методика,
особливості хорового виконання в звичайних школах і т.д.
- навички хорового співу і диригування, основи постановки, основи
композиції, початок і кінцівка, зміни швидкості, зміни сили, коригування
диригентом виконання хору і т.д.
- основні знання диригента музичного гурту
Всього 108 навчальних годин, показники максимальної успішності
відповідно до стандартів складають 6 (максимальна кількість балів). Час
навчання - три повних семестру, за кожен з яких нараховується по два
бали. Два

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, кількостей навчальних місць не перевищує 60), а також
навчання диригування в малих групах (1/3 від всього від загальної кількості
годин, кількість осіб в групі 8-12).
Спосіб екзаменованія: звичайні іспити (робота на заняттях, ступінь
успішності) - 40 відсотків, підсумковий іспит - 60 відсотків.

12. «Педагогіка і методика шкільного музичного виховання»
Мета:
1. Розвинути у студентів практичні навички викладання і дати їм нові
знання за фахом;
2. Розвинути

у

студентів

вміння

працювати

з

навчальними

матеріалами, формулювати питання, доводити відповіді, стимулювати їх
самостійне наукове дослідження в галузі музично-педагогічної освіти і
викладання.
3. Пояснити місце і значення музичного шкільного виховання в
загальній системі шкільної освіти. Пояснити цілі і завдання, вимоги
шкільного музичного виховання. Навчити основам музичної педагогіки,
загальноприйнятим законам, познайомити студентів законопроектами по
музичній педагогіці в навчальних закладах, принципами музичної
педагогіки, методиками і змістом навчальних програм, методиками
аудиторного роботи, методиками складання планів занять з музики для
початкових і середніх шкіл.
4. Ознайомити студентів з теорією і практикою музичної педагогіки, з
історією її розвитку. Ознайомити студентів з основними китайськими і
зарубіжними теоретиками і практиками музичної педагогіки, з основними
досягненнями в галузі вивчення і розвитку музичної педагогіки як в власне
Китаї, так і за кордоном, прищепити студентам дослідницько-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 і загальна методологія навчання.
2) Історія

розвитку

педагогіки

музичної

освіти,

зміни

і розвиток.
Включаючи програму музичної освіти в навчальних закладах та
історія розвитку педагогіки, перспективи розвитку музичної педагогіки,

сучасна ситуація і тенденції розвитку (на основі змін в педагогіці і програм
музичного навчання).
3) Аналіз навчальних матеріалів по музиці.
Включаючи всі опубліковані «Нормативи навчальних програм з
музики», а також, коментарі та роз'яснення, принципи, покладені в основу
навчальних матеріалів, використовуваних в музичній освіті, статті,
обговорення, зміст. Розуміння сучасних змін і ситуації основ освітніх
програм, розуміння основних цілей і завдань освітніх музичних програм
навчальних закладів, їх зміст і норми.
4) Керівництва і дослідження способів навчання музиці.
Включаючи основні принципи викладання музики, стиль, аналіз
розвитку взаємодії музики і психології, дослідження естетичного
сприйняття звичайних студентів по відношенню до музики і зв'язку музики
і психології, вивчення різних методик і персоналій Нового і Новітнього
часу, проведення різних занять, навчання написання статей і інші ланки
освітньої ланцюга.
5) Консультації та позапрограмні заняття.
Включають в себе планування, організацію, консультації студентів,
хоровий спів і інші способи проведення музичних заходів, планування,
організація, консультація абітурієнтів, і інші способи проведення музичних
заходів з громадськими групами та гуртками.
Всього - 108 навчальних годин, показники максимальної успішності
відповідно

до

стандартів

складають

6

(максимальна

кількість

балів). Прослуховування даного курсу рекомендується починати з третього
року навчання по 2 навчальних години на тиждень.
Способи екзаменованія: звичайний іспит (робота на заняттях,
обговорення, персональне домашнє завдання, конспекти по книгам,
планування занять, моделювання і репетиція промов, реферати на вільну
тему) - 30 відсотків, підсумковий іспит (груповий тест) - 70 відсотків.

Дисципліни за вибором
/ Напрям виконавсько-композиторський /
- Музична педагогіка та музична наука:
1. музична педагогіка
2. Історія музичної освіти
3. Порівняння китайського і зарубіжного музичного освіти
4. Психологія музичної освіти
5. Виготовлення прилад для музичного уроку
6. Комп'ютерна музика
- Музикознавство і теорія композиції:
1. Огляд музикознавства
2. Музикознавство народної музики
3. Огляд китайської традиційної музики
4. Основи китайської музичної історії
5. Основи іноземної музичної історії
6. Музична критика
7. Музична редакція
8. Музична культура
9. Гармонія
10. Поліфонія
II . Аналіз музичних форм
12. Метод лістинг музичного інструменту
- Музичне виконавство:
1 .Вокальний клас
2. Слухання відомих творів вокальної музики
3.Вокальний дует
4. Методика вокалу
5. Декламація
б.Фортепіано (або акордеон, електронне фортепіано)

7. Слухання відомих творів фортепіано
8. Методика фортепіано
9. Музичний інструмент (крім фортепіано)
10. Слухання відомих інструментальних творів (переважно
оркестрових)
11. Методика оркестрових інструментів
12. Камерна музика
13. Відомі драматичні твори
14. Китайська окружна музика
Дисципліни за вибором
/ Напрям історико-теоретичний /
- Естетика та інші форми мистецтво:
1. Китайська і зарубіжна художня історія, прослуховування творів
2. Історія кіно і телевізійних мистецтв, перегляд творів
3. Перегляд хореографічних творів
4. Перегляд драматичних творів
- Педагогіка і гуманітарні предмети:
1. Сучасна теорія освіти
2. Історія китайського і зарубіжної освіти
3. Китайські діалекти
4. Коротка історія китайської культури
5. Коротка історія зарубіжної культури
7. Коротка історія зарубіжної літератури
8. Коротка історія китайської філософії
9. Коротка історія західної філософії
10. Китайські і зарубіжні літературні шедеври
11. Методика бібліографічного пошуку при написанні наукової
роботи

12. Література на іноземних мовах з музики
13. Коротка історія природознавства
14. Інформаційні технології і сучасна наука та техніка.

Додаток Г

