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Ван Цзін І. Формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 

КНР. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки. – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Харків, 2021. 

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється 

необхідністю подолання суперечностей між: посиленням інтересу до 

конструктивного досвіду організації освітнього процесу майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР та відсутністю цілісного педагогічного дослідження тенденцій 

її розвитку; потребою врахування особливостей становлення і розвитку 

української педагогічної освіти, прогресивних ідей зарубіжного досвіду 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР та їх 

недостатньою дослідженістю у вітчизняній педагогічній науці і, як наслідок, 

досить частим ігноруванням при використанні в педагогічній практиці;  

необхідністю модернізації української освітньої системи у галузі підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти та застарілістю українських підходів у 

навчанні здобувачів освіти мистецько-вокального напряму підготовки. 

У дисертації вперше здійснено цілісне дослідження проблеми 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 
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вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР; визначено 

тенденції  підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР; з’ясовано зміст та 

структуру (мотиваційно-ціннісний (мета – спрямованість на музично-

естетичне виховання); змістовно-цільовий (систематизація знань, що 

відповідають меті вокально-педагогічної діяльності); операційний 

(сукупність умінь і навичок здобувачів освіти щодо розвитку основ 

вокальної майстерності учнів і формуванню пізнавально-ціннісного, 

емоційно-художнього відношення до музичного 

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

музичного мистецтва і результатів вокально-педагогічної діяльності) 

компоненти) готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР; узагальнено 

зміст (освітня програма підготовки містить цикли загальних і спеціальних 

дисциплін навчального плану (обов'язкових, вибіркових, факультативних. 

Цикл загальних дисциплін містить два блоки модулів (соціально-

гуманітарний та загально-професійний), цикл спеціальних дисциплін – п'ять 

(історико-теоретичний, диригентсько-хоровий, методичний, вокальний, 

музично-інструментальний), форми (лекції, практичні заняття) та методи 

(метод емоційної релаксації в початковий період виховання голосу, який 

передбачає лише позитивні емоції в роботі над вокальними творами; метод 

самостійної вокально-педагогічної діяльності, пов'язаний з необхідністю 

введення дисципліни вокально-педагогічної практики; методи педагогіки 

співробітництва, при яких стають можливими спільні пошуки вирішення 

проблем постановки голосу в студента) формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в 

закладах вищої освіти КНР; обґрунтовано напрями імплементації досвіду 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР з метою 
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вдосконалення підготовки зазначених фахівців у закладах вищої освіти 

України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. До 

наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською (31) 

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

проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

вдосконалено навчальні програми професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва для закладів вищої освіти України, зокрема з 

порівняльної педагогіки, загальної педагогіки, історії педагогіки, музичної 

педагогіки; подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого 

використання прогресивних ідей китайського досвіду в процесі 

реформування вітчизняної освітньої системи. 

Матеріали дослідження, його положення та висновки мають 

міждисциплінарний характер та можуть використовуватися при викладанні  

різних курсів педагогічно-компаративіського циклу підготовки, для 

написання наукових праць, підготовки підручників, навчальних посібників 

з питань вищої освіти, професійної  підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР. 

Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів із проблем професійної  підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР. 

Ключові слова: готовність, формування, майбутні учителі, музичне 

мистецтво, вокально-педагогічна діяльність, заклад вищої освіти, КНР. 
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SUMMARY 

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

vocal pedagogical activity at the higher educational establishments of the 

People’s Republic of China. – Qualifying scientific work on the rights of the 

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

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

pedagogical sciences. – Kharkiv National Pedagogical University named after G. 

S. Skovoroda, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

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

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

activities in higher education institutions in China. 

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

overcome the contradictions between: increasing interest in the constructive 

experience of the educational process of future music teachers to vocal and 

pedagogical activities in higher education institutions in China and the lack of 

holistic pedagogical research trends; the need to take into account the peculiarities 

of the formation and development of Ukrainian pedagogical education, 

progressive ideas of foreign experience in forming the readiness of future music 

teachers for vocal and pedagogical activities in Chinese higher education 

institutions and their insufficient research in domestic pedagogical science and, 

as a consequence, practice; the need to modernize the Ukrainian educational 

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

activities in higher education institutions and the obsolescence of Ukrainian 

approaches in teaching students of art and vocal training. 

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

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

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

trends in the preparation of future music teachers for vocal and pedagogical 
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activities in higher education institutions in China; the content and structure 

(motivational-value) (goal – focus on music and aesthetic education), content-

target (systematization of knowledge that meets the purpose of vocal and 

pedagogical activities), operational (set of skills and abilities of students to 

develop the basics of vocal skills) students and the formation of cognitive-value, 

emotional and artistic attitude to the art of music), effective-reflective (adequate 

assessment of themselves as teachers of music and the results of vocal and 

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

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

educational program contains cycles of general and special disciplines of the 

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

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

cycle of special disciplines – five theoretical, conductor-choral, methodical, 

vocal, musical-instrumental), forms (lectures, practical classes) and methods 

(method of emotional relaxation in the initial period of voice education, which 

provides only positive emotions in the work on vocal works; method of 

independent vocal-pedagogical activities related to the need to introduce the 

discipline of vocal and pedagogical practice, methods of pedagogy of cooperation, 

which make possible a joint search for solutions to the problems of voice in 

students) the formation of future music teachers for vocal and pedagogical 

activities in higher education in China, substantiated areas implementation of the 

experience of formations I am the readiness of future teachers of music to vocal 

and pedagogical activities in higher education institutions of China in order to 

improve the training of these specialists in higher education institutions of 

Ukraine. 

Further development of scientific provisions on the content, forms and 

methods of forming the readiness of future teachers of music for vocal and 

pedagogical activities in higher education institutions in China. Unknown and 

little-known sources in Chinese (31), some facts and provisions related to the 
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solution of the researched problem have been introduced into scientific 

circulation. 

The practical significance of the obtained results is determined by the fact 

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

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

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

development of scientific provisions for the creative use of progressive ideas of 

the Chinese experience in the process of reforming the domestic educational 

system. 

The research materials, its provisions and conclusions are interdisciplinary 

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

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

education, training of future music teachers for vocal and pedagogical activities 

in higher education institutions of China. 

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

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

problems of professional training of future teachers of music for vocal and 

pedagogical activities in higher education institutions in China. 

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

pedagogical activity, institution of higher education, China. 
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ВСТУП 

Вища музично-педагогічна освіта в сучасних умовах займає провідне 

місце як в сфері культурних досягнень провідних країн світу, так і на 

світовій політичній арені, оскільки рівень розвитку кожної країни 

визначається її культурною обізнаністю. Особливу роль при цьому відіграє 

вокальне мистецтво, яке спрямоване до особистоості, її почуттів, емоцій, 

естетичної свідомості. Вокальне мистецтво надає значні можливості для 

взаємодії між країнами і народами в галузі культури, що підтверджується 

популярністю, затребуваністю і престижністю міжнародних вокальних 

конкурсів.  

У зв'язку з цим особлива роль належить майбутнім учителям, які 

мають не лише високий рівень знань, умінь та навичок в галузі музичного 

мистецтва, а й сформовану готовність до здійснення вокально-педагогічної 

діяльності, спрямовану на розвиток особистості учня, його здібностей, 

творчої активності, мислення, гармонізації. Дана проблема є актуальною як 

для України, так і для КНР. Одними з основних завдань які висуваються 

перед сучасним вчителем  музичного мистецтва в обох освітніх системах є 

те, що він має забезпечити формування духовного, естетичного, творчого 

потенціалу підростаючих членів суспільства.  

Забезпечення цього процесу регламентується низкою нормативно-

правовоих документів, серед яких: китайські («Про освіту» (1995), «Про 

вчителів» (1994), «Про вищу освіту» (1999), «Про обов'язкову освіту в КНР» 

(оновлений) (2006), Програма реформи предметів в сфері базової освіти 

(2001)) та українські (Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. 

(2015), Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(2016), а також Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України 
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та її інтеграції в європейський освітній простір (2004), Галузева концепція 

розвитку неперервної педагогічної освіти (2013)).  

У даному контексті професійна підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності  має 

забезпечувати розвиток особистісно-педагогічних якостей здобувача освіти, 

що ґрунтуються, на усвідомленні та упровадженні в освітній процес 

національних музичних традицій.  

Вокальне мистецтво є важливою складовою вітчизняної й світової 

музичної спадщини. Специфіка вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва передбачає не лише здобуття вокально-методичної 

компетентності, знань в галузі вокального мистецтва, фахових умінь у 

відтворенні вокально-художнього образу, а й постійне прагнення до 

вивчення світової музичної спадщини та підтримання самобутніх 

національних традицій вокального виконавства.  

Узагальнення результатів наукових пошуків дозволяє констатувати, 

що проблема формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР 

у китайській науковій думці розглядається в широкому дискурсі, а саме: 

виконання вокальної музики (Гу Юй Мей, Сюй Дін Чхун, Ван Лей, Вей 

Лімін, Гу Юй Мей, Цзинь Нань, Чен Дін, Чжао Веньфан та ін.); методики 

вокального навчання (Шен Сіан, Юй Тен Ган, Ян Хун Нянь та ін.); 

специфіка вокальної діяльності вчителя музичного мистецтва (Ген Цзінхен, 

Фу Чженчунь, Фу Бой, Фен Юн, Цзінь Нань, Чжан Ї та ін.); формування 

фокальнуї культури вчителя (Вей Лімін); розвиток вокальних вмінь та знань 

(Ген Цзінхен, Яо Вей); формування готовності вчителя музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної майстерності (Лю Веньцзун). 

В українських наукових джерелах порушена проблема розглядається 

за такими основними напрямами: історії розвитку музично-педагогічної 

освіти (Г. Ніколаї, Т. Танько, В. Черкасов та ін.), теоретичних концепцій 

професійної підготовки вчителя музичного мистецтва (А. Козир, 
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О. Олексюк, О. Матвєєва, Н. Овчаренко, Г. Падалка, Г. Панченко, 

О. Ростовський, О. Рудницька, Ю. Смаковський та ін.), неперервної освіти 

вчителів музичного мистецтва (Н. Мурована, Н. Сегеда та ін.), організація 

процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах 

компетентнісного підходу (Т. Агейкіна-Старченко, О. Боблієнко, 

К. Кабриль, М. Михаськова, О. Рибніков), професійної підготовки 

майбутніх учителів до музично-педагогічної діяльності (О. Маруфенко, 

Л. Пашкіна, І. Трифонова, Ю. Юцевич та ін.). 

Утім, попри значущість наукових доробок у галузі вокально-

педагогічної освіти, проблема готовності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти  

КНР залишається нерозробленою. 

Розв’язання цих важливих завдань гальмується низкою 

суперечностей між:  

– посиленням інтересу до конструктивного досвіду організації 

освітнього процесу майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР та відсутністю 

цілісного педагогічного дослідження тенденцій її розвитку; 

– потребою врахування особливостей становлення і розвитку 

української педагогічної освіти, прогресивних ідей зарубіжного досвіду 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР та їх 

недостатньою дослідженістю у вітчизняній педагогічній науці і, як наслідок, 

досить частим ігноруванням при використанні в педагогічній практиці; 

–  необхідністю модернізації української освітньої системи у галузі 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти та застарілістю українських 

підходів у навчанні здобувачів освіти мистецько-вокального напряму 

підготовки. 
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Подоланню названих суперечностей може суттєво сприяти 

виокремлення й обґрунтування змісту, форм та методів формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР з метою імплементації 

окремих досягнень цієї країни. 

Визначені суперечності спричинили необхідність дослідження 

проблеми формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва 

до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР, що 

зумовило вибір теми дисертації «Формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в 

закладах вищої освіти КНР». 

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

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних 

навчальних закладах» (РК31– 200199004104). Тема затверджена вченою 

радою Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди (протокол №2 від 22.12.2017 р.). 

Мета дослідження – на основі цілісного ретроспективного аналізу 

розкрити теоретичні питання й узагальнити досвід формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР для імпліментації позитивних 

здобутків в освітню практику України.  

Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання: 

1. З’ясувати термінологічне поле дослідження. 
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2. Визначити тенденції  підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 

КНР.  

3. З’ясувати структуру та зміст готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР.  

4. Узагальнити зміст, форми та методи формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР.  

5. Визначити напрями імплементації  китайського досвіду   

формування готовності  майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в Україні. 

Об’єкт дослідження – теорія і практика формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР. 

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти професійної  

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Україну та КНР. 

Для розв’язання дослідницьких завдань використано комплекс 

методів дослідження, зокрема теоретичних: пошуково-бібліографічний – 

для вивчення, систематизації та класифікації джерельної бази (науково-

педагогічної, методичної літератури, нормативно-правових документів, 

періодики); аналіз і синтез – для виокремлення специфічних рис 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР і виявлення 

спільних ознак цієї підготовки з Україною; порівняльно-історичний метод – 

зіставлення соціально-економічних та педагогічних фактів, явищ і 
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результатів педагогічної діяльності вчителів музичного мистецтва в КНР та 

Україні; структурно-логічний метод  уможливив розгляд розвитку 

соціальних та освітньо-культурних процесів та виокремлення їхніх 

основних компонентів; класифікаційно-аналітичний слугував для 

дослідження структури формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР;  порівняльно-зіставні, 

які дозволили визначити освітньо-кваліфікаційні вимоги до змісту, 

організаційних форм і методів формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва у КНР та Україні, зіставити теорію й досвід 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в КНР та України; визначити напрями 

використання узагальненого досвіду формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в КНР 

та України; аналіз матеріалів міжнародних освітніх програм, інтернет-

ресурсів, практичного досвіду закладів вищої освіти КНР для виокремлення 

позитивних ідей та напрямів їхньої імплементації в систему педагогічної 

освіти України. 

Поєднання цих методів забезпечило вибір і аналіз джерельної бази, 

визначення концептуальних положень, достовірність отриманих 

результатів та узагальнення висновків дослідження. 

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної роботи поляга 

в тому, що вперше: 

– здійснено цілісне дослідження проблеми формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР; 

– визначено тенденції  підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 

КНР; 

– з’ясовано зміст та структуру (мотиваційно-ціннісний (мета –  

спрямованість на музично-естетичне виховання); змістовно-цільовий 
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(систематизація знань, умінь і навичок, що відповідають меті вокально-

педагогічної діяльності); операційний (сукупність знань і умінь здобувачів 

освіти щодо розвитку основ вокальної майстерності учнів і формуванню 

пізнавально-ціннісного, емоційно-художнього відношення до музичного 

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

музичного мистецтва і результатів вокально-педагогічної діяльності) 

компоненти) готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР; 

– узагальнено зміст (освітня програма підготовки містить цикли 

загальних і спеціальних дисциплін навчального плану (обов'язкових, 

вибіркових, факультативних. Цикл загальних дисциплін містить два блоки 

модулів (соціально-гуманітарний та загально-професійний), цикл 

спеціальних дисциплін – п'ять (історико-теоретичний, диригентсько-

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

(лекції, практичні заняття) та методи (фонетичний, концентричний, уявного 

співу, емоційно-образний, акустичний, метод порівняльного аналізу, вплив 

на голос виконавця за допомогою відповідного музичного матеріалу, метод 

показу і наслідування. Вчителю музичного мистецтва, поряд з іншими 

методами постановки голосу, необхідно володіти методом показу і 

відповідно своїм голосом, оскільки зазвичай діти опановують мистецтво 

співу через наслідування) формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР; 

– обґрунтовано напрями імплементації досвіду формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР з метою вдосконалення 

підготовки зазначених фахівців у закладах вищої освіти України. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та 

методи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. До 
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наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською (31) 

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

проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

вдосконалено навчальні програми професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва для закладів вищої освіти України, зокрема з 

порівняльної педагогіки, загальної педагогіки, історії педагогіки, музичної 

педагогіки; подальшого розвитку набули наукові положення щодо творчого 

використання прогресивних ідей китайського досвіду в процесі 

реформування вітчизняної освітньої системи. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-419 від 30.06.2020 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка №57-01/808 від 

31.08.2020 р.), Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (довідка № 640-33/03 від 07.07.2020 р.). 

Матеріали дослідження, його положення та висновки мають 

міждисциплінарний характер та можуть використовуватися при викладанні  

різних курсів педагогічно-компаративіського циклу підготовки, для 

написання наукових праць, підготовки підручників, навчальних посібників 

з питань вищої освіти, професійної  підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР. 

Фактологічний матеріал і джерельна база дослідження можуть бути 

підґрунтям для наукових розвідок студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів із проблем професійної  підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої 

освіти КНР. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, 

результати й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри 
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педагогіки 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 научно-

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

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

шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (Харків, 

2019); 

 усеукраїнських: «Ян Амос Коменський – великий педагог минулого 

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

парадигми до компетентнісної: реалії, 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 17 наукових працях, із них: 5 статей опубліковано в 

провідних наукових фахових виданнях України, 4 – в міжнародних 

періодичних виданнях, 8 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 
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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 – 231 сторінка, зокрема 160 сторінок 

основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО 

ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ КНР 

 

 

1.1. Вокально-педагогічна діяльність як філософська і психолого-

педагогічна проблема в світовій педагогічній думці 

 

 

Сучасні тенденції розвитку суспільства – це демократизація 

міжособистісних відносин,  пожвавлення економічних перетворень, 

відродження національних традицій, збагачення культурними та духовними 

цінностями, що передбачає розвиток держави, у руслі механізмів 

гуманістично-орієнтованого навчання, що ґрунтується на культурних та 

духовних цінностях підготовки педагогічних кадрів як запоруки прийняття 

цих тенденцій підростаючим поколінням. Ефективність цих заходів 

реалізується через розвинену систему освіти, яка ставить перед собою  

завдання, підготовки вчителя який буде провідником духовних та 

культурних цінностей, що формуються в процесі навчання та виховання 

майбутніх поколінь.  

Сучасний стан розвитку теоретичних та практичних досліджень в 

галузі вокальної педагогіки [20; 21; 36; 73; 153 та ін.] разом з історико-

педагогічний та практичним досвідом роботи багатьох закладів музикальної 

освіти різних рівнів в КНР дозволяють стверджувати, що вокальне 

виховання здійснює дуже серйозний вплив на формування особистості 

дитини і перш за все на її емоційно-художній та розумовий розвиток.  

Потребує уваги той чинник, що інтонація та звук – основні продукти 

голосової діяльності, які є матеріальними носіями слова та почуття, а також 

найголовнішим фактором, що формує внутрішньопсихічні процеси в мозку 
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людини [62, с. 127]. На думку таких психологів, як О. Петровського та 

М. Ярошевського [55, с. 236] процес виховання тісно пов'язано з розвитком 

здібностей та нервовою системою. Слід зазначити, що не використовується 

повною мірою розвиток інтелектуального та емоційного інтелекту дитини, 

які закладені в мистецтві. Для подолання даної проблеми такі китайські 

вчені, як Чжан Джунмей [105, с. 95], Бі Сюмей та Ти Жигуо [134, с. 99], 

вбачають розробці та створенні такої системи загального вокального 

виховання дитини в школі, яка сприяла б розвитку музичних талантів та 

здібностей  дітей.  Вченими також доведено, що така вокально-педагогічна 

діяльність буде ґрунтуватися на відношеннях до учня як до унікальної 

особистості, яка має свій темперамент, характер, інтереси  та інтелектуальні 

здібності (Чжао Хуйцінь [162], Сюй Цзін, Го Бяо [169]).  

На думку Інь Сюфан [133, с. 186] «співоче мистецтво Китаю тісно 

пов'язане з естетичними ідеалами й духовними традиціями, які беруть свій 

початок з далекої давнини. Ці ідеали відображається релігійні, обрядові 

основи, культурні цінності, що знаходять відображення в системі 

вокального мистецтва Китаю.  

У зв’язку з цим, вищезазначене має бути спрямоване на цілісну 

підготовку вчителя музичного мистецтва та формувати в нього не лише 

професійні, але особистісно-орієнтовані навички, для того аби розвивати в 

учнів інтерес до самопізнання та пізнання світу, духовного та морального 

виховання тощо. 

Сучасна музична освіта , на думку Фу Чженчунь та Фу Бой [79, с. 362] 

покликана розв'язувати проблему духовної та інформаційної складової 

виховання та навчання особистості з посиленням ролі художньо-

естетичного виховання засобами мистецтва. Такі погляди на музичну освіту 

на її сучаному етапі спрямовані на всебічний та цілісний розвиток 

особистості через створення художнього та духовно-морального 

середовища.  
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В контексті сказаного актуальною є думка про те, що вокальна 

педагогіка має найбільшу демократичну складову музичного виховання та 

відіграє дуже важливу роль на етапі розвитку особистісного потенціалу 

через художньо-естетичну діяльність китайської педагогіки (Ван Сінь [146, 

с. 130]). 

Спільною рисою обох систем підготовки музчнообдарованої молоді 

китайської та української є акцент на ранній розвиток здібностей дитини та 

залучення її до навчальних закладів з відповідної направленості. 

Підкреслимо, що основний акцент розвитку музчино-творчих здібностей 

дитини відбувається найбільш жваво дошкільний період. Зауважимо, що 

даний віковий період є найбільш сприятливим для  розвитку голосу 

особистості учня.   

Дослідження, які проводяться в галузі  музичної освіти вказують на 

те, що якщо цілеспрямовано створюючи сприятливі умови для художньо-

творчого і вокального розвитку особистості, можна досягти значних успіхів 

(Ван Чжен [151], Сяо Пінг [159] та ін.). У науковій розвідці (Сяо Юцин, Фу 

Цзясін [160]) з’ясовано, що педагогічні здібності пов'язано з 

удосконаленням процесі художньої діяльності голосових умінь. Вченими 

доведено, що розкриттю психологічних особливостей та музичних 

здібностей дітей, вчитель музичного мистецтва має опанувати технологією 

вокально-педагогічної діяльності. Зазначимо, що теорія та практика 

навчання техніки формування голосових умінь може стати дієвою 

складовою педагогічної техніки [5]. 

Аналізуючи перспективи навчання педагогічної техніки на основі 

педагогіки мистецтва, майбутній вчитель музичного мистецтва має 

оволодіти такими техніками, як постановка голосу, володіння своїм тілом, 

володіння мімікою. Визначені складові педагогічної техніки є важливими 

при постановці голосу, оскільки талановитий педагог може процитувати 

один і той же вислів багатьма інтонаційними і тембровими відтінками [2; 

33; 40]. 
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Оцінка значення музики та музично-виконавської діяльності у 

вихованні учнів в обох системах освіти [29; 31; 33; 37; 61; 73; 89; 102] та її 

роль у формуванні професійних і духовно-моральних якостей майбутнього 

вчителя музичного мистецтва,  дозволяє визначити важливість такого виду 

музичного мистецтва як вокальне мистецтво.  

Доречним буде сказати те, що значущість вокального мистецтва 

полягає не лише в інтонаційно-мелодійному та тембровому налаштуванні 

голосу з метою оволодіння мистецтвом співу, але й опануванням 

особистістісним процесом цього налаштування. Тому роль педагога-

вокаліста має свою унікальну роль – провідника у  діяльнісному процесі 

(вокальне мистецтво – музика – емоційна, духовна та моральна культура) та 

слугує запрукою особистісного та культурного зростання здобувачів через 

долучення до вокально-музичного мистецтва. Такий підхід до вокально-

музичної підготовки  може стати одним  із найдієвіших засобів виховання в 

сучасній педагогіці. 

Перш ніж приступити до аналізу теоретичних основ вокально-

педагогічної діяльності, слід визначити основні напрями:  

● категорія діяльності з точки зору філософії, психології, педагогіки, 

та можливості використання її в педагогіці мистецтва; 

● суть поняття «педагогічна діяльність»; 

● суть вокально-педагогічної діяльності. 

Найбільше спільне розуміння суті поняття «діяльність», як основного 

способу здійснення активної особистості, надає філософія. Ця активність 

проявляється в певних типах відношення до світу, в певному бутті світу 

тощо. Так філософ-музикант Лі Цзін [120, с. 36], ґрунтуючись на антропо-

філософському підході до даного поняття, стверджує, що діяльність слід 

розуміти не лише як зміни зовнішньої дійсності (суб'єкта на об'єкт), що 

ніяким чином не виділяє людину із тваринного світу, але і як «перетворення 

внутрішнього світу людини, розкриття та реалізації її людського капіталу в 
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процесі розвитку та його відношення до внутрішнього світу, включаючи 

собі подібних. 

Дане визначення  є найбільш близьким до розуміння діяльність як 

педагогічного та психологічного феномену, що проявляється в діалектичній 

єдності з такими формами спілкування як розуміння та діалог. 

Цілісну теорію діяльності, як категорію психології, створив 

О. Леонтьєв [35]. На думку вченого, ядром психологічної теорії діяльності є 

принцип предметності. Під предметом дослідник розуміє те, на що 

спрямовано дію суб'єкта, до чого він певним чином відноситься і що 

виокремлюється ним із об'єкта в процесі його перетворення при здійсненні 

зовнішнього та внутрішнього дійства [35, с. 169]. Ґрунтуючись на власній 

теорії О. Леонтьєв подає таку структуру діяльності, що має такі складові: 

«потреба – мотив – мета – умова досягнення мети». 

Дану точку зору підтримує вчена Л. Кожевнікова [29], якою 

розроблено та визначено суть поняття «діяльність». Беручи за основу  

особистісний підхід, дослідниця робить висновок про єдність знань і 

діяльності, стверджуючи про те, що взаємодія особистості і свідомості 

діелектричні, і процесі цієї взаємодії діяльність може виступати і причиною, 

і наслідком. Коли «особистість як причина здійснює діяльність як наслідок, 

в процесі якої, як причина, вона проявляється і формується, як наслідок» 

[29].  

На основі визначення діяльності як «особливої взаємодії особистості 

з навколишнім довкіллям, в якому вона цілеспрямовано досягає поставленої 

мети» [29]. Л. Кожевніковою розроблено структуру даного поняття. 

Структура діяльності може бути представлена таким чином: мета – мотив – 

спосіб – результат. 

 Отже, суть поняття «діяльності», зокрема і педагогічної, можемо 

визначати «як єдність мети, мотиву, дії (або операції), результату».  

Дане трактування є популярним при аналізі навчальної діяльності, 

педагогічної діяльності, і при аналізі психічної діяльності особистості. Так, 
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наприклад, вчена Н. Волкова [19] визначає суть поняття «діяльність» як 

певний вид діяльності, спрямований на передачу від старшого покоління 

меншим поколінням людської культури та досвіду, створення умови для їх 

особистісного розвитку та підготовку до виконання соціальних ролей у 

суспільстві. Дане визначення дослідниці повністю ґрунтується на теорії 

діяльності. 

Деякі дослідники, наприклад, О. Савченко [56] зіставляють теорію 

діяльності  та діяльнісний підхід. Дана філософська проблема не мала б 

особливої актуальності для нашого дослідження, якби ми не торкалися в ній 

проблеми з педагогіки мистецтв. Першочергово йдеться про усталене 

трактування діяльності, але як лише про зміну об'єкта відповідно до заданої 

системної мети і програми. В педагогіці мистецтва спостерігається перехід 

до такого стану свідомості, коли в певному відношенні досягається рівність 

суб'єкта і об'єкта.  

Досліджуючи даний феномен О. Савченко [56] визначає його, як 

«безсуб'єктне переживання». Підґрунтям для протиставлення теорії 

діяльності та діяльного підходу є проведений психологічний аналіз природи 

діяльності. Найвищою цінністю, з якою має справу мистецтво, найчастіше 

виходячи за межі мети діяльності та має системний характер, мають 

однакове підґрунтя, як в суб’єкті, так і в об'єкті діяльності. 

Зміст провідних досліджень надає підстави стверджувати, що теорія 

діяльності в педагогіці мистецтва має переважно кон’юктурний або 

стихійний характер. 

Діяльнісний підхід, теоретичне обґрунтування якого в українській та  

китайській науці належить до кінця минулого століття, навпаки 

характеризується системою суб'єкт-суб’єктних та суб'єкт-об'єктних 

відносин. Лише при цій умові діяльнісний підхід є методологічною основою 

практики спілкування і змістовою характеристикою діяльності та досягає 

межі її опозиції [25; 49; 69; 166; 192 та ін.]. 
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На основі проаналізованих наукових праць, педагогічну діяльність 

більшість китайських вчених розглядають як концепцію діяльнісного 

підходу. Так китайські вчені (Хан Жимін [88], Ху Шихонг [161],  Цянь 

Цзяньмін [184] та ін.) зазначають, що педагогічна діяльність – процес 

формування і розвитку особистості здобувача освіти, який практично не 

піддається обробці, змінам індивідуальності особистості, без включення 

механізмів саморозвитку та самоосвіти. Як зазначає Хан Жимін [88], 

педагоги мають справу з найвищою цінністю особистістю учня, яка є 

об'єктом та водночас є суб'єктом своєї власної діяльності щодо 

саморозвитку та самовдосконалення. Ґрунтуючись на вищезазначеному, 

слід підкреслити, що в педагогіці та, зокрема в педагогіці мистецтва, значну 

роль відіграє особистісно-діяльнісний підхід. Уважаємо доречним 

зазначити, що роль та значення особистісно-діяльнісного підходу схожа з 

роллю діяльнісного підходу. Підтвердженням зазначеного є такі чинники: 

● формування особистості в педагогіці є: як вищою метою, так і 

бажаним результатом; 

● в особистості завжди відображається діяльність шляхом 

формування особистісного сенсу та відношення до нього з точки зору 

психології. Це когнітивна діяльність щодо своєї ролі, потреби, значущих 

цінностей, мотивів та мети; 

● факт відторгнення особистістю діяльності, яка впливає на її 

здібності та негативне відношення на неї, і навпаки позитивне сприйняття 

діяльності, яка відповідає проявом даної особистості. 

На наше переконання принцип єдності особистості та діяльності 

допомагає організувати педагогічну діяльність таким чином, аби вона була 

значущою для учня [7]. 

На основі проаналізованих наукових праць щодо суті понять 

«діяльність», «діяльнісний» та «особистісно-діяльнісний» підходи та сенсу 

педагогічної професії, маємо підстави для: 

● визначення суті та специфіки педагогічної діяльності; 
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● характеристики функцій педагогічної діяльності; 

● виокремлення складових педагогічної діяльності найбільш 

загальному вигляді. 

Вищезазначені визначення та характеристики дамо з урахуванням 

спрямованості діяльності на педагогіку. 

Цінною з огляду на досліджувану проблему є думка китайського 

дослідника (Сонг Вей [102]), який педагогічну професію відносить до 

категорії «людина-людина». 

Сонг Вей [102] переконливо доводить, що для діяльності вчителя 

принциповим є вміння впливати на іншу людину. На думку вченого, 

практика і теорія педагогіки мистецтв має ґрунтуватися на педагогіці 

співробітництва,  який є її органічною складовою й спеціально 

організованою для розвитку учнів та вихованців. 

Отже, задачі виховання та навчання є системоутворюючим задачами, 

виходячи при цьому за межі спілкування між вчителем та учнем. 

Своє розуміння суті педагогічної діяльності пропонує (Ян Хепінг 

[125]), який під метою педагогічної діяльності в сучасній педагогіці розуміє 

реалізація загальнолюдського ідеалу гармонічно розвиненої особистості. На 

переконання вченого, реалізація мети пов'язана з формуванням освітнього 

середовища, організацією діяльності учнів, розвитком індивідуальності 

особистості, а також, що найбільш важливо, вихованням людини з 

індивідуального гуманістичним типом свідомості, здатною до саморозвитку 

та самовдосконалення. Саме даний етап педагогічної діяльності надає 

досвіду саморозвитку та самоосвіти, систематизації знань теоретичного, 

методологічного і системного характеру, які є і бажаною метою, і змістом 

освіти. Уміння співвідносити мету діяльності з її змістом, на нашу думку, 

необхідна складова педагогічної культури та майстерності.  

Для нашого дослідження важливим є розуміння специфіки діяльності 

педагога як суб'єкта педагогічної діяльності, що визначає особливості 

професії, її зміст та функції.  
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Фен Юн [80] визначає такі компоненти педагогічної діяльності, як-от: 

освіта,  виховання, навчання, соціалізація, охорона здоров'я, охорона життя 

та соціальний захист. Із переліченого найважливішим, на нашу думку є: 

● освіта як процес і результат цілісного становлення особистості 

засобом залучення її до культури; 

● виховання як процес, що формує внутрішній духовний світ 

особистості та погляди, переконання, ціннісні орієнтації, світогляд, в яких 

проявляється її ціннісне відношення до світу і до самого себе; 

● навчання як засіб виховання і освіта особистості; 

● соціалізація, що являє собою залучення особистості до соціальних 

умов і одночасно усвідомлення нею своєї неповторності, внутрішньої 

свободи та незалежності, підготовки особистості до можливого вибору 

професії; 

● гуманізація – процес становлення дитини як особистості, 

ґрунтуючись на засадах сучасної культури. 

Ще одним чинником, що регулює активність особистості та 

діяльності, формує готовність особистості як до навчання, так і до 

діяльності, є мотив. За визначенням Куанг Хуей та  Му Ліді [87] – це 

внутрішній збудник особистості до того чи іншого виду активності, 

діяльності, спілкування, поведінки, пов'язаний із задоволенням певної 

потреби, якості мотивів  та можуть виступати як потреби, ідеали, цінності 

тощо. 

 За структурою дослідники розподіляють мотиви на кількісні (за 

проявом мотивації) та якісні (по відношенню мотиву до діяльності), які 

заведено розподіляти на внутрішні та зовнішні в дослідженнях українських 

вчених [18; 55; 60 та ін.]. 

Не дивлячись на те, що ефективність діяльності безпосередньо 

залежить від сили мотивації, якісні характеристики мотивів також 

надзвичайно важливі. Серед них виділяють пізнавальну мотивацію успіху, 

професійну мотивацію (позитивне відношення до професії). 
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Слід зазначити, що взаємодія на даному етапі виступає основною 

функціональною одиницею педагогічної діяльності, під якою розуміється 

процес розв’язання педагогічних задач різних класів та рівнів. Взаємодія в 

педагогічній діяльності знаходиться в діалектичному зв'язку з результатом 

дій, основним змістом якого є рефлексійні цінні якості особистості педагога. 

Зазначені якості є важливою умовою для здійснення професійної діяльності 

вчителя, педагогічної діяльності, визначення її компонентів як самостійних 

функціональних видів діяльності. 

Цяо Чунь [148] виділяє такі компоненти педагогічної діяльності (їх 

звичайно можна віднести до будь-якого виду діяльності): конструктивний, 

організаційний та дослідницький.  

Хуан Лі [202] характеризує педагогічну діяльність через гностичний, 

проективний, конструктивний, організаторські та комунікативні елементи. 

Нині у більшості досліджень та наукових підходах, дослідники 

виокремлюють змішаний підхід при аналізі структури педагогічної 

діяльності. Так, Хань Ялін [195] виокремлює такі компоненти: мотиви, 

задачі, педагогічні дії, контроль, рефлексія). Вчений пропонує на основі 

визначених компонентів таку структурна модель діяльності: 

1. Система мотивів (інтереси, установки, цінності, орієнтації, 

світогляд тощо). 

2. Система цілей (опанування знаннями, вміннями, видами 

діяльності). 

3. Процес (конкретні види діяльності). 

4. Умови та творчість: суб'єктивні (навчання, здоров'я, рівень 

розумово-психологічного розвитку), об'єктивні (джерела інформації, 

педагог, засоби навчання). 

5.  Результат (освіта, виховання, розвиток) [195]. 

На основі проведених досліджень, слід зазначити що останнім часом 

суть поняття педагогічна діяльність стала набувати культурологічного 

сенсу. Це пов'язано з особливостями деяких видів діяльності, як 
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професійних, що призвело до поняття професійна культура. Наразі 

професійна культура є певним рівнем опануванням членами професійної 

групи прийомами та способами розв’язання спеціальних задач. З іншої 

сторони, педагогіка, вочевидь, не може не враховувати культурні та 

історичні складові у виборі освітньої мети та ідеї. 

Подібний культурологічний підхід до педагогічної діяльності 

структурує її на аксіологічну, технологічну та особистісно-творчу складові. 

При аналізі структури формування готовності у галузі музичного мистецтва 

цей підхід, на наше переконання, є найбільш затребуваний. 

Водночас, беручи за основу особистісно-творчий підхід, слід 

педагогічну діяльність структурувати за такими компонентами: 

пізнавальний, мотиваційний, емоційно-вольовий. 

Фанг Гуаньяо [122] досліджуючи дану проблему, зазначає, що в 

сучасній педагогіці на першому місці в розумінні суті педагогічної освіти 

має ставитися організація самостійної професійної культурної діяльності 

студента, в процесі якої він зможе бути повноцінним суб'єктом власного 

освітнього процесу. Також, на переконання вченого, студент в освітньому 

процесі має виконувати різні види діяльності, які нададуть йому певного 

досвіду творчої педагогічної діяльності. 

Проблеми творчості та творчої діяльності з самого початку були 

недосяжні для педагогіки мистецтва. А з часом в теорії діяльності творчість 

знайшла своє відображення. С. Сисоєва [57, с. 114] визначає творчість як 

активність, в якійсь поєднані її діяльність та поведінка, як спосіб існування 

особистості. 

Отже, педагогічна діяльність все частіше опановує такі прояви 

особистості, як творчість та творча активність, наближається до мистецтва 

й дозволяє розглядати педагогіку мистецтва, в нашому випадку вокально- 

педагогічну діяльність, в контексті загальної проблеми підготовки вчителя. 

Загалом, із урахуванням спеціальних чинників підготовки вчителя музики 

подібне розуміння педагогічної діяльності дозволяє дослідити поєднання з 
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дослідженою нами вокально-педагогічною діяльністю, яку також можна 

охарактеризувати через: 

● процесуальність (формування в процесі мислення, на основі базових 

цінностей, основних компонентів діяльності нині та надалі); 

 ● творчість, підґрунтя на індивідуально-психологічні особливості 

особистості (здатності та мотиви); 

● наявність художньої, духовно-моральної системи цінностей, 

емоційність, художньо-мисленнєву практику суб'єкт-суб'єктні відношення, 

уміння самостійно вирішувати проблеми, які виникають. 

Прорезюмоване вище, надає підстави стверджувати, що перш ніж 

провести аналіз суті поняття «вокально-педагогічна діяльність», необхідно, 

на нашу думку, визначитись також з суттю поняття «вокальна діяльність», 

а також із співвідношенням даного поняття з «вокальним мистецтвом», 

ґрунтуючись на теорії діяльності. 

Серед китайських вчених суттєвий доробок щодо даної проблеми 

мають Сюй Сяої [111], Ван Ін [153],  Юаньюань Лай [171] та ін.  Тому можна 

інтерпретувати вокальну діяльність як раціональну, тобто ту, яка сприяє 

свідомому пізнанню вокального мистецтва. Опозицією є ірраціональна 

частина, яка є емоційною, духовною, інтуїтивною, творчою складовими 

вокального мистецтва, що дозволяє сприймати та транслювати основні 

цінності людського духу: істину, добро та красу. Останні, на наше 

переконання, повністю співвідносяться з виховною і культурно-

гуманістичними функціями діяльності педагога. 

Отже, оскільки нами було зазначено вище, обмежено процес взаємодії 

мистецтва, педагогіки діяльності такому складному освітньому процесі, як 

вокально-педагогічна діяльність може дати особистісно-діяльнісний підхід, 

який є методологічною основою розуміння суті досліджуваного явища. 

Саме з цієї точки зору слід проаналізувати такі поняття як: «вокальна 

діяльність», «музична діяльність», «творча діяльність», «когнітивна 

діяльність», «вокально- педагогічна діяльність» тощо.  
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Ще одна проблема в розкритті суті «вокально-педагогічна діяльність» 

полягає в тому, що, як ми вже зазначали вище, за класифікацію вчених Чжу 

Йонбей та Сун Хунчен [115] педагогічна діяльність належать до типу 

«людина-людина», а діяльність у галузі мистецтва «людина-художній 

образ». Досліджуючи дану проблематику в галузі вокально-педагогічної 

діяльності Чжу Йонбей та Сун Хунчен [115] доходять висновку, що успіх в 

музичному мистецтві поруч з такими чинниками як: здатність, можливість, 

бажання людини сприймати музику, залежить також від ціннісної взаємодії 

в тріаді «вчитель-музика-учень». Оскільки нами вже було розглянуто схему 

взаємовідносин суб'єкта і об'єкта при аналізі теорії діяльності та особливості 

її застосування в педагогіці мистецтва, з урахуванням розробок вчених, які 

досліджували проблему, слід зазначити, що істинним об'єктом педагогічної 

діяльності є не сам учень, «вирваний» з освітнього процесу, а саме освітній 

процес, який являє собою систему взаємопов'язаних навчально-виховних 

задач. Цінним є те, що для розв’язання поставлених задач, здобувач освіти 

бере безпосередню участь і функціонує як один з головних складових 

організації вокально-педагогічної діяльності. 

На основі численних та вагомих за теоретичними і методичними 

напрацюваннями вчених [1; 15; 20; 31; 47; 75], під вокальним мистецтвом в 

тріаді «вчитель-музика-учень», що являє собою вокально-педагогічну 

діяльність в системі загальної шкільної освіти з урахуванням того, що 

спільна діяльність учителя і учня спрямована на процес вдосконалення 

розвитку особистості учня, слід розуміти: 

● духовно-моральне становлення; 

● формування образного мислення на основі сприйняття і виконання 

вокальних творів, м'язово-слуховий голосовий еталон; 

● гармонізацію інтелектуального та емоційного розвитку учня; 

● опанування необхідних знань і способів голосової діяльності 

(вокально-виконавські знання та вміння); 

● розвиток вокальних голосових задатків та здібностей; 
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● розвиток мотивації до пізнання і творчості; 

● формування і розвиток здатності до естетичного сприйняття і 

переживання (відчуття прекрасного); 

● формування гуманістичних ідеалів; 

● формування самооцінки і прагнення до самореалізації. 

Подібне розуміння вокально-педагогічної діяльності дозволяється 

співвіднести з компонентної структурою поняття «педагогічна діяльність» 

та згрупувати відповідно до функціональної спрямованості: 

1. Ціннісно-цільовий блок вокально-педагогічної діяльності містить 

задачі щодо формування творчих, етичних і естетичних цінностей. 

2. Особистісний блок містить формування системи особистісних 

мотивів до навчання, діагностику та розвиток вокальних задатків, і здатності 

особистості навчатися, її творчої спрямованості. 

3. Когнітивний блок пов'язано з формуванням музичного мислення, 

гармонізацією інтелектуального та емоційного, внутрішнього і зовнішнього 

рівнів (мислення як процес, і мислення як діяльність). 

4. Практично-дієвий блок містить задачі формування в учнів 

емоційних навичок сприйняття та виконання (вокальна діяльність) 

вокальних творів. 

5. Рефлексійно-оцінний блок розвиває в учнів механізми самооцінки, 

саморозвитку та самореалізації. 

Отже, очевидним є те, що функціональні блоки за змістом та 

положенням відповідають структурі та концепції теорії діяльності 

О. Леонтьєва [35] з урахуванням досліджень китайського дослідника Ян 

Хао  [128] (вивчення компонентів діяльності як функцій мислення), що 

полегшує задачу комплексного аналізу педагогічної діяльності та розкриття 

її суті поняття. 

Установлено, що пріоритетним завданням нашого дослідження є 

змінення ролі мистецьких дисциплін у вихованні учнів. Це, в першу чергу, 

стосується уроків музики, які спрямовані на те, аби зробити музику 
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символом людської діяльності. Мета вокально-педагогічної діяльності 

полягає в поєднанні цінностей самої музики з індивідуальними 

особливостями особистості учня, тобто виховання дітей засобами музики (в 

нашому випадку вокальної музики) мається на увазі «актуалізацію процесу 

самовдосконалення самої особистості через цінності в музиці прекрасного» 

[145].  

Таке трактування надає підстави стверджувати, що заняття на музиці 

та і співі в  школі зазвичай зорієнтовані на розширенні кругозору і залучення 

учнів у співочу діяльність, залишаючи осторонь і формування в учнів 

світогляду, етичного та естетичного відношення до життя, в яких 

проявляється ціннісна позиція особистості. 

Узагальнюючи праці, в яких розкривається проблема дослідження, 

коротко проаналізуємо суть поняття «світогляд», «естетичні та етичні 

цінності в музиці», визначимося з поняттям «цінність». 

На думку вчених [65; 91; 102; 103 та ін.],  цінності – це такі цілі, які 

стосовно діяльності мають системоутворююче начало. Маючи в основі 

загальнолюдську природу, цінності не дають особистості здатності 

переживати, активізувати та формувати судження, переконувати, 

опановувати сенси, зокрема сенс власного життя. 

Проблеми опанування особистістю загальнолюдських цінностей були 

розглянуті такими китайськими та українськими вченими [8; 19; 32; 43; 69; 

91; 92; 133; та ін.].  Слід зазначити, що ієрархія цінностей настільки 

багатозначна, що їх огляд дуже складний, розглядаючи його з точки зору 

аналізу. Розпочинаючи з XVIII століття, визначилися тріада абсолютних 

цінностей «істина-добро-краса», які відповідають світогляду етичних та 

естетичних ідей. 

Як вважає, Чжоу Іньчан [93], це система узагальнених поглядів на 

навколишній світ і місце людини в житті, а також обумовлені цими 

поглядами переконання, ідеали, принципи, що визначають відношення 

особистості до світу і до самого себе. 
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Митець у своїй творчості відображає світогляд, ідеї свого часу. Через 

сприйняття художнього твору основну цінність мистецтва ми відчуваємо та 

співвідносимо з світоглядом художника, який може бути ідеалістичний, 

релігіозний, революційний тощо. Тому зі світоглядною функцією музики 

тісно пов'язана етична, яка передбачає моральне виховання на основі дії 

музики.  

Естетична функція музики передбачає гармонійне співвідношення 

краси, змісту, форми і засобів вираження. Серед великої кількості визначень  

даного поняття, найбільше нам імпонує визначення вченого Інь Сюфан 

[133]. Дослідник зазначає, що естетика – це наука про історичну 

обумовленість суті загальнолюдських цінностей, їх породження і 

сприйняття, оцінку і опанування вчень про музичну естетику як науку, що 

ґрунтується на загальних законах чуттєво-образного опанування дійсності, 

особливих законів художнього твору, художньої творчості та конкретних 

закономірностей музичного мистецтва. Ґрунтуючись на ці два визначення, 

можна суть понять «музично-естетичного виховання учнів» визначити як 

виховання ціннісних відносин щодо довкілля, здатності глибоко відчувати і 

розуміти в музиці, житті, прекрасне, високе, земне, трагічне та комічне, 

здатність до творчості у всіх видах діяльності. 

Вокальне мистецтво містить в собі всі ті ж можливості, що музично-

естетичне виховання, окрім того, вона має ряд переваг, пов'язаних з 

найменуванням літературного тексту у вокальному творі. Це посилює 

педагогічний ефект. Також голосовий апарат – це природний музичний 

інструмент, що дозволяє не лише сприймати вокальний твір, але і 

виконувати його. 

Вокальна діяльність містить в своїй основі ті ж можливості, що і 

хоровий спів. Тому є одним із найефективніших видів творчої діяльності. У 

зв'язку з цим з давніх часів спів є важливим засобом формування духовної, 

інтелектуальної, емоційної та моральної культури особистості. На думку 

Т. Дорошенко [24], вокальне мистецтво – це шлях до пізнання світу, 
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людських почуттів, емоцій і є особливим видом почуттів художніх емоцій. 

Емоції вимагають найвищої діяльності психіки та мисленнєвої роботи. 

Отже, можна зробити висновок, що спів є найбільш активною складовою 

«школи почуттів», духовності, моральності та емоційно-звукового пізнання 

краси та світу. 

Особистісний блок вокально-педагогічної діяльності ґрунтується на 

психолого-педагогічному принципі єдності особистості та діяльності, що 

визначає взаємозв'язок прояву особистості та діяльності. Суть поняття 

«особистість» і нині лишається в психології одним із найбільш складних. 

Однак при всій багатозначності даного визначення особистості для нас 

важливий лишається формування позитивного відношення особистості до 

співу, а через нього і до музики, як провідного чинника, що формує такі 

прояви особистості, як потреби, здатності, творчу спрямованість. 

Для того, аби діяльність не була нав'язана учню, що створює 

непотрібні бар’єри для розкриття його індивідуальності, вона має бути 

таким особистісним сенсом індивіда, який близький його цілям та 

інтересам. Спів, на відміну від інших видів діяльності, має такі внутрішні 

мотиватори самоактивізації, які сприяють розвитку комунікативної та 

психотерапевтичної функції музичного мистецтва [9, с. 27]. 

До найважливіших властивостей музики відносимо насолоду, яка і 

нині є недостатньо вивченою та досить часто виступає у вигляді 

неусвідомленої потреби. Насолода музикою є первинним мотивом, що 

збуджує до прояву художньої активності особистості. 

Важливим мотиватором, що посилює значущість для здобувача освіти 

вокальної діяльності та її пізнавально-цінністних властивостей є 

комунікативна функція музики. Ця функція передбачає природну 

властивість людського організму до емоційного спілкування, що переростає 

в процес виховання в процесі музичних співпереживань при сприйнятті та 

виконанні музичних творів та набуття культурологічних істин і 

особистісних сенсів. 
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Психотерапевтична функція музики є одним із чинників 

самодостатність у музичній діяльності. «Фізіологія» цієї функції 

недостатньо вивчена, але терапія у вигляді емоційно-музичного монологу, 

голосової імпровізації, вокально-музичної релаксації є достатньо 

розповсюдженою на заході та поступово набуває значущості в китайській 

психології та педагогіці [164]. 

Важливим для дослідження структури мотивації діяльності учнів є 

мотивація винагороди, або педагогічна система, яка підкріплена діями та 

зводить до мінімуму застосування методів посиленої мотивації до 

навчальної діяльності шляхом покарання [35; 60]. Схоже система в 

вокально-педагогічній діяльності в межах підготовки задобувачів освіти 

розроблена таким китайськими вченими, як Ген Яо [158], Чжао Янь [173], 

Го Бяо, Сюй Цзин [180], Го Бяо, Жао Тарім, Вей Бінгбін [181] та ін.  

Дана система містить: 

● індивідуально-оцінну реакцію педагога на дії учня, яка має бути 

тісно пов'язане з його індивідуальними особливостями та з певними видами 

навчальної взаємодії; 

● неухильне підкріплення кожної правильної спроби та запобігання 

негативних оцінок та помилкових дій; 

● використання, окрім невербальних засобів винагороди, таких форм 

як допитливість та бажання бути самостійним, успішний виступ на сцені; 

●  застосування непрямих активаторів мотивації, таких як позитивні 

емоції від спілкування з учнем в навчальний та позанавчальний час, 

змістовне обговорення тих чи інших проблем музично-вокального 

мистецтва, художньої творчості. 

Окрім акцентування уваги на ефективній та ціннісно-вольовій 

мотиваційних сферах, слід також відзначити, що в процесі навчання 

значущою для дитини є діяльність, яка сприяє розкриттю її задатків і 

здібностей. Так, Г. Панченко [51] зазначає, що діяльність сприяє прояву 
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характеру особистості за умови, якщо вона значно вище чи нижче 

можливостей особистості. 

Дана проблема в вокально-педагогічній діяльності тісно пов'язана з 

проявом та розвитком в учнів музичного мистецтва голосових задатків та 

здатності в процесі навчання опановувати основи вокальної майстерності. 

Отже, проблема здатностей як прояв особисті повністю пов'язана з 

емоційно-ціннісною (сприйняття) і вокально-практичною (спів) діяльністю 

здобувачів освіти. 

Сприйняття чи пасивна форма музичної діяльності пов'язана зі 

слухання музики, чи, педагогічному сенсі, з проблемою виховання 

особистості через слухання музики. 

Вчена В. Пашкіна [53, с. 18] підкреслює умовність суті поняття 

«пасивний», переконуючи, що поняття сприйняття музики на її думку більш 

точно відображає досліджуваний процес. 

О. Устименко-Косоріч переконливо доводить, що процес  сприйняття 

музики – «це процес цілісного, образного, емоційного, особистісного 

осягнення музичного мистецтва» [64, с. 368]. Сприйняття, на відміну від 

активних форм вокальної діяльності, формує внутрішню психічну сферу 

особистості поза межами її зв’язків з зовнішніми фізичними проявами 

(відображення внутрішнього психічного життя через голос) [64].  

Формуванню здатності особистості до сприйняття музики через 

виховання особистості дитини на основі музичної культури, китайські 

науковці присвятили багато своїх досліджень (Лі Чжи [121], Ван Цзінь І, 

Чен Хангруй [137, 141], Ван Венью [144], Ван Цзінсіон [152], Ден Сяоран 

[177], Чжао Хунбінь [178] та ін.). Українські вчені так само приділяють 

значну увагу вихованню особистості дитини через мизичну культуру [21; 

29; 31; 57; 61; 72]. 

 Лі Чжи [121] науково обґрунтував та узагальнив такий підхід. 

Розкривши теоретичні напрацювання вченого, слід зазначити, що  музична 

культура є засобом виховання духовної, творчої, повноцінної особистості 
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здобувача освіти. Дану думку підтримують Ван Цзінь І та Чен Хангруй [137, 

141], які переконливо доводять в своїх дослідженнях, що всі форми 

музичних занять з учнями мають бути спрямовані на їхній духовний 

розвиток, позитивний погляд учнів на музику, мають збігатися з їхніми 

поглядами на життя в цілому.  

У контексті сказаного, актуальною є думка Ван Цзінсіона [152], який 

зазначає що «музична грамотність – це: 

● здатність відчувати музику, яка ототожнюється з народженням 

життя та пов'язана з життям; 

● особливе сприйняття музики, яке надає можливість сприймати її 

емоційно, вирізняючи хороше від поганого; 

● здатність на слух визначати характер музики та відчувати її 

внутрішній зв'язок з характером музики та характером її виконання; 

● здатність на слух відгадувати автора невідомої музики, якщо вона 

характерна для даного автора,  його творів, з якими учні вже знайомі. 

Вчений Ху Шихонг [161] пропонує власну розроблену Концепцію 

шкільної музичної освіти, в якій пропонує упровадження діяльнісно-

практичного підходу в музиці.  Ми погоджуємося з обґрунтованими Ху 

Шихонгом науковими доробками, оскільки вважаємо, що вокально-

педагогічна діяльність, окрім функції музично-естетичного виховання, має 

нести в собі основи вокальної майстерності, як найбільш активного засобу 

формування і прояву багатого духовного середовища особистості здобувача 

освіти. 

Активні форми вокальної діяльності поділяються на теоретичні, 

виконавські та власне професійні педагогічні види діяльності. Слід 

зазначити, що при загальному музичному процесі виконавська діяльність 

поділяється на декілька видів: сольний спів, хоровий спів, інструментальне 

музикування, ритміка, дерижування, танець тощо. Особливості вокальні 

діяльності, її матеріальної бази, на думку Ю. Юцкевича [75] – це 

нейрофізіологічна діяльність, до аналізу якої слід звертатися першу чергу 
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для того, аби зрозуміти, що таке спів й розвивати та покращувати його. 

Лише з урахуванням психофізіологічних знань можливо побудувати 

педагогічну систему вокального виховання.  

На одній із конференції з питань розвитку музичного слуху та голосу 

у дітей, Чжу Цзюнвей [117] зазначив, що психофізіологічні дослідження, які 

витікають із найскладнішого процесу музичного виховання не є самоціллю 

та результатів роботи педагогів, оскільки педагогу-практику слід об'єднати 

наукові знання та систематичний процес. Психофізіологічні дані слугують 

основою розвитку вокально-педагогічної діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, бо при аналізі структури даної діяльності з 

урахуванням «теорії діяльності» О. Леонтьєва [35], слід опиратися не лише 

на мистецтво, але і на закони психології та фізіології. На превеликий жаль 

загальна педагогічна спрямованість дослідження робить неможливим 

детальний огляд психофізіологічних основ вокально-педагогічної 

діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, зокрема і авторських 

розробок з теорії голосу та голосових здібностей. Але наразі ми наводимо 

коротку характеристику психофізіологічних основ вокально-педагогічної 

діяльності, керуючись тим мотивом, що без опанування основ 

психофізіології голосової функції ні про яку готовність до вокально 

педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва не може 

йтися. 

Прорезюмовані наукові праці [2; 28; 40; 44; 45; 46; 73 та ін.] надають 

підстави стверджувати, що  вокально-педагогічна діяльність повністю 

ґрунтується і бере свій початок із співацької діяльності (співу). На наше 

переконання, спів – один із видів м'язових дій, які мають свою 

цілеспрямованість та мотивацію. Але співацьку діяльність не можливо 

назвати повноцінною діяльністю. І тільки в процесі історичного розвитку 

вона отримує культурологічну функцію і стає мистецтвом передавати 

засобом співацького голосу ідейно-образний зміст музичних творів.  
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У контексті досліджуваної проблеми, спів розуміється нами як 

«природна» потреба особистості в цивілізації та окультуренні. 

З точки зору когнітивної психології, голос має здатність виражати 

музичні думки та можливість за допомогою звуків виражати свої почуття 

[62]. 

Психолого-когнітивний характер визначення співу пов'язаний з тим, 

що науково-методичній літературі немає наукового визначення співу, як 

фізіологічного та нейрофізіологічного процесу. Не дивлячись на те, що 

тільки ці знання дозволяють зрозуміти, що таке спів та як його розвивати й 

удосконалювати. Дана проблема пов'язана з недостатньою науковою 

розробкою вокальної педагогіки –  механізмом голосоутворення. 

Наприклад, прорезюмуємо визначення суті поняття «спів», 

запропоноване Чжан  Ї [73]. Дослідник пише, що спів – це фізіологічний акт, 

що полягає у напрузі голосових складок та приведення їх одна до одної у 

збудження шляхом вдихів та видихів через діафрагми, а в трахеях та 

бронхах періодично виникає коливання голосових складок, які розуміються 

нами, як звук голосу. 

Інший вчений Цзінь Нань [68] зазначає, що спів має в своїй основі 

не периферичну, а церебральну (мозкову) природу. 

Отже, визначення суті поняття «спів» через художній і естетичний 

підхід не викликає суперечностей стосовно даного співвідношення, але 

водночас визначає суть поняття спів з урахуванням обдарованості та 

здібностей особистості. Мається на увазі, що голосовий психофізіологічний 

комплекс особистості є і нині не до кінця вивченим. 

 Під психофізіологічним комплексом у вокальній діяльності 

розуміємо такий комплекс, що забезпечує голосову функцію і 

безпосередньо пов'язаний із структурою загальної та спеціальної вокальної 

обдарованості. Слід зазначити, що ці процеси забезпечують роботу гортані.  

Тут необхідно уточнити, що розуміння фізіології голосу і співу, без чого 

дійсно неможливо вокальна педагогіка, мають зайняти важливе місце в 
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загальній педагогіці. Знання загального механізму коливань голосових 

зв'язок та його індивідуальних особливостей однаково значущий як для 

голосової діяльності, так і для мовленнєвої. Усна мова є важливим 

елементом професійної майстерності сучасного педагога і тільки 

поставлена на основі знання механізму голосоутворення, вона набуває 

таких якостей як оволодіння диханням та дикцією, інтонацією і динамічним 

багатством емоцій, емоційну виразність, енергетику та інтенсивність [2, 

с. 36-38]. 

Отже, в контексті вищезазначеного, голос найчастіше всього є 

основним засобом педагогічної взаємодії для багатьох педагогів. 

В процесі вивчення даної проблеми, нами було встановлено, що 

суперечності, які виникають при поясненні механізму коливань голосових 

зв'язок, викликані небажанням розуміти цей процес саме, як інтегральний та 

системний, що має в своїй основі параметричну взаємодію елементів 

нервової та м'язової систем організму. З урахуванням наукових доробок 

вчених (О. Єременко [25], О. Отич [50], Менг Лу [101] та ін.) нами були 

виокремлені такі основні елементи. Це швидкісні характеристики нервової 

провідності та діапазон характеристик м'язової жорсткості зв'язок. Дані 

елементи строго індивідуальні для кожної людини та мають незмінні після 

мутації характеристики, тому вони і визначають природні вокальні дані. 

Окрім того, в межах розробленої проблеми, визначено, що інтегративна 

взаємодія елементів двох систем має двояку природу: як доповнення один 

одного та посилення основних вокальних якостей (діапазон, сила голосу, 

темброва насиченість) і як антигоністична, що обмежує вокальні 

можливості індивіда. Ці спостереження є основою «кількісного» підходу 

щодо розуміння вокальної діяльності як співацького процесу, що 

визначається рівнем розвитку вокальних м'язів та нервової провідності. Як 

стверджує О. Єременко [26, с. 78],  кількісний підхід дозволяє будувати 

судження про те які можливості даної людини, та до яких меж вона зможе 

розвивати майбутньому ту чи іншу здатність або талант. 
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Трактування із психологічного словника [18] називає ці властивості 

організму вродженою конституцією, розуміючи під ними максимальні 

можливості індивіда стосовно до будь-якої функції обмеження її вродженої 

конституцією і теоретично вимірювальними межами, до яких може бути 

розвинута ця функція при оптимальних умовах.  Подаємо й  інакше 

визначення як «можливості організму, що характеризують та обмежують її 

вродженою конституцією» [55]. 

Оскільки визначення специфіки та надання повної характеристики 

нейрорезонансної теорії коливань щодо голосу предметом нашого 

дослідження не було, то достатньо буде того, що ми охарактеризуємо три 

степені стану голосу при реалізації природних вокальних здібностей. На 

основі проведеного аналізу наукової літератури, маємо підстави виділити 

наступну класифікацію, в залежності від набору вокально педагогічних 

методів та засобів. Ми виділили три класи, які складаються з голосів: 

● типові для вокального та голосового навчання; 

● обмежені та непридатні для голосової діяльності; 

● професійно-складні, що володіють подвійною природою та 

вимагають спеціального підходу, знань специфіки та педагогічного 

відчуття. 

На основі вищезазначеного підкреслимо, що тип голосу, як певний 

ступінь тренованості вокальної роботи, хоча і дається природою в готовому 

вигляді, є латентним та його кінцеве формування може відбутися лише в 

активній творчій діяльності при оптимальних умовах педагогічного 

процесу. 

Суттєвим доповненням до теорії голосових здібностей є те, що дитячі 

голоси, які є складовою запропонованої концепції, потребують особливого 

відношення в період 7 до 9 років (дозрівання нервової системи) у період 

статевого дозрівання (друге становлення голосового м'язового апарату). 

Заслуговують на нашу увагу дослідження китайських учених [98; 101; 

104 та ін.], які в своїх дослідженнях у визначеному контексті вивчають 
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мислення. На їх переконання, мислення виконує пошукову функцію та 

здійснює взаємозв’язок стосовно дії та операції. 

У вокально-педагогічній діяльності подібним механізмом є вокальний 

слух, що являє собою синтез музичного мислення, вихованне специфічними 

вокально-рефлексійними засобами, такими як вокально-моторна зв’язна і 

м’язова активність, сенсорно-перцептивна внутрішня вібраційна чуттєвість. 

Вчені [46; 124; 130] переконані в можливості за допомогою цих засобів 

розкривати свої професійні та особистісні якості, а також виховувати ці 

якості учнів.  

На відміну від психологів, які підкреслюють процесуально-

операційний характер мислення, вчені-педагоги співвідносять мислення з 

результатом його діяльності, що формує педагогічну культуру, називаючи 

його загальною характеристикою спрямованості особистості. 

Дін Юнь [23] визначає мислення як вид діяльності. У своєму 

дослідженні науковець доводить, що мислення, як вид будь-якої діяльності, 

є поєднанням трьох основних видів діяльності: відображення, творення та 

спілкування. 

На основі наукових розвідок з’ясовано, що мислення є одним з 

найбільш затребуваних понять в сучасних психолого-педагогічних 

дослідженнях [41]. В музиці даному поняттю відводиться значна роль – від 

логіки ладово-функціональної побудови музичної форми в музиці до 

співвіднесень Логосом життя в філософії [40; 42]. 

З позиції теорії діяльності характеризується також музичне мислення, 

що для нашого дослідження, ураховуючи органічний зв'язок музики та 

співу, є суттєвим. Так, А. Козир [30; 31; 32] акцентує увагу на тому, що 

«діяльність музичного мислення є процесом перетворення звукової 

реальності в художньо-образну. 

В підтримку актуальності наукового доробку науковця, зазначимо, що 

ми погоджуємося [142] з даною концепцією, оскільки музичне мислення як 

вид діяльності не має характер набуття деякої духовної інформації, деякого 
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знання про почуття чи ідеї, як результату такого процесу, що протікає в 

науковому мисленні. 

Установлено, що в пріоритеті вчених [172, с. 220] є те, що музичне 

мислення спрямовує особистість до розуміння себе та своєї душу. І в цьому 

особлива психологія музичного мислення. 

Зміст провідних досліджень [189; 199 та ін.] надає підстави 

стверджувати,  що музичне мислення дозволяє не отримувати знання про 

почуття, а дійти до цього самостійно, пізнаючи самого себе і свою душу. 

Музичне мислення, на відміну від наукового мислення, зокрема й 

педагогічного, не потребує доведення своєї істинності. Важливими є 

глибинні істини, закладені в самій природі людини, що має аксіоматичний 

характер. Якщо педагогічне мислення потребує в основному набуття 

діагностичних здатностей встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, то 

музичне мислення цілісне, просторове, для нього не існує проблеми 

диференціації чи інтегрування подій. Особливістю музичного мислення є 

те, що воно приходить відразу, не поділяючись на складові. 

Раціональність, яку вносить педагогічна складова в музичне 

мислення, має характер формування зовнішньої техніки, оптимізуючи 

фізичний апарат до можливості вираження внутрішньої емоційності та 

прагнення до її розвитку. Тому емоційність в мистецтві має парадоксальний 

характер: з однієї сторони потребує суттєвого проникнення в певну 

ситуацію, в якій особистість ніколи не знаходилися (театральне мистецтво), 

з іншої – звільнення від емоцій. О. Андрейко [1, с. 18] в своєму дослідженні 

виокремлює три складові: 

● емоційність на рівні вроджених інстинктів; 

 ● культурологічна емоційність, пов'язана з набуттям первинних 

культурологічних форм у вигляді колективних понять таких, як Любов, 

Совість, Вчення, Істина, Бог, Гріх, Рай тощо; 

● емоційність, пов’язана з власним досвідом щодо існування істин 

другої групи. 
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Таке трактування музичного мислення та поділ його на складові 

дозволяє констатувати, що вокально-педагогічна діяльність інтегративна по 

своїй суті та формує відповідно й інтегративні якості мислення, такі як 

нелінійне мислення, цілісність сприйняття, інтуїцію, творчу активність, 

емоційну пластичність тощо. 

Дослідження в галузі вокально-педагогічного мислення спрямовують 

свій вектор у напрямі формування  в здобувачів освіти рефлексійних 

здатностей, оскільки це забезпечує у них: 

● самостійність вирішення таких проблем, як визначення меж своїх 

власних знань та дозволяє розв'язувати творчі задачі; 

● усвідомлення можливостей до самостійного пошуку, способів і 

засобів розв'язання задач, що виникли; 

● оцінка якісного рівня дії, що забезпечує розв'язання проблеми [16, 

с. 154]. 

 Майбутній педагог при формуванні здатності до рефлексії в учнів, 

окрім загальних музично-естетичних знань і цінностей, має давати 

розуміння стосовно цих знань, здійснювати самооцінку тощо [38, с. 12]. 

Слід зазначити, що сучасна педагогіка потребує того, аби розвивати в 

учнів здатність до рефлексії, яка буде формуватися у них шляхом 

проведеної самооцінки, власних дій та результатів. В даному контексті 

також зазначимо, що важливим буде проведення самооцінки щодо власних 

думок. 

З урахуванням педагогічної, естетичної, духовно-моральної 

спрямованості, діяльнісного підходу та мети дати особистості виразити свій 

емоційний стан, зазначимо, що даний феномен можна визначити як загальну 

вокально-педагогічну діяльність, яка є відмінною від спеціальної вокально- 

педагогічної діяльності. Ряд українських та китайських вчених у схожій 

манері визначають суть поняття «вокально-педагогічна діяльність» як 

діяльність, спрямованої на формування вміння виконувати камерну та 

оперну вокальну музику (В. Антонюк [3], Цзінь Нань [68, с. 73], 
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Юаньюань Лай [171] та ін.). Таким чином, виходячи із суттєвих наукових 

доробок, які вищезазначені, вокально-педагогічну діяльність, спрямовану 

на виховання естетичних смаків учнів в школі, можна охарактеризувати 

через: 

1. Спеціальний аспект соціально-педагогічної діяльності як процес 

досягнення вокального витвору особистості через сприйняття підґрунтя 

вокальної майстерності (Чжан Ї [73]). 

2. Вокально-педагогічна діяльність як спосіб формування в учнів 

музичного мислення при їхньому «дотику» до  вокального мистецтва та 

опанування елементарними вокальними навичками та вміннями 

(Ю. Юцевич [75]). 

3. Формування когнітивних новоутворень, що стимулюють творчу 

активність учнів, таких як емоційна пластичність, комунікативність, уява, 

уважність, рефлексія тощо (Ген Цзінхен [20]). 

4. Формування ціннісного відношення до явищ навколишнього світу 

(Лю Веньцзун [37]). 

5. Вокальна педагогічна діяльність, як один із способів емоційного 

спілкування людини з людиною, людини зі світом, людини з природою 

тощо (Сюй Цзінь [168]). 

Таким чином проведенний комплексний аналіз наукових досліджень 

з вокально-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва, зокрема таких її напрямів, як: музично-естетичне виховання, 

формування музичного мислення, знань та умінь сприйняття і виконання 

вокальної музики, оцінки та самооцінки дій результату і процесу та 

компіляція вищерозглянутих визначень, категорій, концепцій які надають 

українські та китайські вчені доволяє визначити, що суть поняття 

«вокально-педагогічної діяльності» є процесом виховання та розвитку в 

майбутніх учителів музичного мистецтва здатності до сприйняття і 

виконання вокальної музики, формування музичного мислення, ціннісного 

ставлення до вокальної діяльності, яка спрямовує особистість до осягнення 
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основних істин, пошуку сенсу свого життя, своєї діяльності, 

самореалізації. Саме таке трактування поняття «вокально-педагогічної 

діяльності» буде основою для нашого дослідження в контексті готовності 

до даного виду діяльності.  

Проведений науковий аналіз щодо проблеми вокально-педагогічної 

діяльності, надає підстави узагальнити уявлення про досліджуваний 

феномен і основу для подальшого дослідження в межах формування 

готовності у майбутніх вчителів музичного мистецтва до даного виду 

діяльності 
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1.2. Тенденції формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах 

вищої освіти КНР 

 

Проведений аналіз наукових досліджень [50; 65; 135; 163 та ін.] щодо 

концептуальних положень, що розробляються теорії музики, зазначимо, що 

в галузі підготовки фахівців вокального мистецтва теорія тісно пов'язана з 

методикою. Як зазначає в своєму інтерв’ю Цай Мен [165, с. 34], «історія 

становлення вокальних шкіл пов'язана з розв'язання важливих питань: 

встановлення співочого голосу, розвитку вокальних технік, як основи 

високого художнього виконання, музичних творів тощо». Особливості 

менталітету та духовно-моральні цінності національної культури 

потребують в нових умовах більш точного розуміння роботи і як голосового 

апарата, так і лінгвістичних особливостей мови (вміння співати ієрогліфи), 

знань в галузі світової та національної культури. 

Огляд наукових досліджень [88; 115; 148; 163; 186 та ін.], в яких 

розкривається дана проблема, надає підстави визначити концептуальні 

положення, що розробляються в галузі теорії музики, доцільно розподілити 

на три групи: на початок 

1. Академічні. В Китай такі ідеї перейшли з азіатських та європейських 

вокальних шкіл та знайшли відображення при обґрунтуванні методик 

підготовки фахівців вокального мистецтва. Ключовими є ідеї, в основі яких 

закладені знання фізіологічного характеру, необхідні для постановки голосу 

співака, правильного звукоутворення, обробки деталей, що надають 

виконанню виразності (форте, піано тощо), роботи над дикцією та 

артикуляцією. Важливу роль відіграють рекомендації психологічної науки 

про особливості сприйняття естетичних явищ тощо. В цілому в межах даної 

групи майбутній вокаліст розглядає переваги як носій психофізичних 

якостей, безумовно, з точки зору техніки виконання вокальних мистецтв та 

дозволяє досягти в цій галузі високої якості підготовки майбутніх вчителів 



 

52 

 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Ключовою є 

проблема технічної та емоційної інтерпретації вокального твору та його 

презентації публіці. Однією з провідних є ідея про необхідність 

фундаментальної теоретичної підготовки вокалістів. Але останнім часом 

дослідники звертають увагу і на недоліки академічного підходу до 

підготовки вокалістів у «чистому вигляді». Так А. Філіппов [65, с. 85] 

зазначає, що при такій системі студенти найчастіше копіюють стиль 

виконавської діяльності свого наставника, що, на думку дослідника, не 

сприяє становленню їх власного виконавського стилю, звужує діапазон їх 

творчих можливостей. 

2. Особистісно-орієнтований, ґрунтується на тому, що принцип 

активності особистості є ключовим. Основною ідеєю є положення про те, 

що особистість здобувачі освіти є головною цінністю та метою освіти [104]. 

Важливими, на нашу думку, є ідеї розвивального навчання, на підґрунті 

яких   розробляються методики, які сприяють естетичному розвитку 

педагога-вокаліста. Цінними з огляду на досліджувану проблему, є 

рекомендації вчених Сюй Цзін, Го Бяо [169] щодо підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Такі 

методики в процесі їх реалізації в освітній процес підготовки вокалістів-

педагогів музичних та педагогічних закладах вищої освіти мають на меті 

застосування активних методів навчання: ділових ігор, творчих завдань, 

дискусій, які забезпечують актуалізацію знань і досвід виконавської та, в 

цілому, творчої діяльності. Дані ідеї є підґрунтям не лише відбору методів 

навчання, але й  основою підбору репертуару, в можливість проходження 

програми за індивідуальним графіком. Проблеми формування особистості 

музиканта, зокрема розвитку його емоційної сфери в процесі вокально-

педагогічної діяльності, присвячені такі дослідження вітчизняних та 

китайських науковців, як-от: Т. Дорошенко [24], В. Черкасов [72], Се 

Яджунь [170], Чжао Яньчунь, Сюй Юнь [176], Чжао Хунбінь [178] та ін. У 

даних дослідженнях відмічається про важливість  емоційного розвитку 
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педагога-музиканта в процесі його професійної підготовки. Підтверджуючи 

важливість ідеї особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі 

закладу вищої освіти, китайські вчені спрямовують свій вектор розвитку на 

ідею формування суб'єктності студента-музиканта, розуміючи важливість 

досягнення освітніх результатів і побудова на їх основі життєвих і 

професійних перспектив. 

3. Культурологічні, що ґрунтуються на традиційній національній 

культурі, яка вимагає при її формуванні урахування менталітету 

китайського народу, особливо китайської мови і традиційної манери 

виконання народних вокальних творів. Все вищезазначене слід ураховувати 

при підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в китайських закладах загальної освіти. Серед них, 

наприклад, методика навчання вокалу, теоретично обґрунтована та 

розроблена з урахування всіх вищезазначених вимог, на думку Лі Веньцзя  

[92]. В даній методиці провідним є положення про цілісність вокального 

мистецтва твору, як єдності музики і тексту. У зв'язку з цим, музичному 

відтворенню тексту приділяється значна увага, оскільки в межах даного 

напряму враховують специфіку мови (особливості морфем, структуру 

пісенних творів, вимов тощо), які безсумнівно мали вплив на способи 

спілкування тієї чи іншої музичної фрази. Особливо актуальними ці ідеї 

стали для народної музики і для змішаного стилю виконання вокальних 

творів. В Україні даний напрям представлено виконанням духовної музики, 

зокрема вокальних творів релігійного православного характеру [50]. 

Відзначимо, що останнім часом культурологічний напрям займає 

значне місце в теорії та методиці професійної музичної освіти. Слід 

зазначити, що дана концепція спрямована на створення в музично-

педагогічному закладі вищої освіти особливого культурно-освітнього 

середовища. Найбільш важливими ідеями даної концепції є: 

● освітній процес в закладі вищої освіти будується таким чином, аби 

опанувати високі зразки музичного мистецтва;  
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● культурно-освітнє середовище є важливим чинником всебічного 

розвитку особистості студента і викладача навчального закладу; 

● культурно-освітнє середовище сприяє розширенню кругозору та 

високому рівню сформованості професійної компетентності майбутнього 

педагога-музиканта; 

● складовою культурно-освітнього середовища є включення 

студентів у позааудиторний музично-творчу (концертно- виконавську та 

конкурсу) діяльність.  

Розкривши теоретичні положення вокально-педагогічної діяльності 

як філософської та психолого-педагогічної проблеми, слід  визначити 

специфіку вокального мистецтва в контексті формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності. Специфіка даного виду діяльності характеризується через: 

● синкретизм вокального мистецтва, який поєднує в собі вокал, 

сценічне мистецтво та поезію. Це стосується не лише оперного виконання, 

але інших жанрів вокального мистецтва; 

● інтеграція у вокальному виконанні різних його напрямів –  

академічного, народного, естрадного; 

● значущість духовної складової в мистецтві вокального виконання, 

що обумовлює необхідність не лише навчання майбутніх учителів 

музичного мистецтва, але і виховання, естетичний та моральний їх 

розвиток.  

Виокремлені особливості, на переконання Джан Шаша [110, с. 103], 

визначають місце світогляду, що лежить в основі підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: 

● вокальне мистецтво має в своїй основі духовну складову та може 

удосконалюватися лише на основі загального розвитку особистості 

виконавця, його загальної та професійної культури, емоційної сфери, 

високих моральних та естетичних якостей; 
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● процес опанування майбутніми вчителями музичного мистецтва має 

на меті синтез мистецтв –  вокального, сценічного, поезії та літератури, 

розуміння культури своєї країни та культури інших країн, особливо в галузі 

гуманітарних дисциплін. 

Установлено на основі дослідження Сюй Пейхуей [167, с. 69], що 

визначені особливості передбачають не лише упровадження 

міждисциплінарних зв’язків в освітній процес підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва, але й інтеграцію  навчальних дисциплін. А 

це означає включення в процес підготовки студентів інтегрованих занять, 

які сприятимуть їх кругозору в галузі культури, самовдосконаленню та 

саморозвитку. Український досвід підготовки фахівців музичної справи 

засідучує цілісність цього підходу який значно розширює арсенал 

професійних можливостей майбутніх вчителів [1; 27; 30; 43]. 

Вищезазначеному передувало те, що на початку XX століття, як 

зазначає Ван Сіці [143, с. 19], вокальна освіта в Китаї зазнала змін і на 

початку XXI століття відбулася реформа музичної освіти. Основна ідея 

реформи полягала в тому, аби розвивати не лише музичну освіту, а й вищу 

музичну зокрема. 

Студентоцентризм став основною метою музичної освіти. Тому 

знаючи дійсний стан музичної освіти в Китаї, та порівнюючи його з 

реформами в різних країнах світу, визначено основні тенденції підготовки 

вокалістів-педагогів у Китаї до вокально-педагогічної діяльності. 

Упродовж останніх 100 років музична освіта стрімко розвивалася і 

вчені дійшли таких висновків: слід цінувати значущість та необхідність 

музичних дисциплін, і разом з тим, не забувати що «людина є найвищою 

цінністю» [10; 102; 169 та ін.]. Це положення є підґрунтям підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї. 

Розкривши теоретичні положення в працях Ши Юй, Чжоу Шибін, та 

Чжоу Іньчан [89; 90; 93 та ін.], робимо висновок, що ідея «людина є 

найвищою цінністю» отримала найбільше визнання у світі. Вчені єдині 
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щодо того, що музична освіта не лише формує виконавську майстерність, 

але й є основою розвитку людських якостей. В Японії відомий педагог-

музикант Шизу Сузукі через все своє життя проніс ідею, яку довів та 

реалізував у роботі зі своїми учнями. На думку вченого, музична освіта має 

ґрунтуватися на тому, що вчиться музиці – це не головна мета музичної 

освіти. Основна мета підготовки – виховати громадянина та патріота своєї 

країни. 

Музикант-педагог Чжан Кун [107, с. 163] вважає, що музика має бути 

складовою підготовки у всіх галузях, не лише у мистецькій. Вчений 

переконливо доводить, що музичну освіту повинні мати абсолютно всі 

члени суспільства, окрім того, на думку дослідника, музика має стати 

частиною життя кожної особистості. Прорезюмоване підводить до 

висновків, що  музична освіта має посідати центральне місце в педагогіці. 

Як було зазначено нами вище, в освітній процес Китаю стали 

впроваджуватися реформи, спрямовані на зміну підготовки фахівців в 

музичній галузі. У контексті сказано, що концептуальні положення, 

закладенні в даних реформах, стали регулювати також підготовку майбутніх 

вчителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти Китаю. До основних 

напрямів реформ віднесемо такі: 

● зміна мети загальної та професійної підготовки фахівців у галузі 

музичної освіти. На початку XX століття в китайських школах з'явилися 

обов'язкові музичні дисципліни. Головним їх призначенням був розвиток 

естетичних почуттів та моральних якостей учнів, створення в них 

позитивного настрою. Наступного року після утворення КНР в 1950 р. у світ 

вийшла навчальна програма зі співу в молодшій школі. В даній програмі 

було відзначено про важливість співу в естетичному вихованні дітей. Після 

цього в 1979 р. було опубліковано «Навчальну програму музики в школі», 

яка ставила першочерговим завданням розвиток цінності музичної освіти 

для підвищення культури китайського народу. В 1990 р. Міністерство освіти 

Китаю опублікувало «варіанти дисциплін для 9-річної обов'язкової освіти». 
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В даному документі зазначалося, що музична освіта має підіймати якість 

народної та духовної сфер цивілізації. Як позитивне, відзначимо, що в той 

час, керівництво Китаю ставила на перше місце якість освіти, активно 

готуючи інноваційних фахівців. Поступово музична освіта в Китаї 

піднялась на нову більш високий ступінь свого розвитку, як зазначає Лі 

Гуйлан [123, с. 8].  На думку вченого, це стимулювало розвиток не лише 

вищої вокально-педагогічної освіти, але й загальної вищої музичної освіти, 

оскільки реформування основної загальної освіти мало на меті підвищення 

музичної культури населення Китаю і не було лише частковим рішенням 

даного завдання. Другим етапом даних реформ стала підготовка фахівців 

вокального мистецтва, що мають гуманітарну освіту, а також розвиток 

естетичних та моральних почуттів; 

● введення нового стандарту. В 2001 р. міністерством Китайської 

Народної Республіки опубліковано «Новий стандарт музичних дисциплін 

обов'язкової освіти». Цього разу це була не лише окрема реформа, але й 

важливий крок у плані конкурентоздатності китайської музичної освіти на 

міжнародній арені. Новий стандарт впливав на зміну мети навчання –  від 

підготовки музичних навичок розвитку людського характеру до способу 

навчання. Музична підготовка синтезувалася з іншими видами мистецтва та 

науками, які до цього традиційно важко сприймалися за своїм змістом та 

навчанням музичних технік. Критерії оцінки були спрямовані на: 

підвищення успіхів кожного учня, зв'язок між педагогом та учнем був 

спрямований на рівноправне спілкування, умови організації освітнього 

процесу за єдиною затвердженою лекційною формою, включаючи досвід 

учнів та ресурси загальної культури [156; 157]. Слід зазначити, що особливо 

важливими були такі теоретико-педагогічні ідеї, які реалізуються і нині в 

процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в системі 

вищої музичної освіти в Китаї: 

1) визнання важливої ролі загального розвитку особистості та 

розвиток її спеціальних здібностей в процесі музичної освіти; 
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2) інтеграція навчання музики з іншими навчальними дисциплінами, 

зокрема гуманітарними, що популяризують музичну освіту в культурному 

контексті; 

3) реалізація принципу доступності в навчанні музики; 

4) гуманізації людських відносин в процесі навчання музики; 

● зміни освітньої моделі. Нині опанувати певною системою знань уже 

не є найголовнішою задачею, важливішим є знаходження способу 

опанування цими знаннями. Тому однією із тенденції реформи освіти було 

опанування учнями освітнім процесом. У XX ст. в Китаї модель підготовки 

фахівця вокального мистецтва в системі вищої професійної освіти була 

відносно однобічною та закритою. Ця модель вже не відповідала задачам та 

особливостям підготовки фахівців XXI століття в галузі вокального 

мистецтва. Слід зазначити, що система музичної освіти до реформи мала 

такі особливості організації навчального процесу, як: абсолютизація знання; 

надмірне перевантаження та складність змісту навчання, яке було не 

кожному під силу із студентів; основними способами навчання, як і раніше, 

лишалося зазубрювання та механічна підготовка. Тому нова відкрита 

багатоелементна модель, що реалізувалася в системі загальної освіти і в 

деяких закладах вищої професійної освіти, викликала до себе неабиякий 

інтерес зі сторони вчених та викладачів, що займалися проблемами вищої 

музичної освіти. Основними концептуальними положеннями нової моделі 

було: 

1) активна участь студентів у процесі навчання; 

2) формування знань, які допоможуть в набутті нових знань; 

3) формування умінь аналізу та вирішення проблем; 

4)  формування здатності обміну та співробітництво між людьми. 

На наше переконання, нова модель в процесі своєї реалізації мала 

сприяти тому, що в освіті учень повинен зайняти провідне місце, а модель 

ототожнювалася з сучасною освітньою моделлю – студентоцентризм. Слід 



 

59 

 

зазначити, що виокремлені нами ідеї слід віднести до теоретико- 

педагогічних. 

Реформи освіти можуть бути різними, але в основі кожної з них 

лежить певна ідея. В китайській реформі музичної освіти закладені важливі 

концептуальні ідеї, що дозволяють отримати уявлення про цільові 

настанови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в системі вищої музичної освіти: 

● викликати інтерес до музики, завдяки музично-естетичного 

виховання. Інтерес до пізнання –  важлива складова навчання, зокрема і в 

системі вищої музичної освіти. Саме зацікавленість чи її відсутність 

визначає можливості студента активно та самостійно навчатися. 

Пізнавальний інтерес – важливий психологічний чинник у навчанні, що є 

стабільним внутрішнім мотивом студента. Однією із найважливіших задач 

вищої музичної освіти є розвиток потенційних можливостей студентів (не 

лише спеціально-музикальні, але й загальні), максимально піднімаючи 

інтерес до музики, виховують любов до неї, аби поступово музика стала 

частиною їхнього життя. Метою цієї ідеї є естетичне перетворення людини. 

Музична освіта, як стверджують Куанг Хуей, Му Ліді [87, с. 5] та Сун 

Сяоцзе [99; 100] відрізняється від інших видів навчання саме своєю 

здатністю до перетворення. Викладачі та студенти активно приймають 

участь у спільні творчій діяльності, обмінюються почуттями. Музичне 

естетичне виховання сприяє тому, що особистість прагне до саморозвитку 

та самовдосконалення;  

● цінність розвитку особистості в кожному здобувачі освіти. 

Музичне заняття має створювати для студента вільний творчий простір. 

Творчість має сильний та яскравий характер, оскільки вона є головним 

способом, який може активізувати виконавські та творчі здібності студента. 

Здобувач освіти може активно брати участь в музичній діяльності, може 

презентувати себе як талановиту особистість, може проявити власну творчу 

фантазію та неординарне мислення. На цій основі навчання набуває 
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особистісно-орієнтованого характеру. Тому основна задача педагога в світі, 

як вважають Ван Цзін І [10], Дін Цін [76], Лю Нань [83], виявити музичний 

потенціал кожного студента, підвищити рівень сформованості його 

загальної музичної та вокально-виконавство культури. Слід сприяти тому, 

щоб кожен студент отримав радість від спілкування з мистецтвом; 

● синтез музичних дисциплін з іншими дисциплінами. Музика є 

гуманітарною дисципліною. В китайській освіті занадто вирізнялася 

специфіка навчання музиці, яка була обмежена іншими видами мистецтва 

та іншими гуманітарними дисциплінами. Реформа загальної освіти 

вимагала  поєднання музики з іншими мистецтвами, яка передбачала 

навчання на засадах інтеграції та міждисциплінарності. Упровадження в 

зміст загальної освіти терміну «синтетичне музична освіта» було 

необхідним для встановлення зв'язків при викладанні вокалу з іншими 

дисциплінами. Це дозволило б студентам сформувати власну унікальну 

манеру виконання, акцентуючи увагу на тому, що дана ідея заслуговує на 

існування. У системі вищої музичної освіти музика поєднується з іншими 

предметами, але займає лідируючу позицію тоді, як всі інші дисципліни є 

лише її доповненням [153; 167; 185; 186 та ін.]; 

● цінність практики та творчості. Музика, як практичний предмет, 

неможлива без публічної концертної діяльності. Спів, гра на музичних 

інструментах і, навіть сольфеджіо, вимагають постійної практики. Процес 

навчання вокалу є складовою музичної освіти. Музика не є знаннями, а лише 

носієм інформації почуттів, що знаходить свій відгук в душі через 

самостійні зусилля можливо «розуміти» музику. Лише сам студент розкриє 

власні почуття й сприйняти музику, проявивши творчість. Музика, у межах 

музичного підходу, на переконання Ян Хепінга [126, с. 41], надає нам саме 

семантичної інформації, в якій багато невизначеності, що сприяє розвитку 

уяви та фантазії. Для підготовки фахівців вокального мистецтва не має 

існувати стандартних моделей та програм підготовки. Сам процес 

організації освітнього процесу має бути динамічним. І тільки так можна 
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гарантувати прояв творчості у майбутніх вчителів музичного мистецтва в 

процесі їхньої підготовки до майбутньої вокально-педагогічної діяльності; 

● цінність особистості здобувача освіти. Реформа має на меті 

впровадження в освітній процес принципів розуміння та поваги до 

здобувачів освіти, прийняття їх як вже сформованих творчих особистостей 

зі своїми індивідуальними особливостями. Кінцевий результат розвитку 

студентів може залежати і від того, яку атмосферу педагог створить навколо 

студента, як буде допомагати максимально досягати успіхів в опануванні 

мистецтвом вокалу та підготовки до майбутньої вокально-педагогічної 

діяльності; 

● розвиток національної музики і розуміння інших музичних культур. 

Вивчення національної музики сприяє розвитку давньої китайської 

музичної культури, закріплення почуття гордості та патріотизму. 

Традиційна музична культура є цінним скарбом китайського народу. 

Знаючи традиційну музику, можливо досягти вершини в мистецтві та 

пізнати історію та культуру Китаю. Слухаючи національну музику, 

можливо пізнати китайський національний дух та почуття патріотизму. 

Нині в політиці, економіці та культурі з'явився термін «мультикультура». В 

музичній освіті мультикультура також стала чинником розвитку нових 

тенденцій. Вивчаючи світову музичну класику, різні народні музичні твори, 

наслідуючи світову музичну культуру, розширюючи кругозір студентів, ми 

сприяємо високому рівню сформованості мультикультури, розуміючи та 

поважаючи різні музичні культури зокрема і культури вокального 

виконання [153; 178; 200 та ін.]. 

Нині в КНР уже сформована система підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Підготовка 

більшості здобувачів освіти проходить в педагогічних закладах вищої 

освіти із залученням музичних школ (факультетів) у класичних 

уныверситетах. В залежності від різного рівня реалізації етапу реформи, 

з'являються і недоліки в реалізації моделі підготовки фахівців. Сам процес 
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підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності відстає від темпів реформи музичної освіти. Нині 

діюча модель підготовки є переважно закритою: дисципліни підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності дублюють дисципліни процесу підготовки вокаліста-виконавця, 

з дефіцитом педагогічних дисциплін; у підготовці поціновуються 

теоретичні дисципліни; ігнорується педагогічна практика; студенти не 

можуть повною мірою опанувати професійними навичками в процесі 

навчання. 

 Вищезазначені проблеми підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в Китаї є вирішуваною. 

Шляхи, які можуть розв'язати дану проблему, на наше переконання, є такі: 

1. «Педагогізація» процесу підготовки фахівців вокального мистецтва 

закладах вищої освіти КНР. Нині в Китаї слід відповідати вимогам реформи, 

необхідно відійти від старої системи вивчення дисциплін, застосовуючи при 

цьому велику кількість та ефективні педагогічні прийоми, регулювати 

структуру дисциплін та зміст навчання, координувати баланс між загальним 

педагогічними дисциплінами, спеціальними професійними дисциплінами і 

професійно педагогічними дисциплінами. Вибір спеціальних професійних 

дисциплін має відбуватися, виходячи із потреб вокально-педагогічної 

діяльності  фахівця, і водночас повністю враховувати принципи підготовки 

вокальної техніки та вмінь. Педагогічні дисципліни є ключовим пунктом 

реформи дисциплін, їх реалізація в освітній процес майбутніх учителів 

музичного мистецтва має задовольняти потреби педагогічного процесу 

закладу вищої освіти, як цінується підготовка фахівців з набуттям 

практичних та інноваційних умінь. Теоретичні дисципліни слід поєднувати 

з практикою, практичні дисципліни слід пов'язувати з реальною 

педагогічною реформою закладів вищої освіти, закріплюючи 

цілеспрямованість підготовки. Необхідно активно розширювати професійні 

знання, що в майбутньому сприятиме підвищенню музично-теоретичного та 
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виконавського рівнів, забезпечить вимоги реформи до студентів в галузі 

музичного професіоналізму. Це Ви пропонуєте 

2. Застосування знань на практиці, посилена підготовка педагогічних 

практичних умінь. Педагогічні  навики набуваються у процесі проходження 

педагогічної практики,  теоретичні дисципліни не можуть передавати 

педагогічний досвід. Тому дуже важливим є раціональні педагогічні 

практичні дисципліни у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва 

до вокально-педагогічної діяльності. Раніше вважалося, що чим вищий був 

викладацький ценз, тим вища була його педагогічна майстерність. Для 

сучасних педагогів найважливішим є синтез знань і практичних 

педагогічних умінь [88; 93; 184 та ін.]. 

Якщо порівнювати систему підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в Китаї та Україні, то в 

китайських закладах вищої освіти відносно однотипні педагогічні 

дисципліни та й кількість часу на них відводиться небагато. В Китаї лише в 

останніх семестрах відбувається проходження педагогічної  практики, яка 

складається лише 6-8 тижнів на старших курсах (3-4 курс), як правило, 

практики проходять у другому семестрі. На наше переконання, такій 

практиці приділяється досить мало часу і вона має одну лише форму. Все це 

не сприяє досягненню значних результатів. Тому в Китаї є необхідним 

збільшення відсотка практичних дисциплін, надання студентам можливості 

більше побувати в ролі педагога і застосовувати набуті знання на практиці. 

Одночасно слід вдосконалювати систему організації педагогічної практики 

в закладах вищої освіти. Університети мають налаштувати та мати тісні 

зв'язки з так званими стейкхолдерами, або середніми спеціальними 

навчальними закладами освіти, для яких в основному і здійснюється 

підготовка викладачів вокалу, і створювати довготермінове 

співробітництво. Для поєднання теорії та практики слід запрошувати гарних 

педагогів середніх спеціальних навчальних закладів та шкіл, як керівники 
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практики і тим самим надавати можливість проявляти плюралізм у 

студентів [20; 84; 94; 145 та ін.]. 

Створення моделі підготовки на засадах інтеграції, ідеї неперервної 

освіти в галузі підготовки фахівців з вокалу в Китаї, розподіл професійної 

освіти та курсів підвищення кваліфікації, призвело до ситуації розпилення 

педагогічних ресурсів, нераціональне використання кадрів музичної і 

вокально-педагогічної освіти. Останнім часом в КНР з'явилася ідея 

«навчання упродовж життя», ця вимога є дієвою не лише для підвищення 

кваліфікації, але і для діючої підготовки вчителів музичного мистецтва. За 

новим стандартом музичної освіти, самостійно набута освіта завжди 

існувала в педагогічному житті, педагогічні заклади вищої освіти мають 

приділяти значну частину часу підготовці студентів та підтверджувати 

підвищення кваліфікації педагогів, які працюють середніх спеціальних 

навчальних закладах і школах [16; 116; 184 та ін.]. Професійна освіта і 

підвищення кваліфікації повинні мати єдиний план. В сучасному світі 

інформації освіта має відповідати рівню розвитку технології. Педагог все 

життя має підвищувати рівень та якість своїх знань, а також професійну 

компетентність.  

Реформа музичної освіти в Китаї і нині не є на етапі завершення. 

Підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до вокально- 

педагогічної діяльності має регулюватися новими стандартами. Ідеальна 

структура визначення переліку дисциплін, які вивчаються, посилення 

педагогічної практики і створення стандартної моделі інтеграції – ось  що є 

головним у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в педагогічних ЗВО КНР. 

Для української системи підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в системі вищої музичної 

освіти характерними є: 

1. Синтез музики з іншими дисциплінами, такими як музична 

психологія, філософія музики. 
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2. Інтеграція вокальних та педагогічних умінь. В українських 

музичних закладах вищої освіти традиційно дуже сильна педагогічна 

складова. Пов’язано це з реалізацією стратегічної лінії, спрямованої на те, 

що кожен вокаліст має бути одночасно педагогом, творцем і керівником 

вокальної школи. 

3. Інтеграція вокальних і науково-дослідницьких умінь [12, с. 267].  

Україна та КНР співпрацюють в різних галузях, зокрема і у галузі 

освіти. Не дивлячись на тісну співпрацю, історія та система вокальної 

професійної освіти в Китаї та Україні багато в чому різниця. Спільним же є 

те, що у системі сучасної вокально-професійної освіти України та Китаю 

містить: початкову професійну підготовку, середню професійну освіту; 

вищу професійну освіту; післядипломну професійну освіту. Введені 

Болонської системи в українських університетах викликало необхідність у 

перебудові освіти, як це стало помітно по програмах підготовки: 

зменшилася кількість годин в цілому, зокрема й на вивчення циклу 

педагогічних дисциплін. 

 Що стосується КНР, то основні тенденції розвитку вищої професійної 

освіти в китайських закладах вищої освіти спрямували свій вектор на  

популяризацію вокальної освіти. 

Оскільки однією з концептуальних ідей, що лежить в основі розвитку 

сучасної музичної освіти в Україні та Китаї є ідея неперервної освіти, 

вважаємо за необхідне розглянути рівні неперервної музичної освіти, на 

яких відбувається підготовка абітурієнтів для музичних закладів вищої 

освіти. Це дозволить більш детально і об'єктивно проаналізувати процес 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в системі вищої музичної освіти України та Китаю 

на сучасному етапі. 

Вокальна освіта в Україні нині розвивається досить активно та 

динамічно. В дитячих музичних школах і школах мистецтв є вокальні 

відділи та предмети «сольного співу» та «хорового співу». Музичні школи 
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в Україні доступні для всіх охочих, оскільки вони є однією з форм 

додаткової позашкільної освіти і пропонують семирічний курс навчання. 

Хорошим стимулом для заняття вокалом є міські концерти, конкурси, 

фестивалі тощо. Кожний концерт чи фестиваль ставить перед собою задачі 

– стимулювати викладачів і учнів працювати над розвитком тих чи інших 

вокальних навичок, над формуванням почуття смаку, почуття стилю [13].  

Окрім звичайних шкіл, є ще спеціальні музичні школи при 

консерваторії чи музичних закладах вищої освіти, куди йдуть вчитися 

найталановитіші діти, аби виховати із них унікальних музикантів, зокрема 

й вокалістів. У таких школах створені необхідні умови для якісної освіти 

● такий же рівень навчання і проживання здобувачів освіти, як і у 

студентів консерваторії, достатня кількість музичних інструментів і класів 

для занять, бібліотека, наповнена музичною, технічною, педагогічною 

літературою та ноти; 

 ● безкоштовне навчання шляхом державних коштів; 

 ● найсильніше професійні викладачі, зокрема відомі професори із 

консерваторії. Такі умови гарантують високий рівень якості освіти. Деякі 

музичні школи отримали статус середніх професійних навчальних закладів, 

серед них такі відомі музичні школи як Київська середня спеціалізована 

музична школа-інтернат імені Миколи Віталійовича Лисенка при 

Національній музичній академії України імені Петра Ілліча Чайковського, 

Харківська середня спеціалізована музична школа-

інтернат при Харківській консерваторії. 

В Китаї є також музичні школи при консерваторії, навчання в них 

відбувається за власний кошт, форма навчання денна. Вартість навчання 

дещо менша аніж у музичних закладах вищої освіти. Шкільне навчання 

поділяється на дві складові: молодша і  середня музичні школи. Молодша 

школа (шестирічка) – з першого по шості класи, навчання в середній школі  

також триває 6 р. Що стосується середньої школи, то вона ділиться на два 

відділи: початковий ступінь (7–9 класи) та вищий ступінь (10–12 класи). У 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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10 класі розпочинаються заняття з оперного співу. В Китаї є і звичайні 

музичні школи, але вони приватні та діють лише у великих містах. До таких 

музичних закладів приймають учнів після 6 чи 10 класів. Отже, в Китаї, як і 

в Україні реалізується актуальна для всього світу ідея неперервної музичної 

освіти. 

Порівнюючи початкову професійну підготовку вокалістів в 

українських школах при консерваторіях з китайською системою навчання, 

слід зазначити, що вони багато в чому схожі. Обидві системи забезпечують 

високоякісну вокальну підготовку здобувачів освіти, серед випускників 

спеціальних шкіл є багато лауреатів міжнародних конкурсів [48; 81]. 

В музичних школах України та Китаю, які існують при консерваторії 

та готують учнів для навчання в музичних закладах вищої освіти є різні 

проблеми. Так в Україні, наприклад, головною проблемою є недостатня 

кількість професійних педагогів з вокалу в дитячих музичних школах, а  

досить часто спів викладають фахівці з інших спеціальностей (хормейстери, 

піаністи, теоретики та ін.), юний вокаліст від таких занять може набути 

деяких недоліків голосового апарату, що в подальшому навчанні сольного 

співу в консерваторії буде складно виправити, а іноді просто неможливо. 

Причина – невисока заробітна плата педагогу-вокалісту в музичній школі. 

Саме з цієї причини в Україні багато вокалістів відкривають приватні 

музичні центри чи студії.  

Що стосується Китаю, то в країні не створено системи державних 

музичних шкіл і учні займаються вокалом з приватними педагогами. Як 

наслідок, оплата за навчання співом в Китаї значно вища,  аніж в Україні 

[33;  34]. 

Середня вокальна професійна освіта в Україні в основному слугує для 

підготовки абітурієнтів для музичних та вокально-педагогічних закладів 

вищої освіти. До таких закладів відноситься: музичний коледж, музичне 

училище, коледж мистецтв та культури. Абітурієнти після 9 чи 11 класу 

закладу загальної середньої освіти вступають до освітніх закладів 
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професійної освіти. Дані заклади мають право на реалізацію основної 

освітньо-професійної програми з даної спеціальності та мають державну 

акредитацію. Термін опанування освітньою програмою, при підготовці за 

денною формою навчання, складає 3 роки 10 місяців. Спеціальність 

«вокальне мистецтво» в таких навчальних закладах зазвичай має два 

напрями: академічний спів і народний спів, але деякі навчальні заклади 

мають можливість отримати середню вокальну професійну освіту за 

спеціальністю «естрадний спів».  Навчання в таких закладах освіти на 84% 

складається з теоретичних дисциплін, а практикою є участь в різних 

концертах та вокальних конкурсах, на яких студенти можуть отримати 

деякий сценічний досвід. Після закінчення випускники отримують такі 

кваліфікації: «артист-вокаліст», «педагог». Багато випускників 

влаштовується на роботу не лише, як артисти, але як педагоги з вокалу. 

Таких навчальних закладів в Україні не так багато. Зазвичай вони 

знаходяться в обласних містах. На останньому році навчання випускників в 

таких закладах освіти обирають, де навчатися: в консерваторії чи іншому 

музичному закладі вищої освіти. 

Середня музична професійна освіта в Китаї зазвичай складає три роки. 

При цьому бюджетних місць немає. Спеціальність «вокальне мистецтво» 

поділяється, як і в Україні, за напрямами: академічний спів та народний спів. 

отримують диплом середньої професійної освіти, але без кваліфікації. В 

XXI ст. в Китаї майже не має попиту фахівці з середньою професійною 

освітою, вони лише виконують роль підготовки до музичного закладу вищої 

освіти, внаслідок чого середня професійна освіта в Китаї має проблему. 

Якість навчання падає, з училищ звільняється кваліфіковані педагоги [69; 

77; 78 та ін.]. 

Таким чином порівнюючи китайську середню вокальну професійну 

освіту з українською, зазначимо про такі відмінності: 

1) термін навчання на – рік менша; 
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2) обмеження функції такої освіти, оскільки вона є лише можливістю 

вступити до закладу вищої освіти; 

3) спосіб фінансування, оскільки навчання платне; 

4) недостатня кількість практики (практичних занять) зі спеціальності 

[112; 113].   

До 2011 р. вища професійна освіта в Україні складала 5 років 

навчання. Спеціальність «Вокальне мистецтво» мало два напрями 

підготовки: академічний спів та народний спів. Після закінчення навчання 

випускники отримували одну з наступних кваліфікацій: оперний співак, 

концертно- камерний співак та викладач академічного співу, або ж 

виконавець і викладач народних пісень. З 2011 р. була прийнята нова форма 

навчання, яка складалася з бакалаврату та магістратури, з'явилися нові 

напрями. Це передувало значним змінам у вищій музичній освіті за всіма 

напрямами підготовки. Наприклад, раніше здобувач освіти напряму 

підготовки «академічний спів» за 5 років отримував 3 кваліфікації, а нині за 

4 роки навчання – дві кваліфікації (без кваліфікації оперного співака). 

Повна вища музична освіта в Китаї має лише єдину форму бакалавра 

за спеціальністю «Вокальне мистецтво». Напрям навчання – оперний спів, 

академічний спів, народний спів, естрадний спів тощо. На відміну від 

української системи музичної освіти, в Китаї після закінчення закладу вищої 

освіти, необхідно отримати ще свідоцтво про кваліфікацію, яке видається 

лише на робочому місці після державної перевірки. Випускники китайських 

вишів отримують два дипломи: один про закінчення закладу вищої освіти, 

інший про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Слід зазначити, що в Китаї існує така форма навчання, як неповна 

вища професійна освіта, яка продовжується 2-3 роки. Після закінчення 

випускники отримують лише диплом про закінчення закладу вищої освіти 

без освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра [97; 98; 169; 170]. 

Важливою тенденцією розвитку вищої професійної освіти Китаю 

вважаємо збільшення кількості студентів, які бажають вчитися за даним 
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напрямом підготовки. І як наслідок, вокальна професійна освіта фактично 

перетворюється в масову вокальну освіту. Нині системі вищої музичної 

освіти Китаю, у порівнянні з української системою освіти, не вистачає, як: 

професійних педагогів, так і гнучкості та варіативності освітнього процесу, 

якісних та кількісних показників ефективності освіти [95; 97 та ін.]. 

Дана тенденція сприяла тому, що, розпочинаючи кінця XX ст. в Китаї, 

окрім консерваторій, почали відкриватися вокальні факультети в 

педагогічних закладах вищої освіти. Так, перші вокальні факультети, які 

займалися підготовкою майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності були відкриті у таких інститутах, як: 

Хенянський, Цзілінський, Цзянханський, Чанчунський та ін [21; 36; 97; 196 

та ін.]. 

Заслуговує на увагу той чинник, що в 1981 р. Міністерством освіти 

було затверджену програму вокальної освіти. Функцію координаторів щодо 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності стали Шанхайський педагогічний університет та 

Південнозахідний педагогічний університет [96; 152; 193 та ін.]. 

Післядипломна музична освіта в Україні нині орієнтується на Європу. 

В магістратурі здобувачі освіти навчаються переважно 1 рік та 4 місяці за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

(http://smc.hnpu.edu.ua/files/osvitni_programy/OP_magistr_muz_2019.pdf). 

Після опанування освітньо-наукової програми в аспірантурі, 

дисертант має право захищатися й претендувати на вчене звання доктор 

філософії. 

Що стосується післядипломної музичної освіти в Китаї, то вона має 

два рівні: магістратура та докторантури. В Китаї нині немає вченого звання 

кандидат наук. Після закінчення магістратури можна відразу вступити в 

докторантуру. Програма магістратури розрахована на два роки навчання. В 

Китаї серед вокальних напрямів магістратури є «академічний спів» та 

народний спів за бюджетною та контрактною форми оплати навчання. 

http://smc.hnpu.edu.ua/files/osvitni_programy/OP_magistr_muz_2019.pdf
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Важливим є відмітити той чинник, що до 2011 р. у докторантурі лише 

напрям «народний спів» було виключно денним та заочним [96; 193 та ін.]. 

Вокальне мистецтво, особливо академічний спів, не є в Китаї та 

Україні традиційним. Прорезюмоване свідчить, що українські та китайські 

музиканти та вокалісти перейняли італійські традиції та сформували на її 

основі  власні вокальні школи. Зазначимо, що виходячи з власного досвіду 

сучасний етап розбудови системи вокальної підготовки у музичних та 

музично-педагогічних закладах вищої освіти КНР направлений на синтез 

різних моделей підготовки спеціалістів вокально-музичного мистецтва, 

зокрема популярні німецька, бельгійська та японська.   Відмітимо, що  

професійна вища музична освіта в Україні, особливо підготовка вокалістів 

та вчителів музичного мистецтва, розвивається вже понад сто років у 

порівнянні з китайською ?.  

Низка досліджень таких вчених, як Сюй Сяої [111], Сюй Цінлан [112] 

надає підстави стверджувати, що вища вокальна  освіта європейського типу, 

основою якої є академічний спів, для китайців занадто молода. Дана історія 

нараховує менш ніж сто років. Для китайців академічний спів лишається 

іноземним мистецтвом, воно складно сприймається на слух не лише в 

навчанні, але й в житті Китаю. Слід зазначити, що поширеною є думка серед 

китайського народу, що приймають та розуміють академічний спів лише в 

таких центрах, як Шанхай та інших великих містах. В таких містах 

академічний спів процвітає і вважається елітним видом мистецтва. 

Отже, проведене дослідження надає підстави стверджувати, що 

популяризація європейської системи навчання має позитивний вплив на 

якість навчання в КНР, зокрема і при підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Це твердження 

грутується на варіативності навчальних систем та їх підлаштуванні під 

потреби китайських споживачів освітніх послуг 

Інтернаціоналізація нині є основною тенденцією розвитку музичної 

освіти. Установлено, що виникає питання про створення системи для 
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підготовки вчителів та викладачів вокалу XXI ст. та забезпечення більш 

високого рівня професіоналізму вокально-педагогічних кадрів. Тому слід 

використовувати метод порівняльного аналізу, враховуючи досвід інших 

країн, досліджувати ефективні шляхи успішного розвитку вокальної освіти. 

На наше переконання, хоча кожна країна має свої національні, вокально-

виконавські та педагогічні традиції, але в галузі освіти всі знаходяться на 

одному рівні. Різні країни мають цінний унікальний досвід в галузі 

підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва, якому слід повчитися 

та брати за приклад. !!!! 

Переконливими є результати проведеного дослідження вченого Руан 

Чжи [188], в якому діалог використовується в процесі підготовки фахівців у 

системі вищої музичної освіти із застосування нетрадиційних 

(інноваційних) форм навчання таких як: «лекція вдвох», семінар-дискусія 

тощо, які сприяють розкриттю творчого потенціалу майбутнього педагога-

музиканта та розвитку його суб'єктності. Це ж досвід 

Особливо високий рівень професіоналізму у будьякій професії і 

особливо у педагогічній займає практична підготовка.  Одним з  напрямів 

такої підготовки як в українських так і у китайських закладах вищої освіти 

стають конценрти. Погоджуємося з думкою Чжан Сяося [109], що 

концертна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва сприяє 

прояву його творчої активності. 

Розкриваючи більш детально концептуальні положення які 

розробляються в галузі теорії музики та підготовки  майбутніх учителів 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності доцільно закцентувати увагу 

на прикладах впровадження діалогу у цей процес. 

Важливе місце в організації  вокально-педагогічної освіти займає 

діалог. Так, вчені Сяо Юцин, Фу Цзясін [160] характеризують організацію 

освітнього процесу на засадах діалогу, як необхідну умову розвитку 

творчого потенціалу студента, та зазначають, що процес музично-творчої 
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комунікації ґрунтується саме на творчому діалозі, основою якого є такі його 

учасники: композитор, виконавець та глядачі. 

Слід зазначити, що високий потенціал вищезазначених методів 

навчання в підготовці майбутніх учителів мистецтва до вокально- 

педагогічної діяльності є дієвими саме в контексті теорії діалогу культур. 

Як культуротворча розглядається і дослідницька діяльність студентів, що 

дозволяє успішно опанувати концептуальні основи музично-виконавської 

діяльності [122]. 

З огляду на визначенні нами особливості, не слід розглядати їх окремо 

від традиційної організації освітнього процесу. Запропоновані ідеї 

розроблялися в межах академічних вокальних шкіл та знаходять духовну 

складову, яка потребує при виконанні різних музичних творів урахування 

українського менталітету, що орієнтується на моральні цінності. Слід 

зазначити, що викладачі академічних вокальних шкіл підтримують ідею 

індивідуалізації навчання, пояснюючи це тим, що «для талановитого співака 

процес навчання має бути індивідуалізованим». З іншої точки зору 

викладачі, професійна діяльність яких ґрунтується на культурологічних 

ідеях, підтверджують важливість використання в процесі підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності активних та інтерактивних методів навчання. Проведений аналіз 

наукових праць надає підстави стверджувати, що ідея розвитку особистості 

кожного студента –  творче щасливе майбутнє педагога-вокаліста. 

Аналіз досліджень вчених надає підстави стверджувати [87; 90; 99; 

101; 129; 198; 200 та ін.], що в китайських закладах вищої освіти нині 

відбувається звернення до ідеї цілісності організації підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва. Так, китайський вчений Ма Да [198; 200] 

переконаний, що до «категорії якості освіти, окрім професійних знань, умінь 

та навичок, слід також віднести і рівень сформованості культурологічної 

компетентності, навички професійної діяльності та особистісні 

характеристики тощо». Сказане означає, що результатом має стати 
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підготовка сучасного фахівця, здатного ефективно впливати на духовно-

моральний устрій суспільства, створювати і зберігати вітчизняні культурні 

традиції в контексті сучасності. Вчені Куанг Хуей та Му Ліді [87] розробили 

та обґрунтували модель освітнього процесу в музично-педагогічному 

закладі вищої освіти, який передбачає єдність аудиторної та позааудиторної 

творчої діяльності студентів в спеціально створеному культурно-освітньому 

середовищі. В працях Чжоу Шибін [90] обґрунтовано ідею єдності навчання 

та виховання студентів. Дослідник переконаний, що саме естетичне 

виховання є складовою освітнього процесу та передбачає «опанування 

студентами знань в налузі культурології, світової культури, естетики, 

мистецтвознавства, різних музично-педагогічних студій з проблем теорії та 

історії мистецтва» в єдності з творчою позааудиторною діяльністю.  

Нам імпонує думка Сун Сяоцзе [99] з приводу того, що застосування 

цілісного (системного) підходу в процесі організації підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності сприяє 

зберіганню академічної спрямованості  та є перспективним для реалізації 

системи вищої вокально-педагогічної освіти Китаю. 

Реалізація запропонованих вище положень залежить саме від 

педагогічних кадрів (професорсько-викладацького складу), що 

забезпечують підготовку майбутніх вчителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в системі вищої освіти Китаю. 

На переконання Менг Лу [101] до 20-х років XX ст. педагоги з вокалу 

в Китаї були лише іноземцями. В 1920-40 рр. Китай поступово став 

проводити підготовку власних педагогічних кадрів. З 1949 р., часу 

створення Китайської Народної Республіки, педагогами з вокалу стали і 

китайці. З початку XXI ст. кількість професійних педагогів з вокалу значно 

збільшились, але їх все одно було недостатньо. Нині в китайських закладах 

вищої освіти, окрім штатних педагогів з вокалу є запрошені фахівці з інших 

країн. Але, як зазначає Ян Юнсян [129], деякі дисципліни не забезпечені 

відповідними педагогічними кадрами. Такі дисципліни, як авторська 
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майстерність та оперна підготовка потребують педагогів з особливою 

підготовкою та сценічною театральною практикою. 

Відповідно до вимог Міністерства освіти Китаю, університетські 

викладачі повинні мати диплом магістра. Ця вимога створює певні 

проблеми для музичних факультетів, оскільки велика кількість досвідчених 

та високопрофесіональних виконавців-вокалістів не мають магістерські 

ступені. Також складність вбачається і в тому, що через заборону 

запрошення викладачів без степеня до професійної діяльності в закладі 

вищої освіти, немає можливості відкриття нових дисциплін [135]. 

Китайські заклади вищої освіти мають такі проблеми при формуванні 

професорсько-викладацького складу: 

1) Відрив освіти від виконавської (вокальної) практики. Дана 

проблема пов’язана з нинішньою системою призначення на посади в 

освітніх закладах. В Україні, наприклад, багато закладів вищої освіти 

запрошують артистів із драматичних та оперних театрів на неповну 

викладацьку ставку (за сумісництвом) чи для проведення майстер-класів. В 

Китаї таке сумісництво майже неможливе. В результаті чого нове покоління 

вокалістів вчиться у викладачів з невеликим власним досвідом оперної чи 

концертної діяльності  [147]. 

2) Сучасна підготовка виконавців-вокалістів Китаї стартувала 

набагато пізніше, ніж в Європі. Велика кількість педагогів-вокалістів за 

базовою освітою є фахівцями в інших галузях знань. Тому в них відсутня 

системність знань про вокал, про біологічні і психологічні складові 

вокального мистецтва [149]. 

3) Окремі дисципліни не мають в повному обсязі відповідної групи 

забезпечення викладачів. Наприклад, викладачів із загальномузичних 

дисциплін та гуманітарних,  є велика кількість, а викладачів, які мають 

викладати вокальні базові дисципліни, такі як історія вокального мистецтва 

чи методика викладання вокалу, недостатньо [153]. 
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Як стверджують дослідники (Дай Байшенг [77], Тан Цзін [95], Ван 

Чичжен [145] та ін.), Міністерство освіти Китаю оцінює ефективність 

діяльності університетів та консерваторій за достатньо формальними 

показниками. Оцінюються навчальні плани, дипломні та магістерські 

роботи та відсоток працевлаштування випускників. Але сам зміст 

навчальних програм, рівень знань та вмінь студентів не є об'єктом 

моніторингу Міністерство освіти Китаю. Слід зазначити, що останнім часом 

в освітніх закладах створено систему студентської оцінки викладача, але на 

практиці педагоги ніколи не отримують нижче 70 (із 100) балів. Така 

система контролю над діяльністю навчальних закладів не мотивує 

викладачів до пошуку шляхів оптимізації методики викладання вокалу. 

Сучасна освіта потребує від педагога не лише наявності теоретичних 

знань, але і значного досвіду та практики. Вокал, як практична дисципліна, 

в першу чергу, вимагає певного виконавського досвіду. В Україні 

вважається, що висококваліфікованим є той фахівець з вокалу, який 

закінчив аспірантуру, або є провідним солістом оперного театру чи 

філармонії. Також до закладу вищої освіти досить часто запрошують 

відомих вокалістів на концерти чи проведення майстер-класів, як 

зазначалося вище. 

Дійсно, проблема вбачається в тому, що на практиці складно знайти 

достатню кількість викладачів, які одночасно мали б великий вокальний 

досвід та високий освітньо-науковий рівень. Тому в Україні педагоги, які є 

штатними працівниками навчальних закладів, зазвичай мають вчений 

ступінь та звання. А сумісниками є фахівці з достатньо великим вокальним 

досвідом виконання. Дана процедура найбільш затребувана в оперних 

класах. Отже, студенти на заняттях отримують не лише теорію, але 

справжній досвід. Однак, практика із сумісниками, яка відмінно 

зарекомендувала себе на рівні спеціаліста, бакалавра та магістра, не 

відповідає умовам аспірантури [70].  



 

77 

 

Отже, однією з найважливіших теоретико-педагогічних ідей 

організації підготовки фахівців вокального мистецтва в системі вищої 

вокально-педагогічної освіти є єдина теоретична підготовка в поєднанні з 

практикою виконавської діяльності. Реалізація даної ідеї є перспективною 

для системи вищої вокальної освіти сучасного Китаю. 

На підготовку фахівців з вокального мистецтва має значний вплив 

культурне середовище. Суспільні інститути, історичні умови, національні 

особливості, віросповідання, менталітет, потреба особистості в мистецтві, 

економічний благоустрій країни є основними складовими створення 

культурного середовища [53]. 

Як зазначає Чжан Вей [175], вокальна культура завжди займала 

особливе місце в історії Китаю. До династії Сун держава завжди 

підтримувала і сприяла розвитку вокального мистецтва та музичної освіти. 

Під час правління династії Тан при імператорі Сюань Дзон відмічався 

найвищий рівень розвитку вокального мистецтва і відкриття вокально-

музичних закладів. Як говорять історія, сам імператор любив брати участь 

у музичних спектаклях. Улюбленою роллю імператора була роль Чшоу 

(клоун). Тому традиційно в Пекінській опері головною роллю завжди є 

Чшоу, хоча опера може мати зовсім протилежний йому персонаж зі своєю 

сюжетною лінією [136; 137; 139; 140].  

В даний історичний період роль музиканта співвідносили з посадою 

чиновника. Звичайна людина не допускалася до музичної освіти, оскільки 

вона була елітарною. Музиканти з покоління в покоління передавали свої 

уміння простому народу, так з'явилось народне вокальне мистецтво, яке 

несе національні вокальні традиції Китаю. В основі умінь освіченої людини 

традиційно повинні бути: Цинь (володіння музичним інструментом та 

голосом), Чи (китайські шахи), Шу (каліграфія) та Хуа (малювання картин). 

Культурне середовище країни ґрунтується на культурних традиціях. 

Китайська економіка успішно розвивається про що свідчать суттєвє 

покращення матеріального становища мільйонів китайських громадян, і 
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тому до навчальних закладів приїздять європейські оперні зірки, а також 

видатні педагоги вищих навчальних закладів. Підкреслимо, що сучасна 

економічна могутність КНР дозволяє приділяти більше уваги культурному 

розвитку підростаючого покоління, що набуває  свого втілення і у 

підготовці митців, педагогів та організаторів, зокрема вчителів музично-

вокального мистецтва.   

Перший оперний театр був Лансинський театр в місті Шанхаї. Нині в 

Китаї майже в кожного центральному місті є свій театр. До головних театрів 

віднесемо Центральний оперний театр, Шанхайський оперний театр, 

Гуанчжоуський оперний театр та ін. [141, с. 169]. 

На основі проведеного аналізу наукової літератури, маємо підстави 

зробити такі висновки про те, що тенденціями підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в 

системі вищої музичної освіти Китаю та України є: 

● опора на національні традиції при підготовці вокалістів (як 

виконавців, так і педагогів) в поєднанні з активним запозиченням досвіду в 

інших країн саме цій галузі. 

● максимальне використання можливостей культурного середовища 

при підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва, що дозволило 

здійснити підготовку фахівців з урахуванням культурного контексту, 

дозволить у процесі навчання визначити студентам загальне та національне 

в способах звукоутворення (голосоутворення), манери виконання, 

естетичних способів емоційного самовираження, створити та презентувати 

культуротворчу інтерпретацію вокальних творів. 

Реалізація даних ідей дозволить здійснити модернізацію вищої 

вокально-педагогічної освіти в Україні та Китаї з урахуванням 

особливостей та культурних запитів китайського до українського народу. 
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1.3. Структура та зміст готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в  закладах вищої освіти 

КНР 

 

Визначення суті поняття «вокально-педагогічна діяльність», зроблене 

нами в підрозділі 1.1, дозволяє перейти до проведення наукового аналізу 

феномену «формування готовності до вокально-педагогічної діяльності» як 

важливої складової в структурі готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. За основу при характеристиці процесу формування готовності до 

вокально-педагогічної діяльності беремо «теорію функціональної 

готовності до діяльності» [6, с. 97].  

Зазначимо, що при визначенні авторської точки зору щодо структури 

готовності слід ураховувати особливості вокально-педагогічної діяльності 

та провести аналіз наукових праць провідних китайських вчених у даній 

галузі. 

Отже, дослідження процесу формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності 

здійснювалося у таких напрямах: 

● визначення суті поняття «формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності»; 

● обґрунтування змісту і компонентів готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності; 

● узагальнення поставлених вимог щодо формування готовності 

студентів до вокально-педагогічної діяльності в китайській педагогічній 

думці. 

На основі розглянутих положень китайських учених (Цзінь Нань 

[68], Фу Чженчунь, Фу Бой [79], Фен Юн [80], Сун Сяоцзе [100] та ін.), 

формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності, з огляду на її особливості, доцільно 

здійснювати і визначати, як сукупність вокально-педагогічних вимог до 
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підготовки майбутнього вчителя. Підреслимо, що схожого підходу у 

формуванні готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності дотримуються і українські вчені [33 ;42; 

65; 75]. 

Нині багатий китайський досвід дозволяє систематизувати і 

структурувати, беручи за основу теорію діяльності, основні вимоги, що 

ставляться до вчителя, який здатний до саморозвитку та самовдосконалення 

в процесі професійної діяльності.  

На переконання таких вчених, як-от: Цяо Чунь [148], Го Бяо та Сюй 

Цзин [180], організація освітнього процесу, особливо на факультеті 

мистецтв, має спрямувати свій вектор розвитку на формування особистості 

майбутнього педагога, озброєного не лише загальнопедагогічними та 

психологічними знаннями, а й системою знань, умінь і навичок в галузі 

музично мистецтва. Даний обсяг компетенцій має сприяти студентам в 

подальшій професійній діяльності розвивати в учнів пізнавально-ціннісне 

ставлення до музики, вокальної діяльності. 

Представлені вище ідеї розвиває Тянь Сюшенг [154], який зазначає, 

що сукупність знань в галузі вокального мистецтва є сукупністю музичних 

цінностей, а сукупність знань та вмінь в галузі теорії та практики співу, 

спеціальної та загальної педагогіки, психології, складають основний зміст 

готовності до вокально-педагогічної діяльності, а також є важливою 

складовою професійної діяльності майбутніх вчителів. Вчений доводить у 

своїх наукових працях, що вищезазначене не лише сприяє успішній 

підготовці до даного виду діяльності, а й створює можливості для 

опанування іншими видами музичної діяльності.  

Дану думку підтримує Ло Яньцзе [155], на ствердження якого певний 

обсяг визначених компетенцій є чинником підвищення рівня культури, який 

розвиває матеріальну та духовну складову китайського суспільства. 
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На основі словникової, довідникової літератури, а також аналізу 

наукових доробок учених, визначимо суть поняття «готовність майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності». 

В тлумачному словнику термін «готовність» має два значення: 

«погодження зробити що-небудь» та «становище, яке передбачає, що все 

готово для здійснення будь-чого» [17, с.137]. 

Тлумачення цього слова в психолого-педагогічному аспекті дозволяє 

розуміти його як стан, при якому особистість має здаттість перейти на новий 

етап життєдіяльності, або опанування нової для неї діяльності [60, с. 68]. 

На практиці досить складно відокремити «становлення готовності до 

певної діяльності в процесі спеціальної підготовки» від проблем готовності 

особистості до життєдіяльності в цілому. Навпаки, в роботах по 

формуванню готовності особистості до професійної діяльності [47; 63; 71; 

102; 106; 118 та ін.] відзначається, що спеціальна підготовка створює 

сприятливі умови для успішного виконання будь-якого виду діяльності. 

Дослідження китайських учених [127; 131; 132 та ін.] в галузі 

вокальної педагогіки підтверджують вищезазначене та доводять у своїх 

роботах, що вокальна діяльність значно впливає на розвиток інтелекту, 

емоційності, естетичного почуття, духовності, розвиває позитивне 

ставлення до навколишнього світу, тобто, спрямована на саморозвиток 

особистості. 

Прорезюмовані наукові праці китайських дослідників, надають 

підстави стверджувати, що готовність є динамічним утворенням, що 

здійснюється в напрямі від загального до конкретного, і разом з тим сприяє 

розв’язанню поставлених завдань в галузі музичного мистецтва. Слід також 

зазначити, що в працях вчених цінною є думка, що готовність до 

професійної діяльності має на меті вирішувати основне завдання педагогіки: 

навчання, виховання і розвиток «індивідуально-гуманістичної» особистості 

[124; 150; 188 та ін.].  
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Готовність, на переконання Цяо Чунь [147],  це не певна сукупність 

знань в галузі певних наук, а, на думку багатьох вчених, поетапна система 

входження особистості в навколишній світ, що припускає наявність і 

розвиток позитивних якостей, властивих людині. У найбільш загальному 

вигляді в готовності до життя, на думку Го Сяомін [182, с. 8], особистість 

повинна мати та розвивати такі якості, як: інтелект; емоційність; 

впевненість в собі та сприйняття себе; стійкість до стресів; самостійність та 

автономність; позитивне ставлення до світу і сприйняття інших; мотивація, 

самоактуалізація та самовдосконалення. 

Конкретизуючи тлумачення суті поняття готовність, вчені [29; 39; 52; 

65 та ін.] у своїх наукових дослідженнях вирізняють практичну та 

психологічну готовність, соціально-психічну готовність до розумової та 

фізичної діяльності, готовність, пов'язана з формуванням комунікативних 

умінь тощо.  

Як вважають, Го Бяо та Сюй Цзин [180], розкриваючи теоретичні 

основи феномену «професійна готовність» у своєму дослідженні, вчені 

зазначають, що найголовнішим у даному процесі є опанування знаннями, 

вміннями і навичками відповідно до  майбутньої професійної діяльності. 

Слід звернути увагу і на той чинник, що в словниках суть поняття 

«готовність» – це певний психічний стан, який розуміється, як 

«цілеспрямованість особистості на певні погляди, мотиви, почуття та 

інтелектуальні якості, знання, навички, уміння, установки, настрій на певні 

види поведінки» [4]; «явище багатоаспектне, до складу якого входить не 

лише психологічні, але відповідні психологічні, фізіологічні та фізичні 

характеристики» [55]. З огляду на зазначене, на нашу думку, дані 

трактування беремо до уваги, оскільки потреби вокально-педагогічної 

діяльності ґрунтуються на положеннях та концепціях фізіології та 

нейрофізіології. 

Слід зазначити, що готовність, як умова успішного виконання 

діяльності, забезпечує її самореалізацію в підготовці та розв’язанні певних 
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задач на основі власного досвіду. Підґрунтям успішного виконання будь-

якої діяльності, зокрема і вокально-педагогічної є професійні якості, що 

сприяють  розумінню особистісної готовності.  

Такий китайський вчений, як Сюй Цзінь [168] виокремлює і такий вид 

діяльності, як провідна. Даний вид діяльності, на переконання дослідника, 

призводить до переходу особистості на новий рівень самопізнання, 

встановлення внутрішньої позиції особистості. Китайські дослідники [73; 

80; 93 та ін.] визначають такі аспекти готовності до навчання: 

інтелектуальний, емоційний, соціальний. Що стосується розумової 

діяльності, то вона характеризується здатністю до диференційованого 

сприйняття, аналітичного мислення, мимовільної уваги та пам'яті тощо. 

Емоційну зрілість вчені пов'язують з емоційною стійкістю та відсутністю 

імпульсивності. Соціальна зрілість розуміється як потреба в спілкуванні, 

здатності підпорядковуватися загальним інтересам та прийнятим умовам, 

здатності взяти на себе соціальну роль, необхідну в умовах  

університетського навчання. 

Слід зазначити, що українські вчені [51; 56; 75 та ін.] з цього з приводу 

переконані в тому, що готовність особистості до професійної діяльності має 

базуватися на індивідуальних потребах, вроджених задатках, які не 

залежать від зовнішніх умов та виховання.  

Проведений аналіз наукової літератури, в першу чергу в китайській 

науковій думці [80; 191; 197; 201 та ін.], надає підстави стверджувати, що до 

основних видів готовності особистості в навчанні, слід віднести: 

1) формування певних вмінь та навичок, необхідних для навчання; 

2) особистісна готовність; 

3) інтелектуальна готовність; 

4) мотиваційна готовність; 

5) емоційно-вольова готовність; 

6) комунікаційна готовність. 
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В довідковій літературі прописані такі важливі для структурування  

готовності до діяльності характеристики, як ситуативна та стійка готовність 

[60; 74]. 

За поглядами деяких вчених [43; 177] суть поняття «готовність» 

розглядається як «компетентність». Дослідники визначають декілька видів 

професійної компетентності: 

1) спеціальна компетентність, яка передбачає високий рівень 

опанування професійною діяльністю і здатністю надалі до професійного 

розвитку; 

2) соціальна компетентність, яка вимагає опанування навичками 

спільної професійної діяльності, співробітництва, спілкування та 

професійної відповідності; 

3) особистісна компетентність, яка пов'язана з опануванням способів 

особистісного самовираження та саморозвитку; 

4) індивідуальна компетентність, що означає опанування способами 

особистісного самовираження та саморозвитку особистості в межах 

професії, готовності до професійного і особистісного розвитку, 

самоорганізації та самореабілітацію.  

З даними положеннями також погоджуємося й зазначимо, що 

готуючись у процесі професійної підготовки до вокально-педагогічної 

діяльності, надалі вчитель передасть свої знання, вміння та навички учню, 

який буде формувати вже свої ключові компетентності, але з урахуванням 

сформованих компетентностей педагога [14]. 

Безумовно взаємозв'язок практичної та теоретичної готовності 

визначає професіоналізм фахівця, окрім того, компетентність педагога слід 

розглядати як єдність загальної компетентності, компетентності в галузі 

науки, основи якої закладені сформованою психолого-педагогічною 

компетентністю, що стосується музично-педагогічної діяльності.  

Представлені вище ідеї розвиває в своїх працях Хан Жимін [88, с. 19]. 

Вчений вважає, що обов’язковою складовою професійної компетентності 
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мають бути вміння та навички практичної музичної діяльності, зокрема 

вокально-педагогічної діяльності. Проблеми професійної готовності 

вчителя розкриваються в роботах вчених [88; 93; 94 та ін.], в яких 

дослідники визначають готовність регулятором педагогічної діяльності, 

основою її ефективності, визначають основні якості готовності майбутнього 

вчителя такі як: позитивне відношення до професії, темперамент характеру, 

здатності, знання, навички і уміння тощо. До професійно важливих якостей 

вчені віднесли пам'ять та мислення.  

На думку Ген Цзінхен [20], педагогічна готовність – це своєрідний 

запас знань, умінь та навичок, що має особистість на момент входження в 

новий вид діяльності. Продовжуючи далі розвивати свої думки щодо 

дослідження в контексті готовності до професійної діяльності, Ген Цзінхен 

[20] переконаний в тому, що професійна готовність до педагогічної 

діяльності визначається, як сукупність професійно обумовлених вимог до 

вчителя. Ми також підтримуємо думку китайського вченого та переконані, 

що виконання професійних функцій потребує національної стійкості, 

психічного такту та витримки, педагогічного мислення, що дозволяє 

проводити аналіз власної діяльності. 

Узагальнюючи праці, в яких розкривається проблема готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності, визначаємо, з однієї сторони, психологічно-психофізіологічну та 

фізичну готовність, з іншої – теоретичну та практичну, як основу 

професіоналізму. 

Отже, зміст професійної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності об'єднано нами в три основні 

комплекси (професіограму): загальногромадянські якості; якості, що 

визначають специфіку професії вчителя, спеціальні знання, вміння та 

навички. Саму ж суть поняття «професіограма» будемо трактувати в 

нашому дослідженні, як педагогічні здатності, такі як дидактичні, 

академічні, комунікативні, уява, здатність розподіляти увагу тощо. 
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Слід також зазначити, що необхідною умовою формування готовності 

до професійної діяльності є професійна підготовка, яку визначаємо як 

результат опанування педагогічними знаннями, вміннями і навичками, 

властивостями та здібностями особистості, необхідними для виконання 

професійних функцій. 

Продовжуючи дослід далі розвивати свої думки та аналізувати думки 

провідних китайських учених у даному напрямі, доходимо висновку про 

необхідність формувати у студентів готовності до розвитку пізнавальних 

інтересів. Проведений аналіз наукової літератури надає підстави 

стверджувати, що досліджувану готовність можливо розглядати і як цілісну 

структуровану систему діяльності щодо розвитку пізнавальних інтересів 

здобувачів освіти, які забезпечуються необхідними якостями особистості. 

Установлено, що близьким, на нашу думку, щодо суті  поняття 

«готовність до певного виду діяльності» є суть поняття «професійно- 

педагогічна культура», яка на відміну від готовності визначається не як 

«можливість, а як реальність» [22; 27; 44; 61 та ін.]. 

Як вважають  Ван Цзінсіон [152], Ван Ін [153], культура є результатом 

формування готовності та проявляються в процесі педагогічної діяльності, 

характеризується психофізіологічними та віковими ознаками, які набула 

особистість в процесі свого соціально-педагогічного досвіду.  

Отже, узагальнюючи вищезазначене, готовність до певного виду 

діяльності, зокрема готовність до вокально-педагогічної діяльності, 

визначаємо як сукупність соціально-психологічних, професійних вимог до 

особистості, з урахуванням необхідних здатностей та перспектив їх 

розвитку. 

Виходячи з того, що готовність є певним видом діяльності, 

визначаємо її, з однієї сторони, ураховуючи аспекти готовності, що мають 

спеціальний характер, з іншої – загальнопрофесійний. Професійна 

готовність до виконання діяльності визначається одним авторами як стан, 
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іншими – як якість особистості. Готовність є психологічним підґрунтя 

ефективної освітньої діяльності. 

Вининення стану готовності до певного виду діяльності 

розпочинається з постановки мети на основі потреб, мотивів, здатностей та 

розуміння особистістю важливості поставленої перед ним задачі. Після 

цього виникає необхідність розробки плану, моделі, схеми, необхідних для 

виконання даних потреб. Наступним кроком є здійснення готовності через 

предметні дії, певні засоби і способи діяльності. Особистість, в процесі 

діяльності, аналізує хід виконаної роботи, порівнює отримані результати з 

поставленою метою, вносить зміни та корективи. 

Слід звернути увагу на той чинник, що ж дійсно істотно впливає на 

виникнення та розвиток думки? Ми глибоко переконані в тому, що це 

здійснює домінуючий мотив, який забезпечує необхідну витривалість та 

спрямованість активності особистості. 

На думку психологів [35; 55], готовність до певного виду діяльності є 

достатньо складним утворенням, оскільки вона пов'язана з різними 

характеристиками психологічної активності особистості. А поза межами 

даної діяльності вона втрачає свій зміст. Саме тому стан професійної 

готовності особистості слід розуміти, як складне утворення між 

компонентами якого відбувається повсякчасний обмін та 

взаємопроникнення. Упродовж сказаного доцільним є зазначення того, що 

компонентами готовності до діяльності є неспецифічні та специфічні 

складові [6, с. 96]. 

Неспецифічні складові, на наше переконання, характеризуються 

активним застосуванням засобів та способів загального розв'язання таких 

задач як підтримка внутрішньої рівноваги, мобілізація особистості власного 

досвіду, почуттів, волі. В цьому і передбачається важливий прояв загальної 

активності та цілісності особистості. 

Специфічні складові готовності мають визначатися через 

професійний розвиток якостей та властивостей особистості, таких як: 
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спрямованість, здатність, характер, рівень розвитку та їх актуалізації, 

пов'язаний з умовами та вимогами часу, можуть здійснювати певний вплив 

на діяльність через те, що стан готовності не може бути автоматично 

перенесений та адаптований у будь-яку нову ситуацію. 

До внутрішніх та зовнішніх умов, які впливають на готовність, слід 

віднести такі як: зміст задач, об'єктивну та суб'єктивну проблеми, новизну, 

творчий характер, що виконує діяльність, особливості та стимулювання, 

результат оцінки імовірності, його досягнення, рівень мотивації, уміння 

контролювати рівень власного стану готовності та створювати оптимальні 

внутрішні та зовнішні умови для майбутньої діяльності. 

На практиці цей прояв визначається через мотивування особистості 

займатися професійною діяльністю, маючи певні стимули, які є 

необхідними для досягнення поставленої мети, підготовка матеріальної 

бази для виконання завдання, створення умов для досягнення мети в 

подоланні недоліку інформації, виконання вправ проведення тренувань, 

оцінки можливих варіантів розвитку подій тощо [187].  

Слід зазначити, що професіонал уважно слідкує за змінами ситуації, 

оцінює можливості власних дій щодо обраних критерій, прагне обирати 

оптимальні умови та засоби, що спрямовані до досягнення мети.  

Як зазначає Ван Су [190], музична діяльність має деякі особливості, 

внаслідок чого в галузі діяльності викладача, що має музично-педагогічну 

спрямованість, включаються такі види діяльності: 

1) естетико-ціннісна; 

2) музикознавча; 

3) музично-педагогічна; 

4) виконавська (інструментальна, вокальна тощо). 

Наразі з традиційними видами діяльності викладача, виокремлюємо і 

такі: 

1) викладацька; 

2) культурно-просвітницька; 
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3) соціально-педагогічна; 

4) науково-методична. 

В музичній педагогіці проблеми готовності студентів до викладацької 

та педагогічної діяльності стали проблемою саме через суперечності, які 

виникли  порівняно не так давно. Дана проблема пов'язана з недостатньою 

розробкою загального курсу музичної педагогіки, оскільки лише з середини 

XX ст. в українських та китайських консерваторіях (інших музичних 

закладах вищої освіти) розпочали читатися курси з методики викладання 

виконавських дисциплін, зокрема методика викладання сольного співу та 

вокалу. З'являються можливості характеристики психологічної готовності 

до музичної діяльності, пов'язаної з опануванням знаннями, уміннями в 

музичній галузі на основі реалізації музичних здібностей [190]. 

Як правильно відмічає в своєму дослідженні А. Філіппов [65], в 80-

х р. ХХ ст. розпочинається дослідження проблеми готовності окремих 

музичних дисциплін. Одні педагоги-музиканти висвітлюють дану проблему 

готовності до самостійної естетичної оцінки музичних творів [65], інші – 

досліджують проблеми готовності до роботи з хором, ще інші –  аналізують 

елементи підготовки студентів вокалістів до педагогічної діяльності. 

Важливе місце в педагогіці мистецтва, зокрема й вокальної, при 

дослідженні готовності до професійної діяльності, займає професійна 

придатність, яка в довідниковій літературі визначається як «комплексна 

система властивостей особистості, що забезпечує успішну діяльність в 

обранні професії при умові, що вона цікава» [22]. В іншому словнику 

зазначено, що під професійною придатністю розуміють «ефективність 

використання фізичних та духовних здібностей індивіда» [45]. 

Професійну придатність вчені [77; 202] поділяють на альтернативну 

(здатний – нездатний) чи  на триступеневу (здатен – обмежені можливості – 

не здатен). В цьому є недолік даного поняття, оскільки відсутнє питання 

диференціації, систематизації та ієрархії компонентів професійної 

придатності, пов'язаних з чистотою методів діагностики, природних 
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задатків та здібностей до певного виду діяльності, та є одним із змістових 

чинників ефективного формування готовності в різних галузях діяльності. 

Установлено, що беручи за основу суть поняття «професійна 

придатність», та урахуванням норм готовності до професійної діяльності та 

діяльності в галузі музичного мистецтва, професійну готовність особистості 

в галузі вокальної діяльності, визначаємо як «систему вимог до сукупності 

природних даних, здатностей, умінь та навичок, професійних знань, що 

забезпечують успішну діяльність в обраній професії. 

Узагальнюючи вищезазначене, слід зазначити варіативність суті 

визначення суті поняття «готовність» і суть поняття «готовність до 

професійної діяльності». Дані відмінності, на наше переконання, 

обумовлені характером та специфікою діяльності, що вивчається в тому чи 

іншому дослідженні, та ураховує особливості теоретичних поглядів учених.  

Зміст досліджень провідних китайських учених надає підстави 

виокремити провідні складові готовності: 

1) загальнотеоретичні знання та професійно-прикладні вміння; 

2) позитивне відношення до відповідного виду діяльності [100]. 

Взаємозв'язок даних компонентів готовності один з одним не 

викликає сумнівів. Зростання чи спадання рівня сформованості одного з 

компонентів відразу буде відображатися на результатах професійної 

діяльності фахівця. Все ж не беручи до уваги значущість та важливість 

кожного елемента готовності до професійної діяльності, дослідники, які 

займаються вивченням даної проблеми, як основну складову, визначають 

позитивне відношення до даного виду діяльності.  Вчені в галузі педагогіки 

мистецтва, музики і особливо голосової педагогіки, окрім того, визначають, 

як важливий елемент готовності, реалізацію в процесі навчання фізичних і 

духовних здібностей індивіда.  

Таким чином, на основі проведеного дослідження щодо суті проблеми 

готовності, нами визначено, що формування готовності до діяльності, 

зокрема готовності до професійної педагогічної діяльності, готовності до 
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художньо-вокальної діяльності, а також з урахуванням аналізу вокально-

педагогічної діяльності, проведеного в підрозділі 1.1, слід дати визначення 

досліджуваної нами готовності до вокально-педагогічної діяльності. Отже, 

суть поняття «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності» розглядаємо як «складне особистісно-

діяльнісне утворення, що передбачає у здобувачів освіти наявності 

системи теоретичних та практичних знань, навичок та вмінь, що 

сприяють духовно-емоційному (емоційно-ціннісному), художньому та 

творчо спрямованому розвитку особистості учня через сприйняття ним 

вокальних творів та формування основ вокально-виконавської 

майстерності». 

Визначені особливості організації вокально-педагогічної діяльності, її 

суть, проведений аналіз суті понять «готовність», «готовність до 

педагогічної діяльності», «педагогічна культура», «вокальне мистецтво» та 

їх структури, а також проведений аналіз поставлених вимог до формування 

компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, проведений 

нами, дозволяють дати характеристику структури готовності до вокально-

педагогічної діяльності як сукупності таких компонентів: 

● мотиваційно-ціннісного, основна мета якого – спрямованість на 

музично-естетичне виховання; 

● змістовно-цільового, який передбачає систематизацію знань, умінь 

і навичок, що відповідають меті вокально-педагогічної діяльності; 

● операційного, що об'єднує сукупність знань і умінь здобувачів 

освіти щодо розвитку основ вокальної майстерності учнів і формуванню 

пізнавально-ціннісного, емоційно-художнього відношення до музичного 

мистецтва; 

● результативно-рефлексійного, спрямованого на адекватну оцінку 

себе як вчителя музичного мистецтва і результатів вокально-педагогічної 

діяльності.  
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Слід зазначити, що основою педагогічної спрямованості є система 

ціннісного ставлення вчителя до педагогічної діяльності та до самого себе, 

що забезпечує сумлінне ставлення до праці, спонукає до творчості, виконує 

компенсаторну функцію при недостатньому розвитку умінь і навичок. На 

наше переконання, мотиваційно-ціннісна орієнтація, що виконує 

прогностичну і проектувальну функції, дозволяє педагогу вибудувати цілі 

своєї діяльності, які стають орієнтиром на шляху його саморозвитку і 

самовдосконалення.  

Проведений аналіз наукової літератури щодо доробок китайських 

учених  [101; 102; 175; 179; 183 та ін.],  надав можливість виділити три типи 

відносин в педагогічній діяльності: 

● до педагогічної діяльності (усвідомлення мети і особистісного сенсу 

діяльності, її суспільна значущість, глибока зацікавленість в її позитивних 

результатах, захопленість викладанням предмета); 

● до особистості учня (сприйняття учня та спрямованість на розвиток 

особистості); 

● до особистості вчителя, тобто до самого себе як педагога (наявність 

професійного ідеалу і позитивного ставлення до себе, як фахівця з високим 

рівнем сформованості особистісних і професійних якостей. 

В системі ціннісних орієнтацій вчителя всі типи відносин 

взаємовідносин є взаємопов'язаними й взаємозалежними, але в основі 

лежить ставлення до особистості дитини. Як зазначають  Куанг Хуей та Му 

Ліді, «якщо діяльність спрямована на створення певних цінностей, то саме 

ці цінності та повинні бути основним мотивом діяльності суб'єкта» [87, 

с. 5]. З урахуванням вокальної специфіки досліджуваної діяльності, зміст 

мотиваційно-ціннісного компонента готовності передбачає спрямованість 

діяльності вчителя музичного мистецтва на розвиток інтересів і потреб 

дитини, пов'язані з музичною культурою, поваги до неї, на її особистісний 

розвиток засобами вокального мистецтва, взаємодії та співпраці з 
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ним. Водночас формування цінностей у дитини має бути спрямовано на 

формування мотивів, потреб, гуманістичних цінностей і прагнення до їх 

реалізації. 

Проблема мотивацій досліджена нами в підрозділі 1.1 в процесі 

аналізу структури досліджуваної діяльності. В контексті нинішньої 

проблеми,  мотивація сприяє формуванню готовності розкривати ці 

здібності, водночас є і умовою, і вимогою успішності формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності. 

В психологічному словнику зазначено, що мотивація є  

складною, багаторівневою неоднорідною системою стимулів, що містить 

потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, 

норми, цінності тощо [18, с. 153]. 

Проблема мотивації в умовах формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності, на наше 

переконання, є складною, оскільки майже відсутні в науковій думці 

дослідження, в яких би відстежувався взаємозв'язок мотивів вибору 

педагогічної професії і мотивації педагогічної діяльності. Вважаємо, що, 

мотивами вибору педагогічної професії є пізнавальний інтерес, прагнення 

бути готовим до самостійної професійної діяльності, почуття обов'язку і 

відповідальності, прагнення за допомогою вчення виділитися серед 

однокурсників, бажання отримати схвальні відгуки від викладачів тощо [11, 

с. 126]. 

Підрозділ мотивів на зовнішні та внутрішні допомагає вирізнити 

характер формування установок до педагогічної діяльності: від 

захопленості та любові до байдужості та негативного ставлення до обраного 

фаху. 

Проведені нами опитування студентів факультету мистецтв 

Харківського національного педагогічного університету (112 респондентів 

ІІ та ІІІ років навчання, спеціальності «Музичне мистецтво»), показало, що 
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близько 70% опитаних обирають професію, керуючись мотивами, що 

свідчать про педагогічну спрямованість їх особистості. 

Складніше, як показує власний досвід, відбувається з готовністю до 

вокально-педагогічної діяльності. Так, наприклад, при підготовці вчителя 

музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (сольного співу), 

більшість педагогів вважають основною задачею підготовку студента до 

вокальної діяльності. Слід зазначити, що у методиці відсутній прописаний 

такий алгоритм підготовки.  

Згідно з дслідженнями, проведеними серед майбутніх педагогів, 72% 

(із 112 респондентів) відповіли, що вони недостатньо підготовлені до 

професійної діяльності в області голосу.  

Низькі показники готовності до вокально-педагогічної діяльності, на 

нашу думку, пов'язані з тим, що не забезпечується наступність при вивченні 

психолого-педагогічних дисциплін з вокально-педагогічними та з 

викладанням сольного співу. Студентами неусвідомлено складну 

мотиваційну залежність між рефлексійною природою вокальних умінь і 

теоретичних знань в галузі педагогіки голосу. Педагоги з постановки голосу 

повинні виховувати у студентів розуміння мети даної діяльності, розуміння 

взаємозв'язку діяльності з розвитком таких якостей, як творча 

спрямованість, ціннісна орієнтація, здатності, мислення, емоційна 

наповненість, розуміння необхідності «досягнення результату як основного 

сенсу існування і діяльності творчої особистості» [65, с. 130]. 

Одним з найважливіших чинників посилення мотивації є 

вміння педагога створити позитивну атмосферу в класі. Як зазначають вчені 

[78; 83], необхідними технічними умовами створення позитивної атмосфери 

є: відносно правильна організація занять, спеціально створене освітнє 

середовище для творчого розвитку здобувача освіти, 

відповідне обладнання, зручний розклад для занять, голосове навантаження 

і відпочинок з урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента. 

Що стосується психолого-педагогічних умов, то це – організація 
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навчального співробітництва викладача і студента, яке базується на таких 

мотиваційних чинниках: 

● підтримка студента при кожній правильній спробі опанувати нові 

вокальні навички і знання;  

● постійний пошук нових форм і способів посилення мотивації до 

діяльності, наприклад, таких як заохочення до вивчення вокального 

мистецтва, спільні відвідування культурних заходів, успішні спроби показу 

на публіці тощо;  

● позитивне, досить часто майже родинне спілкування зі своїм 

студентом у навчальний і у позанавчальний час, бесіди та обговорення 

різних тем за тематикою культури, мистецтва, життя і особистих проблем 

студента;  

● відмова від засобів покарання, аби ненароком не втратити почуття 

довіри та розуміння зі студентом;  

● вміле застосування педагогічного прийому ігнорування невдач в 

поєднанні з підкріпленням віри с студента щодо будь-якого досягнення 

тощо [78; 83].  

Отже, при формуванні готовності студентів до вокально-педагогічної 

діяльності як діяльності, пов'язаної з певними голосовими можливостями 

фізіології особистості, проблема діагностики мотивації та її розвиток є 

найважливішою педагогічною проблемою. Розв’язанню цієї 

проблеми присвячені наукові доробки вчених [2; 16; 87; 99; 101; 177 та ін.], 

які в своїх дослідженнях при визначенні готовності до 

професійної діяльності беруть за основу комплексну систему характеристик 

особистості з урахуванням того, що в студентів є певні демотиватори щодо 

формування їхніх майбутніх професійних здібностей [6]. 

Змістовно-цільовий компонент готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності визначається як 

сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів і переконань і 

передбачає наявність здатності втілювати набуту теорію в практиці та 
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навпаки, теоретично узагальнювати власний і чужий професійний досвід 

[36; 75; 115; 124; 125 та ін.]. 

Як вважає Лю Веньцзун [36], змістовний блок містить такі функції: 

● оптимальний розподіл змісту навчання за різними напрямами 

підготовки; 

● уточнення переліку і обсягу дисциплін, що вивчаються; 

● виклад основних понять та ідей навчальних дисциплін; 

● забезпечення наступності в опануванні знань, формуванні 

практичних умінь, при використанні прийомів творчої діяльності студентів, 

а також при викладанні психолого-педагогічних та мистецьких 

(професійно-орієнтованих) дисциплін. 

З поглядами Лю Веньцзун [36]  погоджується і Ю. Юцевич [75], який 

виокремлює також, в контексті означеної пробеми, мотиваційно-ціннісний і 

змістовно-цільовий компонент готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності, але зазначає про 

обов’язкове поєднання визначених компонентів з операційним. Вчений 

переконаний у тому, що майбутній учитель музичного мистецтва повинен 

бути готовим розвивати в учня здатність до сприйняття і виконання 

вокальної музики з урахуванням її емоційно-ціннісного змісту. На 

переконання вченого таке поєднання сприятиме умотивованості 

особистості до розвитку власної культури мистецтва, до пошуку сенсу 

життя, до саморозвитку та самоудосконалення. 

Отже, операційний компонент готовності має на меті формування 

системи знань та умінь щодо формування у майбутній професійній 

діяльності музично-вокальної культури учнів як складових їхньої вокальної 

діяльності (сприйняття і виконання вокальних творів) і музичного мислення 

(церебральні процеси, за допомогою яких відбувається опанування 

музичних цінностей), вищим проявом їхньої творчості. 

Так, в дослідженні Чжу Йонбей та Сун Хунчен [115] акцент ставиться 

на розвиток в майбутнього вчителя музичного мистецтва його  
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інтелектуальної та емоційної складових. Вчені переконливо доводять, що в 

межах гармонізації художнього і раціонального типів мислення, як головної 

умови готовності до майбутньої діяльності, зазначене є вкрай важливим. 

На взаємозв'язок інтелектуального і емоційного мислення вказують в 

своїх наукових доробках і Чжан Лан, Чжан Янпін [199]. В роботі вчених 

подано спробу об'єднати в навчальній діяльності здобувачів для 

раціонального, емоційного та духовного (ціннісного) пізнання світу через 

спілкування з мистецтвом. 

У роботах А. Козир показано, що естетичне ставлення до мистецтва 

виражено в здатності емоційно сприймати, переживати і оцінювати художні 

твори [30; 31; 32]. 

Представлені вище ідеї продовжує далі розвивати у своїх працях Лю 

Цяньцянь  [38]. Дослідник доводить зв’язок емоційного та інтелектуального 

розвитку в процесі вивчення мистецьких дисциплін. Також про 

взаємозв'язок інтелектуального та емоційного компонентів в 

системі естетичного виховання здобувачів освіти стверджує і Сяо Пінг 

[159]. 

В дослідженні Лай Ю [172] єдність раціонального і емоційного 

розглядається в контексті вивчення музичного мислення, яке визначається 

як «інтонований процес моделювання системи відносин суб'єкта до 

реальної дійсності». Нерозривність у формуванні інтелектуального та 

емоційного  компонентів є однією з найважливіших умов успішності в 

музичній діяльності, оскільки вокальне мистецтво є складовою музичного 

мистецтва, ця проблема є суттєвою і для нього. 

Аналізуючи, в межах операційного компонента досліджуваної 

готовності процесуальні аспекти мислення, слід зазначити, що 

формувати здібності до музичного мислення, зокрема і співу, 

неможливо без розвитку власного мислення і власних голосових умінь. У 

зв'язку з цим майбутньому вчителю музичного мистецтва необхідно 

опанувати здатність  формувати в учнів такі властивості мислення, як: 
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● аналітичність (аналіз і логічна переробка інформації);  

● гнучкість (уміння швидко реагувати на ситуацію і змінювати 

способи діяльності в залежності від ситуації);  

● конструктивність (постановка завдань і планів їх вирішення);  

● позитивність (позитивний настрій в мисленні);  

● відкритість (здатність розуміти і сприймати думки інших) [41; 118].  

Слід зазначити, що вищезазначене корелює з результативно-

рефлексивним компонентом готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. 

В довідниковій літературі суть поняття «рефлексія» визначено як 

процес набуття нових знань про самого себе та інших, які не приходять до 

особистості ззовні, лише «пропускаючи» їх через себе, через постійне 

усвідомлення того, що відбувається з ним щохвилини, «тут і зараз» [17].  

Слід зазначити, що рефлексія є найважливішим інструментом таких 

понять як самопізнання, самоконтроль, саморозуміння, саморегуляція. Без 

рефлексії неможливий як духовне, так і професійне зростання людини. Як 

особливе джерело набуття внутрішніх «знань» рефлексія – основний 

елемент вокальної педагогіки, бо теорія і методика вокалу ніщо без набуття 

досвіду. 

Проведений аналіз наукової літератури та власний досвід надають 

підставу стверджувати, що рефлексійні здібності ефективно формуються в 

таких умовах: 

● системної організації навчання;              

● мінімалізація репродуктивного опанування вокальних дій 

здобувачів освіти;  

● усвідомлення рівня сформованості власних знань і мотивація до їх 

зростання;  

● аналіз самопізнання, а також сприйняття себе іншими [24; 44; 77; 95; 

145 та ін.].  
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У таблиці 1.1 та 1.2. представлено змістову характеристику 

компонентів готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в освітньому середовищі України та КНР. 

 

Характеристика компонентів готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності де 
Таблиця 1.1 

Назва компонентів Зміст компонентів  

Мотиваційно-ціннісний Усвідомлення мети, змісту і значення 

вокально-педагогічної діяльності, як 

найважливішого засобу розкриття 

індивідуально-психологічного комплексу 

здобувача освіти, шляхів і способів їх 

прояву, необхідності методичних, 

теоретичних і системних знань в даній 

галузі. Прагнення до формування 

сукупності слухових, емоційних і 

м'язових внутрішніх відчуттів та 

усвідомлення важливості та наявності 

його у здобувачів освіти. Наявність 

інтересу і позитивного ставлення до 

формування власної вокально-

виконавської діяльності та формування її 

у здобувачів освіти, яка сприяє 

оптимізації освітнього 

процесу, педагогічних здібностей і 

спеціальних здібностей до музики та 

співу, творчим педагогічним стилем, 

артистичністю, 

відвідкритість, емоційністю, чарівністю 

тощо 

Змістовно-цільовий Цілеспрямоване, системне опанування 

теорією, педагогікою і 

практикой вокально-педагогічної 

діяльності, що містить теорію і практику 

музично-естетичного виховання, 

психолого-педагогічні знання і вміння, 

вокально-виконавську практику.   
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Операційний Усвідомлення важливості набуття 

відповідних вмінь та навичок формування 

готовності до вокально-педагогічної 

діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва; розуміння та усвідомлення  

цінностей вокально-педагогічної 

діяльності 

Результативно- рефлексійний Рефлексія системи відносин до вокально-

педагогічної діяльності. Оцінка 

ефективності вокально-педагогічної 

діяльності та самооцінка власної 

значущості як вчителя музичного 

мистецтва. Оцінювання власного 

вокально-педагогічного мислення як 

музичної складової. Опанування 

технічним і емоційним аспектами 

процесу голосоутворення та здатності 

набутих навичок і умінь здобувачу освіти 

Проведений аналіз, який надав можливість виокремити основні 

компоненти готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності спрямовує наш вектор дослідження на 

визначення критеріїв, що сприяють сформованості даного виду готовності. 

 В довідниковій літературі суть поняття «формування» трактується як: 

 ● надання певної форми, закінченості [18]; 

● процес становлення особистості на основі впливу соціальних, 

психологічних, економічних, екологічних, ідеологічних чинників [22]; 

● зміна психологічної динаміки структури особистості під впливом 

цілеспрямованих чинників, зокрема соціальних і психологічних [58]. 

У процесі формування з'являються необхідні особистісні якості та 

професійні, але значущі знання, вміння і навички при мінімізації впливу на 

особистість негативних умов соціального та економічного спрямування. 

Отже, в процесі дослідження проблеми готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності, слід зазначити, 

що її слід формувати під впливом системи педагогічних чинників: 

суспільно-соціальних, духовно-моральних, психолого-педагогічних, 
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методичних, культурно-естетичних на основі набуття фундаментальних і 

спеціальних знань, умінь і навичок. 

На переконання А. Менабені [41], фундаментальні знання студентів 

обумовлюються рівнем опанування ними методологією – вченням про 

структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності, про принципи 

побудови освітнього процесу, форми і способи наукового пізнання. Знання 

в галузі методології мають значний вплив на формування теоретичного 

мислення. На переконання О. Отич, методологічна підготовка проявляється 

в упорядкуванні наукового пошуку, коректно поставленого завдання, 

виборі конкретних даних, обґрунтованості висновків [49].  

В китайських наукових розвідках вченими зазначено, що методологія 

сприяє чіткій характеристиці компонентів наукового дослідження, його 

об'єкта, предмета аналізу, завдань дослідження, інструментів та певного 

алгоритму виконання дій [87; 101; 171; 201 та ін.].  

Так, Юаньюань Лай [171] виокремив у своєму дослідженні  чотири 

рівні методологічного знання: філософський, 

загальнонауковий,  технологічний. 

Перший вищий рівень, на переконання вченого, складають загальні 

принципи пізнання. Другий – теоретичні концепції, що застосовуються до 

більшості наукових дисциплін. Третій рівень – це сукупність спеціальних 

методів і принципів, що застосовуються при опануванні навчальних 

дисциплін. До четвертого рівня відносяться методика і техніка дослідження. 

Представлені вищі ідеї розвиває в своїх працях Цзяо Їн [69], 

визначаючи компоненти методологічної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва: 

● знання суті поняття «методологія педагогічної та музично-

вокальної освіти; 

● знання теоретичних і практичних методів дослідження в контексті 

проблем загальної, професійної та вокальної педагогіки, та особливостей їх 

інтеграції; 
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● знання специфіки взаємозв'язку вокально-педагогічної діяльності з 

філософією, психологією, історією, медициною, фізикою, математикою 

та іншими науками; 

● знання суті зв'язку методології з теорією та методикою вокально-

педагогічних досліджень;     

● вміння аналізувати літературу філософського, загальнонаукового і 

спеціального рівнів з позиції вокальної практики і педагогіки;  

● вміння виявляти суперечності між знаннями про зміст і процес 

вокально-педагогічної освіти та його результатами;  

● вміння застосовувати методи самоаналізу та саморегуляції в 

професійній діяльності;  

● вміння узагальнювати вокально-педагогічний досвід; 

● вміння здійснювати діагностику вокального та вокально-

педагогічного розвитку здобувачів освіти; 

● вміння організувати вивчення конкретної вокально-

педагогічної проблеми на практичному рівні. 

Лю Лечан [81] зазначає, що науково-теоретична підготовка майбутніх 

учителів музичного мистецтва до професійної діяльності включає 

опанування системою знань, які є підґрунтям опису, аналізу, організації 

основних понять, виокремлення наукових положень; розуміння зв'язку між 

окремими положеннями і виділенням причинно-наслідкових відносин між 

ними; вміння доводити і обґрунтовувати теоретичні положення тощо. 

Серед китайських учених суттєвий доробок вивчаємо в дослідженні 

Цзінь Нань [68], де вчений відзначає про важливість теоретичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності та виокремлює такі її складові:  

● знання теорії в контексті методології музично-педагогічної освіти; 

● знання стратегії педагогічного та вокального розвитку 

особистості;      
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● знання об'єктивних закономірностей співочого голосоутворення 

і основ вокально-педагогічної діяльності;      

● знання компонентів вокально-педагогічної освіти; 

● знання особливостей розвитку дитячих голосів, методики роботи з 

ними і принципів їх здоров’язбереження;      

● вміння охарактеризувати основні категорії, положення, 

закономірності теорії загальнопедагогічної та вокальної освіти; 

● вміння аналізувати і професійно оцінювати вокально-виконавську 

(арії, романси, пісні, вокалізи, вправи) і науково-педагогічну літературу 

(навчальні програми, посібники, авторські школи співу); 

● вміння застосовувати знання теорії загальної та вокальної 

педагогіки в практиці вокально-педагогічного навчання і виховання. 

Переконані в тому, що результатом підготовки є готовність до певного 

виду діяльності, зокрема вокально-педагогічної, тому, ґрунтуючись на 

напрацювання  Фу Чженчунь, Фу Бой [79], зазначимо, що основною 

складовою теоретичної готовності до вокально- педагогічної діяльності 

слід визначити психолого-педагогічні знання, що враховують специфіку 

досліджуваної діяльності: 

● мати уявлення про музичне мистецтво, як особливий спосіб прояву 

психічного життя особистості; 

● мати уявлення про специфіку музичної свідомості, мислення 

і спілкування, про психологічні основи навчання музикуванню;     

● знати сучасні психологічні, музично-психологічні концепції та 

теорії про природу індивідуальності здобувачів освіти, 

індивідуальної психофізіологічної суті вокальних задатків і здібностей 

здобувачів освіти; 

● знати психофізіологічні та голосові особливості розвитку 

здобувачів освіти різних вікових груп; 
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● вміти визначати індивідуальні особливості голосу (тип голосу, 

темброві якості, можливості динаміки голосу тощо); 

● вміти організувати освітній процес з урахуванням індивідуальних 

особливостей  особистості учнів і їх загального та музичного розвитку;    

● опанувати навичками спостереження та самоспостереження, аналізу 

та самоаналізу, корекції і саморегуляції в вокально-педагогічному 

процесі;    

● опанувати практичними прийомами роботи з виявлення та 

розвитку вокально-педагогічних здібностей; 

● опанувати психолого-діагностичними методами вокально-

педагогічної діяльності. 

На переконання Куанг Хуей та Му Ліді [87] методичний блок являє 

собою знання методів, способів, прийомів, принципів для досягнення певної 

мети, вирішення конкретного завдання, побудови або обґрунтування певної 

системи. У вокальній педагогіці наразі із загальнопедагогічними методами 

навчання і виховання упроваджуються в процес підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва і спеціальні методи. На наше переконання, 

методичний блок підготовки до вокально-педагогічної діяльності має 

характеризуватися такими знаннями, як: 

1. Знання загальнодидактичних методів і принципів вокально-

педагогічного навчання. 

2. Знання спеціальних методів і принципів навчання. 

3. Знання прийомів голосоутворення. 

Суттєве значення для формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально- педагогічної діяльності займає 

практичний компонент професійних якостей фахівця. В практичний 

компонент входять вміння і навички реаліції методологічних, теоретичних, 

методичних, психолого-педагогічних знань, розвитку професійно-

особистісних якостей вчителя, що складають систему гностичних, 
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конструктивних, організаторських, комунікативних, дослідницьких умінь і 

навичок. 

Особливе місце займають вимоги до вокально-виконавських навичок 

при формуванні готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності [44; 45]. На наше переконання, вокальне 

виконавство, є основним у вокальній педагогіці. Як зазначає Чжан Вей 

[175], для викладання вокалу необхідним є той чинник, аби викладач 

займався наразі з викладацькою діяльністю і  вокальною, або ж мав досвід 

практичної співочої діяльності. Загальні знання в галузі теорії та методики 

викладання є не завжди обов'язковим атрибутом вокально-педагогічної 

діяльності.  

З огляду на вищезазначене, стверджуємо, що практична вокальна 

підготовка студентів є дієвим засобом формування їхньої готовності до 

вокально-педагогічної діяльності. 

Вокально-виконавська підготовка є особистісним досвідом, набутих 

та накопичених в процесі вокальної діяльності знань та вмінь, що сприяють 

музичному становленню культури особистості. Вокальний досвід 

характеризується обсягом і якістю, системністю музично-естетичних 

(ціннісних) і практичних знань та вмінь, здатністю сприймати та виконувати 

музичні твори, системою оцінних уявлень у галузі вокальної техніки. 

Отже, рефлексійно-практичний компонент (виконавських) знань та 

вмінь є основним у системі готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. 

Окрім того, істотним системоутворюючим чинником є знання теорії 

голосових здатностей і теорії голосоутворення. 

З огляду на вищезазначене, відмітимо, що у китайській педагогіці 

вченими доведено, що вроджені особливості організму впливають на його 

здібності [81; 87; 92; 201 та ін.]. 

Вчені вирізняють три види особливостей:  
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1. Індивідуально-психологічні та фізичні, за допомогою яких є 

можливість відрізнятися один від одного. 

2. Особливості, які надають особистості здатності виконувати певні 

види завдань. 

3. Особливості, що впливають на ступінь здатності, що відрізняють 

рівень обдарованості однієї особистості від іншої, що займаються 

однаковими видами діяльності. 

У довідниковій літературі суть поняття «здібності» – це: 

● особливості, притаманні певному індивіду, які сприяють легкому 

опануванню певної системи знань, умінь і навичок» [59]; 

● можливості особистості в тому чи іншому виді діяльності, які 

призводять до значних успіхів в опануванні певного виду діяльністю, і до 

значних показників в ній [60]; 

● здатність особистості, володіючи якою, людина може успішно 

виконувати той чи інший вид діяльності» [67]; 

● максимальні можливості індивіда відносно будь-яких функції, 

обмежених його вродженою конституцією [54]; 

● можливості організму, які визначаються та обмежуються 

фізіологічними вимогами [66]. 

Прорезюмовані наукові праці надають підстави визначити, на основі 

вище проведеного аналізу суті поняття «здібності», феномен «готовність 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності» як здатність сформувати оптимальні умови для розкриття 

природних можливостей організму, що проявляються в процесі вокально-

педагогічної діяльності на основі перевіреної діагностики цих можливостей 

і вибору правильно підібраних методів їх розкриття. 

Визначення суті обдарованості та здатностей у галузі співу займалися 

такі вчені та вокальні педагоги, як: Лю Нін [82], Лю Нань [83], Лю Чансю 

[86]; Цзінь Нань [68];  Чжан Ї [73] та ін.  На основі проведеного аналізу 
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цих вчених доцільно зазначити, що співочий голос є однією із здатностей 

людини, що має певні задатки до даного виду діяльності. До задатків 

відноситься природна структура та особливості функції голосового апарату, 

а також природні особливості нервової системи – система управління 

співочої функції. Доцільним є стверджувати, що нерозумно вимагати від 

різних учнів однаковий обсяг наукових знань та вмінь, а також призначати 

для них однакові за обсягом самостійні роботи з обов'язковим виконанням 

їх в один і той же термін. 

Отже, проаналізовані теоретичні, практичні, психолого-педагогічні та 

соціальні аспекти формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. На основі їх зазначаємо, що 

для високого рівня сформованості готовності до даного виду діяльності, 

доречним є спеціально підібраний комплекс форм, методів та засобів 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз наукових досліджень надав підстави 

стверджувати, що між теоретико-методологічними основами підготовки 

майбутніх вчителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в системі вищої вокально-педагогічної освіти Китаю та України, 

в сучасних умовах було  розглянуто та доведено схожість обох систем 

шляхом аналізу теоретичних положень та провідного досвіду та  через 

подібность процесів модернізації освіти, що дозволяло розглядати їх в 

поєднанні. Під теоретико-методологічними основами підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва до вокально- педагогічної діяльності в 

системі вищої вокально-педагогічної освіти розуміємо: 
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1. Світоглядні положення, що є основою діяльності в контексті 

підготовки фахівців вокального мистецтва в системі вищої вокально-

педагогічної освіти: вокальне мистецтво має в своїй основі духовну 

складову і може удосконалюватись лише на основі загального розвитку 

особистості виконавця, його загальної та професійної культури, емоційної 

сфери, високих моральних та естетичних якостей. 

2. Теоретико-педагогічні положення застосовуються в процесі 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в системі вищої 

вокально-педагогічної освіти: процес опанування студентами основ 

вокального мистецтва, що передбачає синтез мистецтв – вокального, 

сценічного, поезії та літератури в цілому; розуміння культури своєї країни 

та культури інших країн; широкий кругозір, особливо в галузі гуманітарних 

дисциплін, міждисциплінарних зв’язків та інтеграції навчальних дисциплін;  

культурологічна освіта; визнання важливої ролі загального розвитку 

особистості та розвиток її спеціальних здатностей в процесі вокально-

педагогічної підготовки; єдність спеціальної та загальнокультурної 

підготовки; морально-етичний розвиток майбутніх педагогів-вокалістів; 

гуманізація відносин у процесі навчання музики; принцип активності 

студентів в процесі вокальної підготовки; формування вмінь, які 

допоможуть у набутті нових знань, вмінь аналізу та вирішення проблем; 

єдність вокальної підготовки та виконавської діяльності. 

3. Метою підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в системі вокально-педагогічної освіти 

України та КНР є: підвищення рівня естетичного розвитку; особистісного 

розвитку кожного здобувача освіти; розвиток національної вокальної школи 

і розуміння вокального мистецтва інших народів; створення моделі 

підготовки фахівців вокального мистецтва на засадах ідей неперервної 

вокально-педагогічної освіти та варіативності в процесі професійної 

підготовки; формування навичок обміну та співробітництва між людьми. 
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4. Теоретичні положення, що розробляються в теорії музики доцільно 

розподілити на три групи: академічні, які є характерними для українських 

та європейських вокальних шкіл; особистісно-орієнтовані, що ґрунтуються 

на засадах принципу активності особистості; культурологічні, основою яких 

є традиційна національна культура, що вимагає урахування менталітету 

народу, особливостей мови та традиційної манери виконання вокальних 

творів. 

На основі проведеного аналізу наукової літератури, маємо підстави 

зробити такі висновки про те, що тенденціями підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в 

системі вищої музичної освіти Китаю та України є:  опора на національні 

традиції при підготовці вокалістів (як виконавців, так і педагогів) в 

поєднанні з активним запозиченням досвіду в інших країн саме цій галузі; 

максимальне використання можливостей культурного середовища при 

підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва, що дозволило 

здійснити підготовку фахівців з урахуванням культурного контексту, 

дозволить у процесі навчання визначити студентам загальне та національне 

в способах звукоутворення (голосоутворення), манери виконання, 

естетичних способів емоційного самовираження, створити та презентувати 

культуротворчу інтерпретацію вокальних творів. 

Суть поняття «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності» розглядаємо як «складне особистісно-

діяльнісне утворення, що передбачає у здобувачів освіти наявності системи 

теоретичних та практичних знань, навичок та вмінь, що сприяють духовно-

емоційному (емоційно-ціннісного), художньому та творчо спрямованому 

розвитку особистості учня через сприйняття ним вокальних творів та 

формування основ вокально-виконавської майстерності». 
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Визначено структуру готовності майбутніх вчителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної як сукупність таких компонентів: 

мотиваційно-ціннісний (мета –  спрямованість на музично-естетичне 

виховання); змістовно-цільовий (систематизація знань, що відповідають 

меті вокально-педагогічної діяльності); операційний (сукупність умінь і 

навичок здобувачів освіти щодо розвитку основ вокальної майстерності 

учнів і формуванню пізнавально-ціннісного, емоційно-художнього 

відношення до музичного мистецтва); результативно-рефлексійний 

(адекватна оцінка себе як вчителя музичного мистецтва і результатів 

вокально-педагогічної діяльності.  
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РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО 

ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ КНР 

 

2.1. Зміст, форми, методи, засоби формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР 

Зміст, форми, методи та засоби навчання будемо визначати, 

базуючись на особливостях формування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності, прописаними 

нами в розділі 1. Тому, поряд із загальними принципами і методами 

навчання (принципи свідомості і міцності опанування знань, принципів 

доступності та наочності навчання тощо; методи викладу навчального 

матеріалу, методи самостійної роботи і перевірки знань, умінь, навичок) у 

вокальній педагогіці існують принципів і методи, характерні лише для 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності. 

На основі проведеного аналізу наукового доробку вчених (Ван Лей 

[2], Ши Цзюнь-бо [63], Юаньюань Лай [160] та ін.), визначено специфічні 

принципи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва 

до вокально-педагогічної діяльності: 

1. Принцип єдності художньо-естетичного та вокально-технічного 

розвитку. 

2. Принцип наступності в розвитку вокально-педагогічних умінь. 

3. Принцип індивідуального підходу до здобувача освіти. 

Щодо третього принципу, зазначимо, нами були внесені корективи, 

які передбачають індивідуально-груповий підхід у вокальному мистуцтві. У 

підрозділі 1.1 ми обґрунтували це положення, висунувши поняття 
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нейрофізіологічного підходу до вокально-педагогічної діяльності, на основі 

чого з'явилася можливість згрупувати здобувачів освіти з урахуванням їхніх 

незмінни нервових і м'язових особливостей.  

Представлені вище ідеї набули подальшого розвитку, оскільки були 

виділені три групи прихованих голосових станів: вокально-обмежені (ВО), 

вокально-нормальні (ВН), вокально-складні (ВС). Це дозволило провести 

деяку систематизацію в підборі методів формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. 

Слід зазначити, що виховання ВН голосів не представляє методичної 

складності, водночас ВО і ВС голосу вимагають комплексу корекційних 

методів для повного розкриття співочих можливостей. У такий комплекс 

можуть входити методи емоційного налаштування, зокрема метод 

емоційної релаксації в початковий період виховання голосу, який 

передбачає лише позитивні емоції в роботі над вокальними творами; метод 

самостійної вокально-педагогічної діяльності, пов'язаний з необхідністю 

введення дисципліни вокально-педагогічна практика; методи педагогіки 

співробітництва, при яких стають можливими спільні пошуки вирішення 

проблем постановки голосу в студента. 

Установлено було в розділі 1, що найбільш плідні для виховання 

емоційного забарвлення голосу є позитивні емоції і саме їх розвитку слід 

присвятити початкові заняття з голосом. 

У науковій розвідці з’ясовано [3; 8; 19; 34 та ін.], на практиці 

основною формою організації занять з постановки голосу є діяльність 

викладача зі здобувачем освіти, мету якої викладач досить часто бачить у 

відпрацюванні навичок правильного звукоутворення, лише фрагментарно 

зупиняючись на емоційно-ціннісній стороні виконання. Наприклад, 

використовуючи метод вправ на заняттях з постановки голосу, викладач 

застосовує їх для вироблення співочого тону, правильної атаки звуку, 

вирівнювання голосних тощо. Як негативне слід зазначити, що викладач не 

спрямовує свою діяльність на виховання емоційно-ціннісного і музично-
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естетичного ставлення, відкладаючи дане завдання останній етап 

постановки голосу, справедливо вважаючи, що емоція, справжня емоція 

«завжди надає депресивний або гальмівну дію» [34; 39; 51].  

Отже, педагогу-музиканту слід відрізняти справжні емоції (побутові) 

від художніх емоцій (стан аффекту). Художні емоції, на відміну від 

побутових, позитивно впливають, стимулють вплив на вокальний апарат, а 

їх формування можна починати з перших занять з вокалу. 

Цікавим, на наше переконанння є, метод розвитку голосу через 

формування художньої емоційності. Даний метод є дієвим за умови, що в 

його основі закладений концентричний метод М. Глінки. Суть даного 

методу в розвитку голосу від центру, від найбільш легкого взяття нот до 

країв діапазону і до більшої досконалості в подачі звуку. Подібний прийом 

дозволяє відразу ж без шкоди для музично-естетичної і технічної сторін 

виробляти емоційну побудову голосового апарату. 

У працях науковців зазначено [28; 31; 35], що виокремлення 

художньої емоційності в окремий метод пов'язаний, перш за все, з 

корекційно властивостями афективних станів, що дуже важливо для 

системи загальної освіти, де не завжди цій проблемі приділяється належна 

увага. 

Запропонований нами «емоційно-концентричний» метод формування 

гармонійної взаємодії когнітивного та діяльнісного рівнів мислення слід 

умовно розділити на такі прийоми та методи реалізації: 

1. Звільнення від побутових (справжніх) емоцій, релаксація, 

відволікання, легке входження в афективний стан. 

2. Пошук і закріплення позитивних емоційних відгуків в процесі 

слухання або виконання музичних творів. 

3. Мажорна ладова забарвлення перших вправ для розвитку голосу, 

нескладна інтонаційна і технічна їх структура. 
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4. Паралельність в ускладненні набутті емоційних навичок і 

складності вокального твору при загальному відчутті зручності і 

розслаблення. 

5. Підбір відповідного навчального репертуару, що враховує емоціно-

ціннісну ієрархію від простого до складного, від настрою за станом, від 

радісного до сумного, від ліричного до драматичного, від світлого до 

трагічного. 

6. Уникнення емоційного перевантаження і втоми у процесі занять, 

тренування зі швидким виходом з афективного художнього стану до стану 

розслабленості і задоволення. 

7. Постійний контроль самостійної роботи студента, навчання 

методиці самостійної роботи. 

З сценічного досвіду публічних виступів співаків і артистів робимо 

висновок, що якщо перед виступом тебе переповнюють справжніх емоцій, 

особливо в стані тривоги, печалі або занепокоєння, то дуже важко, часом 

неможливо налаштуватися на необхідний художній афективний стан. 

Інакше кажучи, необхідно звільнитися від влади дійсності і прийти в 

рівноважний, спокійний стан. Найчастіше прийоми звільнення від 

негативних емоцій пов'язані зі зняттям м'язових і емоційних (що практично 

одне і те ж) бар’єрів у здобувачів освіти, які проявляються в надмірній 

роботі лицьових м'язів, дирижуванні, «хихикання» або, навпаки, стан 

невдоволеності тощо. 

Так, Чжан Цзіньцзінь [62] встановлено взаємозв'язок між бар’єром в 

області гортані і щелепи (основні елементи голосової функції) і загальним 

психологічним станом особистості. Розкриття рота, зняття напруги в області 

щелепи і шиї, один з важливих методів в психології для досягнення 

звільнення від дитячих психологічних травм, впевненості в спілкуванні, 

зняття комплексу власної неповноцінності тощо.  
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Отже, правильне голосове виховання має значний 

психотерапевтичний ефект, а викладач, який володіє методами вокальної 

педагогіки, через голосовий апарат учня може серйозним чином впливати 

на психологічний стан учня, зокрема і в негативному сенсі. 

Вищезазначене надає підстави стверджувати, що доречним буде 

систематизувати практичні та теоретичні знання і вміння (вокально-

педагогічне мислення) з поєднанням умінь розвитку емоційно-художньої 

(емоційно-ціннісна) і мотиваційно-вольової сфер учнів, як підґрунтя 

формування готовності в галузі вокально-педагогічної діяльності. 

1. Діагностика здібностей сприйняття і виконання вокальної музики. 

Визначення типу голосу. Визначення індивідуальних методів вокальної 

роботи з учнем. 

2. Визначення естетичної та ціннісної орієнтації учня в музичній 

галузі. 

3. Посилення ціннісної складової голоси шляхом виховання 

емоційного забарвлення звуку. 

4. Постійна робота в галузі зняття м'язових і психологічних бар’єрів 

при голосової роботі. 

5. Постійний вплив на мотиваційну сферу особистості учня через 

педагогічноправильну побудовану спілкування, а також підґрунтя на 

внутрішні стимули, пов'язані з задоволенням від самого процесу музично-

естетичної діяльності. 

6. Діяльно-практичне відношення до вокальної музики. 

Якщо вокальна діяльність майбутніх учителів музичного мистецтва є 

основою їх готовності до вокально-педагогічної діяльності, слід 

закцентувати розуміння системного взаємозв'язку набутих вокальних 

навичок і теоретичних знань. 

Вокально-педагогічна практика є найважливішою складовою 

внутрішніх рефлексивних знань, спрямованих на управління голосом. 
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На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури [93; 

105; 106; 107 та ін.], визначили необхідні методичні вимоги для проведення 

вокально-педагогчної практики при підготовці вчителя музичного 

мистецтва. 

Організація вокально-педагогічної практики передбачає: 

● виділення приміщення і часу занять; 

● призначення учнів; 

● постійне керівництво з боку викладача з постановки голосу і 

музичної педагогіки; 

● періодичне виконання студентами письмових завдань і підготовку 

теоретичних бесід з учнями; 

● систематичний розбір з викладачем педагогічної роботи студента з 

учнем; 

● регулярне проведення відкритих уроків; 

● організація конкурсів на краще проведення уроків; 

● підготовка студентом своїх учнів до сольного виступу. 

Представлену поетапну організацію вокально-педагогічної практики 

підтримуємо в контексті нашого дослідження та зазначимо, що  дана 

практика є необхідним елементом пізнання не тільки проблем 

голосоутворення учня, а й через проблеми власного голосового розвитку. 

Метод подолання власних вокальних недоліків і шляхів їх виправлення 

на основі вивчення голосу учня – один з найбільш дієвих методів в системі 

формування готовності до вокально-педагогічної діяльності. Дану форму 

роботи слід застосовувати з третього року навчання. 

У контексті сказаного актуальною є думка про те, що основними 

вокально-педагогічні принципами є: 

● індивідуальний підхід до визначення рівня початкових знань і умінь 

студента, який виражається через розвиток музичних і художніх здібностей 

та задатків; 
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● принцип поступовості, пов'язаний з поетапним і тимчасовим 

формуванням функціональних можливостей нервової системи, коли 

бажаний результат пов'язаний з систематичним тренуванням необхідного 

руху, емоції; 

● ієрархічний принцип, заснований на розумінні того, що кожен 

наступний етап повинен бути складніше попереднього і будується на його 

основі; 

● принцип підготовчих рухів, необхідний при роботі над складним 

завданням, пов'язаний зі спрощенням і поділом складного руху за певним 

алгоритмом; 

● принцип оптимального співвідношення частоти щодо підкріплення 

набутих навичок [119; 174; 194 та ін.]. 

На основі проведеного аналізу в науковій розвідці Китаю та України 

зазначимо, що у провідних країнах світу за останні 25 років значно 

розширився і зріс рівень вищої освіти [1; 28; 54; 63; 64; 65; 135; 136; 139; 

152; 159; 162; 168 та ін.]. Даний процес відобразив значну роль вищої школи 

в економічному прогресі. Значно змінився соціальний студентства – він став 

більш демократичним. Як позитивне, відмітимо зміст, який з часом 

змінився, університетських програм, а також в цілому сам зміст формальної 

та неформальної освіти. Автор даного дослідження з 1999-го по 2016 рр. 

працювала в Ханджовському університеті, а у 2016-2020 рр. навчалася в 

аспірантурі в Україні. На основі власного досвіду та вивчення 

спеціалізованої літератури, стверджуємо, що вища професійна вокально-

педагогічна освіта цих країнах нині має велику кількість суттєвих 

відмінностей. 

Як зазначає Чжоу Хаоран [178], досліджуючи розвиток та 

становлення  музично-педагогічної освіти,  зазначає, що в КНР вчителі 

музичного мистецтва поділяються за трьома категоріями. 
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До першої категорії вчений відносить учителів, які мають високий 

рівень сформованості професійної компетентності, зокрема глибокі 

теоретичні знання та значний досвід викладання. Дана категорія учителів не 

лише вчить техніці, нотуванню, але також навчає систематичним знанням із 

теорії музики. Студенти, які слідують за ними, мають вищий загальний 

рівень. 

До другої категорії вчителів відносяться студенти, які ще навчаються  

в магістратурі. Дана категорія вчителів музичного мистецтва має високий 

рівень теоретичної підготовки, але у них майже відсутній практичний 

досвід. Слід зазначити, що в КНР дана категорія вчителів є найбільш 

поширеною, хоча вони переважно навчають своїх учнів лише основам 

вокалу. На переконання Чжоу Хаорана [178], така категорія вчителів може 

допускатися помилок у вокально-педагогічній діяльності, оскільки мало 

знайома на практиці з психологічними особливостями дітей, 

пристосуванням їх голосового апарату до голосових навантажень.   

До третьої категорії вчителів відносимо, на основі досліджень Чжоу 

Хаоран [178], вчителів-аматорів, які взагалі не пройшли офіційного 

навчання, майже не мають викладацького досвіду, низький рівень 

сфомованості готовності до музично-педагогічної дільності, основна мета 

якої – лише прибуток. Досить часто дана категорія вчителів не розуміє 

потреби учня, обирає неправильний підхід та інструменти для розвитку 

музично-творчих та вокальних здібностей. 

Розкриваючи теоретичні положення та напрацювання китайських 

учених, а також беручи до уваги власний досвід, визначили три моделі 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності [7; 96; 114; 160; 172 та ін.]. Перша модель 

передбачає організацію освітнього процесу майбутніх педагогів-вокалістів, 

що грунтується на китайських народних традиціях. Перевага даної моделі в 

тому, що теорія передує практиці, що сприяє правильному 
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відтвореннюмузичних творів. Утім ця традиційна модель навчання також 

має певні недоліки –  вона може бути занадто нудною для дітей-

дошкільників та учнів початкової школи, якщо вчитель музичного 

мистецтва надумає імпліментувати її в своїй професійній діяльності 

Друга модель має на меті підготовку фахівця на засадах 

індивідуального підход. Вважається, що індивідуальний режим навчання 

сприяє забезпеченню високого рівня якості навчальних занять. При 

реалізації даної моделі в освітній процес, вимоги викладачів дуже жорсткі.  

Третя модель підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності ґрунтується на модельних програма, що 

передбачають впровадження інтегрованого підходу в освітній процес. 

Реалізація даної моделі навчання сприяє розкриттю вокальних талантів 

майбутніх педагогів-музикантів. Утім одним із значних недоліків є те, що 

розробка модельних програм вимагає велику кількість часу та задіяність 

великої кількості фахівців з різних напрямів вокально-педагогічної 

діяльності [7; 96; 114; 160; 172 та ін.]. 

1. Навчальний план та дисциплін, які вивчаються майбутніми 

учителями музичного мистецтва. 

Навчальний план не лише відображає всі ціннісні орієнтири та мету 

професійної освіти, але визначає якість підготовки майбутніх педагогів-

вокалістів, вплив на подальший розвиток професійної освіти. Тому основну 

задачу при складанні навчального плану, що базується на науково-

раціональному виборі дисциплін та має відображати системність освітнього 

процесу, є один із найважливіших чинників на шляху підвищення якості 

вокально-педагогічної освіти. 

В Китаї існує три різновиди закладів вищої освіти, які готують 

фахівців вокального мистецтва: консерваторія, педагогічний заклад вищої 

освіти та непедагогічний заклад вищої освіти. В Україні є державний 

стандарт з підготовці фахівців вокального мистецтва. Даний стандарт 

розповсюджується на всі заклади вищої освіти країни, які мають такуж 
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спеціальність, будь-то консерваторія, університет, інститут академія, і 

вважається повною вищою світою.  

Що стосується китайських консерваторіяй, то організація освітнього 

процесу відбувається за іншими стандартами з даної спеціальності, які 

значно різняться з вимогами в китайських університетах, зокрема і тих же 

самих консерваторіях. Зазначимо, що в консерваторіях та університетах 

вчаться 4 роки, по закінченню закладу вищої освіти випускники отримують 

звання бакалавра, що вважається в Китаї повною вищою освітою. 

Для порівняння беремо навчальний план спеціальності «Академічний 

спів» Ляонінського університету науки та техніки та навчальний план 

Центральної китайської консерваторії, оскільки статус дипломів 

випускників цих закладів вищої освіти в Китаї не рівнозначний Від 

української сторони візьмемо навчальний план Харківського національного 

педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди, за яким 

навчається майбутній учитель музичного мистецтва. Одного навчального 

плану достатньо, оскільки в будь-яких інших закладах вищої освіти 

приблизно така ж програма як і в даному університеті, різниця лише в блоці 

дисциплін вільного вибору, який обирає здобувач освіти з урахування 

власних естетичних смаків та вподобань (див. Додаток Б).  

Як вважає, Ян Ліхуа [103], «для порівняльної педагогіки аналіз 

якісних показників дуже важливий. Без нього неможливо об'єктивно 

співставити характеристики стану та тенденцій розвитку освіти. До того ж 

якісні та кількісні показники досить часто взаємопов'язані та доповнюють 

один одного. Все це вимагає звернення до статистики, ґрунтуючись саме на 

її матеріали, є можливість порівняти рівні соціокультурного розвитку різних 

країн та геополітичних регіонів, а також багато аспектів діяльності освітніх 

інститутів». 

Розглянуті навчальні плани поділяють дисципліни, які вивчаються 

майбутніми учителями музичного мистецтва на теоретичну та практичну 

складову. До складу теоретичної підготовки входить цикл дисциплін 
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загальної підготовки, цикл дисциплін професійної підготовки та блок 

дисциплін вільного вибору студента. До складу практичної підготовки 

входитять різні види педагогічної практики. В Китаї та Україні педагоги-

вокалісти вивчають приблизно однакову кількість дисциплін, близько 35-

40. 

Основна мета вивчення дисциплін із блоку загальної підготовки – 

створити умови, аби майбутній учитель музичного мистецтва мав досить 

широку ерудицію. Китайські студенти, в свою чергу забов’язані не лише 

опанувати необхідний мінімум нуманітарних знань, але й проникнутися 

комуністичним ідеями та виховати в собі відповідний світогляд. 

Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни в Китаї, що 

склададають блок загальної підготовки, складають в середньому 10 

дисциплін в університеті, та 8 дисциплін в консерваторії. В українських 

навчальних планах підготовки майбутніх  учителів музичного мистецтва 

цикл загальної підготовки в середньому містить 7-10 дисциплін, серед яких: 

філослфія, історія, право, іноземна мова тощо. В закладах вищої освіти 

Китаю такі дисципліни не вивчаються. В навчальних планах ЗВО КНР 

мають місце такі дисципліни, як-от: погляди Мао Цзедуна і китайський 

особливий соціалізм, історія КНР, спорт і здоров’я, моральне виховання і 

закон, політологія, іноземна мова та міжнародна педагогіка. 

Отже, у процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва 

в системі вищої музичної освіти України значна увага приділяється 

культурному контексту та вивчення саме тих дисциплін, які будуть мати 

важливе значення у майбутній професійній діяльності. Слід також 

зазначити, що при підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва з 

іноземних мов в українських ЗВО, досить часто вивчають і англійську, і 

італійську (мова оперного мистецтва). В китайських ЗВО вивчається лише 

одна англійська мова. 

Цикл дисциплін професійної підготовки в Китаї вивчається більш 

поглиблено, аніж в Україні. Наприклад, фортепіано у майбутніх учителів 
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музичного мистецтва в Україні вважається загальнопрофесійною 

дисципліною, а в Китаї обов'язковою дисципліною. Це пояснюємо тим, що 

китайські студенти зазвичай поступають до університету без навичок гри на 

фортепіано, що внаслідок вимагає серйозних занять та значних зусиль зі 

сторони здобувача освіти. Українські ж студенти перед вступом до закладу 

вищої освіти найчастіше всього мають одну музичну освіту після музичного 

училища чи музичної школи, і тому основи музичної підготовки для 

українських студентів полегшують навчання. 

Цикл професійних дисциплін в Китаї складають 10-15 дисциплін в 

університетах та до десяти дисциплін в консерваторія, а в Україні їх близько 

10-15. В навчальних планах майбутніх учителів музичного мистецтва обох 

країн є схожими між собою такі дисципліни: історія мистецтва, сольфеджіо, 

гармонія, аналіз музичних творів, історія зарубіжної музики, теорія музики. 

Слід зазначити, що в Китаї немає таких предметів, як музична інформатика, 

естетика, музична психологія, історія української музики, сучасна музика, 

безпеки життєдіяльності,  теорія музичного змісту, а в українських закладах 

вищої освіти, окрім китайської мови, не читаються такі дисципліни: 

література кіно та телебачення, слухання музики, література драматичного 

театру.  

На наше переконання серед професійних дисциплін, специфічним для 

українських закладів вищої освіти, які мають велике значення для 

загального та професійного розвитку майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, є естетика, музична психологія, теорія музичного змісту. 

Переконані в тому, що для врахування у майбутній вокально-педагогічній 

діяльності студентів особливостей сучасного вокального мистецтва, 

важливими є вивчення  музичної інформатики та сучасної музики. 

Водночас, викладання дисципліни «Слухання музики», яка 

викладається в китайських закладах вищої освіти, необхідна кожному 

майбутньому вчителю музичного мистецтва для майбутньої вокально-

педагогічної діяльності, оскільки розвиває музичний слух, уяву, дозволяє 
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майбутньому педагогу-вокалісту ознайомитися з різними манерами 

виконання вокальних творів. 

Серед навчальних дисциплін, в китайських університетах у 

навчальний план (освітню програму) не включені такі дисципліни як 

оперний клас та сценічний рух, але в навчальних планах консерваторій вони 

мають місце. Слід зазначити, що вивчення даної дисципліни сприяє 

підвищенню рівня виконавської майстерності. Така розбіжність говорить 

про недосконалість китайського музичної освіти, логічним було б мати 

загальну програму з підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в 

усіх ЗВО КНР, що було б більш професійно. 

Слід також зазначити про такі спільні дисципліни, які вивчаються і в 

Китаї і в Україні, це: сольний спів, вокальний ансамбль, танець, сценічний 

рух, основи акторської майстерності, сценічна мова, робота 

концертмейстра, основи загальної методики. Вважаємо позитивним те, що 

в китайських консерваторіях майже стовідсоткове співпадання є з таких 

дисциплін: камерний спів, оперний клас, навчальний оперний репертуар, 

грим, історія вокального мистецтва, педагогічна практика, музичне 

виконавство і педагогіка, основи вокалу, виконавська практика, оперний 

театр, вивчення оперних партій. В україні в навчальних планах відсутні такі 

дисципліни, як: слухання вокальної музики, хор та дерижування, 

композиція, навчання навикам проведення програм. 

З огляду на вищезазначене, можна зробити такий висновок, що в 

українських закладах вищої освіти за навчальним планом можна 

спостерігати більш вираженим професійне спрямування підготовки 

майбутніх вчителів музичного мистецтва. Водночас в китайських закладах 

вищої освіти робиться акцент на комуністичне виховання як основу будь-

якого навчання, зокрема і вокального. Турбота держави про моральний 

облік китайського громадянина це дуже важливо, але не менш необхідним 

було б поповнити освітню програму здобувачів вищої освіти дисциплінами, 

які вивчаються і в українських університетах. 
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Проведене порівняння навчальних планів надає підстави 

стверджувати, що загальна кількість годин в навчальних планах і в Китаї, і 

в Україні відводиться приблизно однакова кількість. 

2. Основна мета практичної підготовки вокалістів. 

Слід відзначити, що як і в Україні, так і в Китаї більшість випускників 

закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка майбутніх вчителів 

музичного мистецтва, стають педагогічними працівниками закладів 

загальної середньої освіти, музичних училищ і коледжів. Метою підготовки 

викладачів (вчителів) вокалу в Китаї є підготовка педагогічних кадрів для 

закладів загальної середньої освіти. Окрім того, з 1980 р. університетах та 

інститутах в Китаї один за одним стали відкривати спеціальність «Музична 

освіта», в освітніх програмах (навчальних планах) яких вокальний напрям 

став одним із найважливіших джерелом педагогічних кадрів для закладів 

загальної середньої освіти. 

Але окрім схожих характеристик, в структурі освіти педагогів-

вокалістів в Китаї та Україні є ще більш виражені відмінності. Наприклад, в 

Україні підготовка педагогів-вокалістів проходить переважно в 

консерваторіях, музичних академіях та педагогічних університетах. Хоча не 

всі випускники прагнуть до вокально-педагогічної діяльності. Як позитивне 

слід зазначити, що в навчальний план у консерваторіях та музичних 

академіях включені обов'язкові дисципліни: педагогіка, психологія, 

методика, педагогічна практика. Якщо вокаліст має бажання працювати в 

консерваторії, то для цього йому потрібно бути кандидатом наук або 

навчатися в аспірантурі. Окрім того, іншою позитивною особливістю 

підготовки педагогів-вокалістів в Україні є її нормативний характер, тобто 

в навчальних закладах одного типу зміст навчання майже однаковий. Для 

освіти затверджений державний стандарт, що гарантує приблизно рівний 

рівень підготовки в різних областях України. 
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А в Китаї донині поряд з консерваторіями і музичними ЗВО, що 

надають професійну підготовку педагогам-вокалістам, існують і ЗВО, які 

дотримуються традиційної моделі, яка фактично «ігнорує» специфіку 

педагогічних відділень і факультетів. В таких навчальних закладах 

основною метою педагога-вокаліста є опанування виконавськими 

уміннями, а педагогіка і методика  викладання, а також інші теоретичні 

дисципліни є менш важливими [9; 29]. 

Слід також зазначити, що у Китаї студенти отримують не тільки 

професійні знання, але й багато часу присвячують вивченню комуністичної 

філософії, щоб після закінчення ЗВО стати не лише дипломованим 

фахівцем, а й гідними громадянами комуністичного Китаю. Отже, освіта в 

Китаї переслідує не лише професійні, а й ідеологічні та світоглядні цілі [75; 

98]. 

3. Іспити та заліки. 

Найважливішим і серйозним етапом для отримання диплома в 

китайських ЗВО є письмовий тест. Тест складається з різного типу запитань: 

відкритих і закритих тестових завдань, а також короткого есе. Результати 

цих тестів йдуть в диплом. В Україні також останім часом з'являється 

практика тестового варіанту іспитів, особливо під час навчання в умовах 

пандемії, але все ще, замість тестів або в якості їх доповнення, студенти 

відповідають усно за білетами. Деякі дисципліни, зокрема такі як спів, 

танець, фортепіано, в обох країнах схожі і обов'язково здаються в формі 

іспиту за програмою. В Україні є підсумкова державна атестація (державні 

іспити). Для педагогів-вокалістів – це виконання сольної концертної 

програми, виступ в оперному спектаклі або виконання концертної камерної 

програми [32; 54]. Голова комісії обов'язково має бути запрошений з іншого 

закладу вищої освіти, або принаймні працювати на іншій кафедрі. У Китаї 

теж є іспити для випускників (так звані «Бакалаврські іспити»). Кожен ЗВО 
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сам обирає екзаменаційні дисципліни, зазвичай це сольний спів, історія 

музики і гармонія. 

4. Кваліфікація випускників музичних ЗВО. 

Випускники українських ЗВО отримують три кваліфікації: оперний 

співак, концертно-камерний співак і вчитель музичного мистецтва. У Китаї 

ця спеціальність ділиться на три самостійні спеціальності: оперний спів – 

після закінчення консерваторії, академічний спів – після закінчення 

університету і вчитель музичного мистецтва – після закінчення 

педагогічного інституту. Інакше кажучи, китайські студенти отримують 

тільки одну кваліфікацію, переважно так є останнім часом і в Україні, що, 

безумовно, знижує рівень їх соціальної захищеності. Традиційно 

вважається, що якщо у випускника декілька кваліфікацій, то він не зможе 

бути професіоналом в кожній.  

5. Випускники та проблеми працевлаштування. 

Система працевлаштування в Китаї з 1949 р. постійно змінювалася. Її 

розвиток мав два етапи: перший етап протікав з 1949 до 1985 рр., коли 

держава розподіляла випускників на наявні вакансії, а випускник були 

зобов'язані дотримуватися розподілу. Другий етап, що почався з 1985 року 

і триває по теперышный час, має три сценарії працевлаштування. Перший 

сценарій відноситься до студентів, які навчаються на державній 

(бюджетній) основі, вони вибирають робоче місце під державним 

керівництвом, при цьому ЗВО рекомендує робоче місце, а роботодавець 

відбирає найкращих з представлених кандидатів. Другий сценарій 

реалізується в разі договірної форми навчання – роботодавець доручає ЗВО 

підготовку необхідних йому працівників, а випускники повинні за 

контрактом повернутися назад. Третій сценарій відноситься до комерційних 

студентыв, які навчаються з повним відшкодуванням витрат на навчання, ці 

випускники після закінчення ЗВО  можуть самі або за рекомендацією ЗВО 

знайти роботу [73; 148]. 
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В Україні студенти зазвичай підробляють в музичній школі, в хорі 

театру, як солісти або на двох-трьох роботах одночасно. Після закінчення 

ЗВО багато з них залишаються на тих же робочих місцях, але по порівняно 

з іншими професіями рівень зарплати педагога-музиканта невисокий, через 

що випускники змушені працювати не за фахом, аби забезпечити себе і свою 

сім'ю. У Китаї студенти зазвичай не працюють, всі фінансові проблеми 

вирішують їхні батьки. Лише студенти з бідних сімей підробляють, але 

таких мало. Після закінчення ЗВО перед китайськими студентами 

з'являється проблема вибору: бути співаком або вчителем музичного 

мистецтва. Ці професії в Китаї добре оплачуються. Найбільш популярною 

спеціальністю у зв'язку з нестачею кадрів (все ще даються взнаки наслідки 

«культурної революції») є «вчитель академічного співу». У Китаї завжди 

поважали працю вчителів, педагогів і наставників, і навіть зараз викладачів 

поважають не менш, ніж чиновників урядових установ [106; 142].  

В Україні працевлаштування випускників педагогічних ЗВО має три 

напрями: по-перше, найбільш обдаровані випускники можуть залишитися 

працювати в тому ж ЗВО, де і навчалися. По-друге, вони можуть 

влаштуватися на роботу в музичному училищі або музичній школі (як 

правило, після закінчення магістратури). По-третє, можуть влаштуватися в 

заклади загальної середньої освіти на посаду вчителя музики [161]. У 

порівнянні з Китаєм, система працевлаштування в Україні надає 

випускникам більше шансів на ринку праці. 

Слід зазначити, що основна місія випускників педагогічних ЗВО з 

музичним освітою – підвищують культурний рівень народу, стимулювати 

розвиток музичної культури. Звичайно, в Україні існує проблема 

працевлаштування.  

Наприклад, у педагогів-вокалістів заробітна плата невисока, тому 

актуальною проблемою залишається витік педагогічних кадрів. Деякі 

вчителі музичного мистецтва або виїхали за кордон, або змінили професію. 
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Хоча нині уряд вживає заходів по боротьбі з цією проблемою. Так, у 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, в якій 

міститься підрозділ «Основні завдання Національної стратегії розвитку 

освіти». У ньому йдеться про «удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-

педагогічних та керівних кадрів системи освіти; підвищення їх 

управлінської культури» [10].  

З 1980 р. по 1990 р. в Китаї, як і в Україні, існувала проблема витоку 

педагогічних кадрів, пов'язана з несприятливими умовами життя. З 1999 р. 

в Китаї почалося розширення ліцензійного прийому до ЗВО. Слід зазначити, 

що в ЗВО вже майже не виділялося державою бюджетних місць. Одночасно 

з'явилася проблема з працевлаштуванням випускників. Оскільки навчання 

було платне, тому до ЗВО охоче набирали всіх охочих абітурієнтів, 

незалежно від фактичної наявності або відсутності потенційних вакансій 

для випускників.  

Як позитивне відмітимо в китайській системі освіти те, що важливим 

завданням для китайської системи підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності стала розробка 

нового дієвого механізму працевлаштування випускників. Окрім того, 

педагогічним ЗВО потрібно ужити заходів в напрямі допомоги забезпечення 

студентів необхідними умовами навчання відповідно до вимог сучасного 

світу.  

Як зазначає Ян Руймін  [109], поліпшення системи працевлаштування 

випускників можливо лише при координації чотирьох складових: контроль 

ринку праці та його одночасному державному регулюванню, рекомендацій 

ЗВО і взаємний вибір випускників і роботодавців. 

Узагальнюючи сказане, доцільним є відзначення таких подібностей 

між формуванням готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності КНР та України. Підготовка педагогів-

вокалістів в КНР у системі вищої музичної освіти розпочалася набагато 



 

146 

 

пізніше, ніж в Україні. Освітні програми підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва України та КНР мають багато подібних дисциплін,  як 

у блоці загальної підготовки, так і професійної. Після отримання диплома 

про закінчення ЗВО українські випускники отримують кваліфікацію та 

можливість працювати в освітній галузі, а китайські випускники не 

отримують кваліфікації, вони отримують лише диплом про закінчення ЗВО 

за даною спеціальністю. Загальна проблема в КНР та Україні – витік 

педагогічних кадрів. Нині в Україні заробітна плата вчителів, зокрема і 

музичного мистецтва, поступово підвищується, зміцнюючи тим самим 

упевненість в завтрашньому дні у педагогів [19; 31]. 

Найголовнішу різницю вбачаємо в тому, що китайські ЗВО не мають 

загального державного стандарту підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва [54; 73; 158 та ін.].  

На основі проведеного аналізу літератури [2; 11; 24; 28; 35; 43; 44; 63; 

160; 180 та ін.], доцільно звернути увагу не лише на методи, що надають 

можливість педагогам-вокалістам реалізувати індивідуальні особливості у 

виконанні вокальних творів, а й на ті методи, які однаково ефективні в 

процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, враховують 

закономірності процесу підготовки фахівців.  

Як зазначає Ван Лей [2], «перед науковою спільнотою завжди 

поставало запитання: що спільного та відмінного серед видатних співаків, 

беручи до уваги їхні голосові характеристики та техніку співу, незважаючи 

на їхні очевидні індивідуальні відмінності». Представлену ідею розвиває в 

своїх працях Чжао Хуйцінь [148], зазначаючи про те, що педагог-вокаліст 

лише після того, коли опанував загальні основні показники вокальної 

досконалості, може цілеспрямовано будувати стратегію і тактику вокально-

педагогічної діяльності щодо вдосконаленню будь-якого співочого голосу з 

урахуванням властивих йому індивідуальних переваг або недоліків.  

Слід зазначити, що коли йдеться про підготовку педагогів-вокалістів, 

частіше застосовують в науковому просторі не поняття «метод», а саме 
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«методика». В довідниковій літературі суть поняття метода визначається, як 

«сукупність прийомів, методів навчання чогось, методів доцільного 

проведення діяльності, процесу, або ж практичного виконання чого-небудь, 

за певним алгоритмом [50, с. 135].  

На основі проведеного алізу історичних джерел, установлено [90; 129; 

135] 20-х рр. ХХ ст. в деяких педагогічних ЗВО КНР з'явилася дисципліна 

«вокальна методика»; в 50-і рр. в КНР почалося детальне вивчення 

радянських вокальних методик, з'явилася велика кількість наукових праць 

та рекомендацій про підготовку педагогів-вокалістів. У даний період 

робився значної уваги набули авторські методики, оскільки одним із 

найдієвіших способів навчання вважалася передача вокальних знань і 

техніки від педагога до учнів. 

Розпочинаючи з 1980 р., одним із найактуальніших питань в 

музичному мистецтві стала вокальна методика [162]. 

Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в КНР має такий алгоритм упровадження: 

1) на І-ІІ курсах навчання з вокалу ґрунтується на дихальних вправах, 

далі опанування навичками технікою дихання і можливість сольного 

виконання; 

2) для ІІ-ІІІ курсів характерним є повторення набутих знань і 

опанування вміннями ансамблевого співу (дует та тріо); 

3) для IV курсу жливим є проведення аналізу є виконання вокальних 

творів [99; 185]. 

Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в КНР ґрунтується на таких вимогах: 

● правильна постановка голосу; 

● раціональна методика дихання,  

● наукова вокальна методика,  

● чітка вокальна дикція,  

● зрозуміла подача тексту,  
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● володіння основами ансамблевої техніки.  

Однак при підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності слід враховувати, як особливості 

виконання вокальних творів (різний зміст, стиль, структура вокального 

твору, мелодія і темп), так і індивідуальні фізіологічні та психологічні 

особливості студентів.  

На основі вищепроведеного аналізу наукових досліджень китайських 

учених, зазначимо, що в освітньому процесі майбутніх педагогів-вокалістів 

не застосовується єдина методика, й до того ж алгоритм підготовки може 

дещо різнитися в залежності від здібностей та талантів студентів.  

Грунтуючись на рекомендаціях Фен Лайна [59], стверджуємо, що 

упродовж всього навчання, доцільним є врахування деяких особливостей: 

виконувати пісню з почуттям, вміти слухати партнера з ансамблевого 

виконання, інтегрувати вокал з іншими видами мистецтва (опера), вміти 

оцінювати внесок акомпаніатора в процесі створення цілісного 

гармонійного виконання твору. 

Нині в КНР при підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва 

до вокально-педагогічної діяльності досить часто використовуються такі 

загальні музичні методики: 

1) «Дослідна методика», коли через досвід чуттєвого сприйняття 

пробуджується інтерес до навчання вокалу. Дану методику доцільно 

впроваджувати в освітній процес використовуючи такі засоби:  

● насолода музикою (викладач на занятті створює обстановку, в якій 

за допомогою конкретних педагогічних матеріалів студенти відчувають 

об’єктивність певних речей). Наприклад, розбираючи неаполітанську пісню 

«Санта Лучія», педагог може показати відео про море, місяць; 

● демонстрація чи ілюстрація того, як потрібно співати, іноді за 

допомогою аудіо- та відеоносіїв показати студентам, як співає той чи інший 

професійний співак. Даний засіб визнано найефективнішим. 
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2) «Практична методика». Вважається, що в навчанні найголовніше – 

музична практична діяльність. Педагог керує студентами, студенти беруть 

участь в різних музичних практиках і отримують виконавський досвід. Тут 

важливим є правильний підбір вправ, за допомогою яких студенти 

намагаються застосувати накопичені теоретичні знання на практиці, 

втілюючи ідею при  виконанні певного вокального твору. 

3) «Мовна методика». Дана методика містить лекційний, розмовний і 

дискусійний способи. Такий метод більше підходить для показових 

відритих уроків і майстер-класів, на яких значна увага приділяється 

теоретичним моментам.  

4) «Дослідницька методика». Педагог організовує навчально-

дослідницьку діяльність студентів, спрямовану на спостереження, аналіз і 

порівняння музичних матеріалів. Цей метод є одним з найбільш дієвих, 

оскільки найважливіше, чого може навчити педагог, - це вміння вчитися 

самостійно. В такому випадку освітній процес не закінчується після 

отримання диплома, а стає метою в професійній діяльностіі, і вокаліст 

постійно самостійно підвищує свій професійний рівень [63]. 

Проведений аналіз досліджень китайських та українських учених [15; 

17; 28; 61; 166 та ін.] надав підстави стверджувати, що вони мають однакові 

погляди щодо характеристики суті поняття «музичне виконавство». Так 

вчені визначають, що музичне виконавство – це вид діяльності, який є 

одночасно і способом реалізації комплексу знань, умінь, навичок передачі 

композиторського задуму, і форму стилістичного осмислення, 

особистісного емоційно-чуттєвого вираження [15; 17; 28; 61; 166 та ін.]. 

Музичне виконавство, і вокальне зокрема, містить такі складові: 

репродуктивне, продуктивне, технічне і художньо-образне.  

Вокально-виконавська культура включає в себе мистецтво 

інтерпретації – особистісного прочитання  музичного твору. Глибина і 
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спектр естетичного свідомості здобувачів музичної освіти багато в чому 

визначає рівень його виконавської культури [20; 23]. 

Практична реалізація навчання співу вимагає від студента оволодіння 

технікою, формування педагогічної установки (вміння «вчитися співати»), 

необхідність навчання прийомам і методам самостійної роботи і 

самоконтролю, розвиток музичного мислення студента на основі 

аналітичної та вокально-слуховий роботи. Українські дослідники 

пропонують комплекс експериментальних методів і підходів, представлені 

нижче і реалізованих в українських музичних ЗВО, допоможуть виробити у 

студента всі необхідні навички:  

• метод наслідуванні; 

• метод усвідомлення м'язових дій; 

• метод пояснення; 

• метод вокально-технічного та художнього пошуку; 

• метод вправи, що супроводжує процес навчання на всіх його 

• метод самостійного пошуку упродовж усього періоду навчання [35; 

44] 

В Україні є спроби включення в освітній процес інноваційних 

інформаційних технологій, що сприяє більш інтенсивному розвитку і 

саморозвитку студентів та більш продуктивного використання 

дослідницького методу навчання [19].  

У працях українських вчених значна увага приділяється 

обґрунтуванню принципів, методів і прийомів підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Слід 

зазначити, що суть поняття «метод» бере свій початок із загальної 

професійної педагогіки, в зв'язку з чим в структурі методу підготовки 

педагогів-вокалістів «поряд з розвитком професійних якостей, в нашому 

випадку голосу, присутній виховний, загальноосвітній елемент [17]. 

Вчпений підкреслює, що в процесі застосування методів підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 
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діяльності необхідна реалізація принципу єдності емоційного і 

раціонального, репродуктивного та творчого, виховує навчання та інших 

[17].  

Процес формування професійних вокально-педагогічних принципів в 

Китаї бере свій початок з 50-х рр. 20 століття, коли міністерство освіти КНР 

оголосило в своєму розпорядженні про створення музичних факультетів в 

ЗВО. Метою музичних факультетів є підготовка педагогічних кадрів для 

середніх шкіл і професійних закладів. Тому студентам ЗВО крім навчання 

вокальним професійним умінням, необхідно опанувати теорією педагогіки, 

психології та вокальної методики. Завдяки цьому вокальна освіта в 

педагогічних ЗВО набула своїх особливостей, які відрізняються від 

підготовки вокалістів-виконавців. Одночасно саме це розпорядження 

призвело до того, що з 50-х рр. до початку 60-х рр. ХХ ст. ЗВО готували 

професійні вокальні кадри для середніх навчальних закладів [166].  

При підготовці вокалістів постала серйозна проблема. У першій 

половині ХХ ст. всі викладачі вокалу були випускниками професійних ЗВО, 

тому в цей період особливо цінувалася системність вокальних навичок. 

Випускники, в першу чергу, повинні володіти навичками професійних 

вокалістів-виконавців. Музичні професійні ЗВО ставлять перед собою 

завдання щодо підготовки різних вокалістів-виконавців, ключовим пунктом 

підготовки яких вважається оволодіння вокальною технікою, 

інтерпретацією вокальних творів. 

Юаньюань Лай підкреслює, що не можна категорично стверджувати, 

що методики будь-якої країни краще методик інший, але всі вони так чи 

інакше спрямовані на формування професійних умінь вокаліста. Згідно з 

висновками сучасних дослідників, професійні вміння фахівця є складним 

структурим утворення, що включає чуттєві, інтелектуальні, вольові, творчі, 

емоційні якості особистості, що сприяють досягненню поставленої мети 

діяльності, з іншого – здатність фахівця застосовувати отримані професійні 

знання на практиці [160]. На практиці педагог в процесі підготовки 
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майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності індивідуально обирає відповідний метод для своєї викладацької 

діяльності. Але в Китаї на заняттях вокалом зустрічаються серйозні 

труднощі. 

Наприклад, спів вважається одним з найулюбленіших мистецтв в 

світі, але деяким учням воно не подобається, одним з причин чого є 

неправильний метод навчання, який або шкодить голосу, або не розвиває 

його. Викладачі, що використовують лекційний метод, обмежують учнів в 

практичної частини заняття, залишаючи їм можливість тільки сприймати 

усне слово викладача, таким чином, ізольовано передають знання і готують 

майстерність, ігноруючи творчу роботу, яка підвищує інтерес до співу як до 

мистецтва. Все це, звичайно, порушує характер вокального освіти і закони 

розвитку педагога-вокаліста як професіонала. Вокал як предмет не може 

обходитися без почуттів; оволодіння знаннями і вміннями необхідно 

поєднувати з розвитком образної, емоційної сфери, без якої неможливо ні 

одне справжнє мистецтво. Якщо студент втрачає інтерес до предмету, і 

особливо якщо це стосується мистецтва, то перед діяльністю викладача 

варто Найбільша перешкода. І в такому випадку від спільної роботи 

студента і його педагога не буде позитивного результату.  

Викладачі вокалу в Китаї досить часто ігнорують особливості 

вокального мистецтва, використовуючи ті ж самі методи, які 

застосовуються в викладанні інших предметів, в той час як форми і методи 

вокального навчання досить сильно відрізняються від інших наукових 

предметів і предметів знань. 

Вокал – практичний предмет, і при підготовці педагогів-вокалістів 

необхідна спільна вокальна діяльність викладача і студента.  

Щоб підібрати ефективний метод вокальної підготовки, спочатку 

потрібно з'ясувати, яке місце учень займає в навчанні. Необхідно дати 

шанси активно брати участь в процесі навчання, дозволити студенту 

комфортно себе відчувати. 
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Студент, який звик тільки слухати викладача, має обмеження творчої 

уяви і особистісного фактора. Якщо «цінувати техніку, ігноруючи 

теорію; цінувати виконання, ігноруючи педагогічні досліди», то учням буде 

не тільки не вистачати професійних знань, а й не вистачати професійного 

досвіду. Ми часто бачимо, що на заняттях педагог уже максимально ясно 

пояснив, але студент лише поверхово все зміг зрозуміти.  

Якщо не вистачає знання, то неможливо поєднання теорії та 

педагогічної діяльності. Щоб поліпшити ситуацію, необхідно збільшити 

термін практики та одночасно збільшити в процесі підготовки педагогів-

вокалістів частку практичних занять 

Ефективна вокальна методика повинна враховувати особливості 

викладання у педагогів і особливості навчання учнів. Але в Китаї стандартна 

методика і колективні заняття вокалом абсолютно не дають можливості для 

виявлення і розвитку індивідуальних здібностей у кожного зі студентів і для 

залучення достатньої уваги педагога до їх труднощів. 

Методи навчання фахівців вокального мистецтва залежать від 

вокальної школи та музичної епохи, в яку вона виникла. Композитори 

писали різні музичні твори за стилем, характером, жанру. Епохи 

змінювалися одна за одною, народжуючи нові форми.  

Вчителі, які виступають в якості головних ініціаторів реалізації нової 

реформи навчальної програми, повинні також мати національні почуття і 

більш відкриту філософію викладання. Здатність розуміти і приймати 

погляди і цінності різних етнічних груп і починати викладання на основі 

повного розуміння різних культур, різних етнічних груп і різних учнів, 

щоб задовольнити потреби різних людей в різних галузях знань. Крім того, 

дуже важливим аспектом є співпраця між вчителями. Тільки шляхом 

взаємодії та спілкування між учителями можливо розв’язати проблему 

інтеграції навчальних програм, щоб краще сприяти впровадженню та 

розвитку різноманітних курсів. 
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Поглиблене розвиток мультикультуралізму має надзвичайно важливе 

просвітницьке значення для реформи навчальної програми базової 

освіти. Просвіта не лише дає нам теоретичні рекомендації, але і забезпечує 

методологічну підтримку. На основі поваги і розуміння різних учнів і 

культур, щоб краще відповідати різним потребам у розвитку різних учнів, 

а потім досягти загальних цілей особистого розвитку, реформа навчальної 

програми базової освіти має внести зміни. 

 Реформа навчальної програми базової освіти має відповідати 

тенденції розвитку глобалізації. На мультикультуралізм звертає увагу все 

більше і більше людей, і він вносить в навчальну програму нові 

завдання. Тоді як більш ефективно і розумно розподілити навчальну 

програму на рівноцінні складові? Це мета і напрям, до якого ми повинні 

прагнути.  

Слід зазначити, що методи навчання ототожнюють в 

собі поведінку як вчителів, так і учнів. Методи навчання відносяться до 

серії навчальних дій і дій, які вчителі роблять для досягнення цілей 

навчання, оптимізації навчальних процесів і підвищення ефективності 

навчання в шкільній навчальній ситуації. У китайській системі освіти 

досить часто використовують таке поняття, як реформа методів навчання. 

Це означає перехід від старих методів навчання до нових. При 

упровадженні нових методів навчання вчитель відіграє роль організатора, 

мотиватора і провідника, а учні з початкового пасивного одержувача знань 

стають суб'єктом навчання, учасником освітньої діяльності, дослідником і 

практиком. Отже, новий метод навчання приділяє більше уваги прояву 

суб'єктивних цінностей учнів і фокусується на тому, щоб спонукати учнів 

навчатися самостійно, щоб учні стали організаторами і керівниками 

самонавчання. 

У деяких вчителів відсутня правильна керівна ідеологія викладання, 

у них досить слабке почуття реформ, вони не заповзятливі, і всі вони 
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негативно ставляться до нових методів навчання. Упродовж тривалого 

періоду часу ці вчителі виявлялися неадекватними, невмотивованими і 

безсилими в процесі проведення реформ. Найбільша особливість 

традиційних методів навчання полягає в тому, що вчителі домінують в 

класі, а учні стають пасивними одержувачами інформації. Вчителі 

контролюють навчання здобувачів освіти і строго контролюють цілі 

навчання, зміст, методи, процес, результати і оцінку якості, а процес 

навчання є жорстким. А вчителі односторонньо звертають увагу на 

навчання і виховання знань і ігнорують розвиток інших якостей учнів. Це 

суперечить меті тривимірного навчання інформованої свідомості, що 

відстоюється нової реформою навчальної програми в КНР, і не сприяє 

розвитку здорової особистості учнів. 

Під великою пропагандою експертів багато вчителів тепер поступово 

приймають концепцію нової навчальної програми і змінюють традиційні 

методи навчання.  Слід зазначити, що в реальному навчанні для 

досягнення хороших результатів навчання досить часто необхідно 

оптимізувати кілька методів навчання замість використання одного методу 

навчання. Більш того, в конкретній практиці методів навчання не можна 

ігнорувати мінливість фактичного навчального ситуації, і навчання 

проводиться повністю відповідно до заздалегідь встановленими 

кроками. Щоб досягти більш ефективних результатів з половиною зусиль, 

вчителі повинні враховувати типи курсів, характер предмета, 

характеристики структури знань, власні здібності вчителя і рівень 

прийняття здобувачами освіти декількох методів навчання. 

Інноваційна освіта звертає увагу на «самореалізацію» і «емоційне 

участь» особистості, створення вільної і толерантною атмосфери навчання, 

реальний досвід студентів і вимагає від студентів «самооцінки» в якості 

основного методу оцінки. Основний зміст інноваційної освіти включає 

формування інноваційної особистості і розвиток інноваційних 

здібностей [172].  
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Отже, з точки зору методів навчання, необхідно змінити концепцію 

навчання, зробивши одностороннє навчання основним, і розвивати 

новаторський дух, новаторську особистість і творчі здібності учнів за 

допомогою різних каналів. Вчителі можуть тренувати здатність 

дивергентного логічного мислення учнів, пропонуючи уроки 

мислення; спонукати учнів думати і думати за допомогою мозкового 

штурму; проводити навчання на основі запитів, щоб допомогти учням 

розвивати творчий потенціал в процесі пошуку, виявлення і вирішення 

проблем. 

Теорія неперервної освіти. В епоху економіки знань інформація 

постійно оновлюється і поширюється з безпрецедентною швидкістю, а 

традиційні методи навчання не можуть задовольнити потреби сучасних 

студентів. Нині суспільство відстоює теорію неперервної освіти: освіта 

проходить через все життя людини, і воно не обмежується певним віком в 

житті. Основна мета даної концепції – навчити людей вчитися. Шкільна 

освіта має закласти міцну основу для майбутнього навчання учнів. Таким 

чином, навчання повинно підкреслювати розвиток в учнів почуття 

автономності, щоб учні могли навчитися організовувати навчання 

усвідомлено. З цієї причини в методах навчання особлива увага 

приділяється використанню евристичних методів навчання, методів 

відкриття, методів обговорення і експериментальних методів [66; 68; 

70]. Особливий фон інформаційного століття також вимагає нових методів 

навчання, щоб навчити студентів використовувати нові медіа-методи для 

опанування більш ефективних навчальних ресурсів і розвивати здатність 

студентів здобувати і ідентифікувати ресурси. 

Пропозиції щодо прискорення реформи методики викладання 

вчителів музичного мистцтва у майбутній вокально-педагогічній діяльності. 
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1. Гнучке використання декількох методів навчання 

Погляди Адлера, коротко викладені в «Пропозиція: Освітній 

маніфест», мають велике значення для упровадження реформи методів 

навчання. Він вважає, що для забезпечення того, щоб учні отримували 

однакову якість освіти упродовж 12 років навчання, ключовим моментом є 

створення трьох основних типів навчальних курсів, від простих до 

складних. Звичайно, це не означає створення якихось конкретних курсів, а 

створення трьох типів курсів з різними методами викладання і методами 

навчання. Ці три курси необхідні для викладання. Курси першого типу 

призначені в основному для того, щоб допомогти студентам отримати 

знання про природу, людей і суспільстві в трьох галузях (мова, література, 

вільне мистецтво; математика, природничі науки, історія, географія та 

соціологія). На таких курсах вчителі в основному використовують лекції та 

виступи для передачі учням знань з книг і навчальних посібників. В цей час 

вчителі повинні певною мірою контролювати процес навчання і перевіряти 

ефективність навчання учнів за допомогою тестів. Найбільшою перевагою 

цього типу курсів є інтенсивна і неперервна передача знань студентам, що 

допомагає студентам здобувати систематичні і послідовні знання.  

Метою навчання другої категорії курсів є розвиток здатності 

інтелектуального мислення студентів, щоб студенти були компетентні в 

ролі учнів і виконували навчальні завдання. Щоб допомогти учням набути 

навички, пов'язані з лінгвістикою, математикою, природознавством та 

історією, вчителі повинні застосовувати методи навчання, щоб спонукати 

учнів до участі в індивідуальних або групових заходах за допомогою 

повторних спроб, правильного викладання і придбання відповідних 

навичок.  

Третій тип курсів призначений для того, щоб збагатити розуміння 

учнями точок зору і ценностей. Викладачі мають використовувати метод 

навчання Сократа (проблемне навчання) і метод дискусійного навчання, 
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щоб надихнути учнів на мислення і розвинути в учнів здатність до 

незалежного мислення, креативність і здатність вирішувати проблеми. У 

порівнянні з першими двома, третій курс більш 

оригінальний. Вищезазначені три курси взаємопов'язані [71]. 

Слід зазначити, що для сприяння загального і здорового розвитку 

учнів і досягнення більш високих результатів навчання, досить часто буває 

необхідно оптимізувати різні методи навчання при викладанні конкретних 

предметів. Система знань і конкретний зміст різних предметів різні, тому 

вчителі повинні застосовувати різні методи навчання в процесі 

навчання. Знання одного і того ж предмета на різних рівнях, етапах і різний 

зміст також вимагає від учителів гнучкості і різноманітності у використанні 

методів навчання. Що стосується викладання мови, вчителі повинні 

застосовувати методи викладання і навчання мови, щоб передавати учням 

прості знання слів і в той же час перевіряти ефективність навчання учнів за 

допомогою доситьичастих і різноманітних тестів. У той же час вчителі 

повинні виступати в якості інструкторів і багаторазово тренувати навички 

письма, читання і читання учнів. Крім того, вчителі повинні і далі розвивати 

здібності студентів до незалежного мислення, застосовувати евристичне і 

засноване на обговореннях навчання, розширювати знання учнів для 

досягнення тривимірних цілей, необхідних нової навчальної програми, і 

ставати особистостями зі всебічним розвитком знань, емоцій і 

намірів. Звичайно, вибір методів навчання має ґрунтуватися на трьох 

пунктах: по-перше, він повинен ґрунтуватися на стилях навчання учнів, 

розуміти їх раціональні і когнітивні методи і вибирати відповідні методи 

навчання; по-друге, вони повинні грунтуватися на різному змісті 

навчання; по-третє, власна точка зору вчителя, обраний метод навчання 

повинен бути в межах можливостей вчителя. 

Отже, у процесі вокально-педагогічної діяльності нова навчальна 

програма спонукає вчителів застосовувати різні методи навчання для 
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задоволення вимог різного змісту навчання і задоволення потреб різних 

методів обробки інформації учнями. 

Концепція педагогічної освіти. 

Освітні концепції відіграють визну роль в навчанні. Якщо концепція 

освіти не зміниться, не буде можливості реформувати викладання і методи 

навчання. Тому, ґрунтуючись на двох вищезазначених теоріях, слід внести 

наступні концептуальні зміни. По-перше, необхідно розробити концепцію 

взаємодії між учителем і учнем, а також встановити демократичні, рівні і 

засновані на співробітництві відносини між учителем і учнем. Змініть 

погляди на авторитет вчителів, розглядати учнів як суб'єкт неперервного 

розвитку. Формулювання цілей навчання, вибір змісту навчання, розробка 

навчальних процесів і вибір методики викладання. Всі методи повинні бути 

орієнтовані на студентів.  По-друге, встановити єдину концепцію навчання, 

яка є інформованою та сприяє розвитку здорового способу життя учнів за 

допомогою навчання упродовж життя. По-третє, розробити концепцію 

навчання, яка об'єднує результати і процес, і перейти від зосередження уваги 

виключно на результатах навчання до одночасного зосередження уваги на 

процесі навчання і результати навчання [80]. За допомогою дослідження і 

експериментального навчання учні можуть випробувати процес 

формування знань, відчути глибокий сенс принципів, формул і процесу 

міркування, а також розвинути в учнів здатність до дедукції і індукції. 

Підвищення кваліфікації вчителів 

Побудова нової освітньої концепції – це процес самовдосконалення 

вчителя, і якостей вчителя, які є основою до побудови концепції 

самоосвіти. Нова навчальна програма спрямована на зміну методів 

навчання. По-перше, створити багаторівневу і складну структуру 

знань.  По-друге, вмотивованості до інновацій. По-третє, щоб свідомо 

проводити рефлексивну педагогічну діяльність, вчителі повинні активно 

оцінювати і резюмувати свою власну педагогічну поведінку. У контексті 

нової реформи навчальної програми рефлексивна педагогічна діяльність 
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відіграє позитивну роль в просуванні реформи методів навчання 

вчителів. Це може допомогти вчителям своєчасно узагальнювати 

досягнення і недоліки в освітньому процесі, тим самим сприяючи 

особистісному зростанню вчителів. Нарешті, групи вчителів повинні 

розвивати почуття співпраці, відмовитися від принципу «професійного 

індивідуалізму» в навчанні.  

Оптимізація зовнішнього середовища для досягнення ефективних 

змін. 

Викладацька діяльність – це не замкнута система, і зміна концепції, і 

зміна методів обмежені зовнішнім середовищем, що є неодмінною 

об'єктивною умовою. Зміна концепцій і методів здійснюється під впливом 

внутрішніх і зовнішніх факторів і вимагає спільних зусиль усіх верств 

суспільства. Отже, необхідно оновлювати систему освіти і навчання, щоб 

створити можливості для реформи методів навчання. По-перше, 

реформування і вдосконалення системи оцінки вчителів і створення 

основного корпусу системи оцінки вчителів, які взялися 

розвиватися. Самооцінка вчителів повинна вказувати на майбутній 

розвиток вчителів, вміти розкривати потенціал вчителів, а також 

підвищувати організаційну прихильність вчителів і почуття місії до 

навчання. По-друге, школи, суспільство і батьки повинні змінити свої 

концепції, зайняти відкрите і толерантне ставлення до реформи 

методів навчання і створити вільну і відкриту атмосферу для перетворення 

методів навчання вчителів. 

Що стосується організаційних форм підготовки майбутніх учителів до 

вокально-педагогічної діяльності, то в китайських музичних ЗВО вокальні 

заняття бувають двох типів: загальні та індивідуальні заняття. У Україні в 

консерваторіях вокальний урок буває тільки індивідуальним. Але в Китаї на 

одного педагога з вокалу доводиться занадто велика кількість студентів, 

тому деякі ЗВО зарезервували індивідуальні заняття з вокалу тільки для 

студентів старшого курсу. Таке рішення проблеми можна вважати 
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незвичайним, але воно щодо послаблює проблему нестачі педагогічних 

кадрів.  

Загальна, або групове, вокальне заняття проходить зазвичай один раз 

в тиждень. Кількість студентів близько 20. Стандартний план заняття 

включає: пояснення педагога, виконання студентами досліджуваного 

музичного твори і обговорення результатів. Під час виконання музичного 

твори одним зі студентів інші слухають і висловлюють свої критичні 

зауваження. Потім педагогом даються рекомендації до того, як правильно 

займатися вокалом і як виправити співочі помилки. Таким чином, студенти 

вчаться критично оцінювати вокальне мистецтво, розрізняти помилки, 

опановувати методами, які допоможуть виправити помилку [83].  

Крім того, специфічним різновидом групового заняття є тематичне 

заняття. Воно може бути присвячено якої-небудь однієї проблеми, 

наприклад, постановці дихання тощо. На цих заняттях присутні не тільки 

педагоги з даного ЗВО, але, крім них, запрошуються педагоги з інших ЗВО 

або з різних музичних організацій. 

Індивідуальний урок в Китаї проводиться раз або два рази на тиждень, 

на молодших курсах головним завданням є опанувати правильним способом 

вокальної підготовки, розвинути хороший тембр голосу і музичний слух. 

Студенти старших курсів виконують відомі класичні твори 

композиторів різних країн і шліфують свою майстерність. Індивідуальний 

урок відповідає індивідуальним особливостям кожного студента. На 

індивідуальному уроці педагоги зайняті постановкою у студентів дихання і 

позиції звуку.  

Як позитивне, слід зазначити, що сучасна підготовка майбутніх 

учителів до вокально-педагогічної діяльності в Україні використовує 

передові методи, на заняттях педагог досить часто вказує на основні 

проблеми студентів, студенти після уроку самостійно намагаються їх 

вирішити, на наступний урок педагог перевіряє результати. Таким чином, 



 

162 

 

на уроці педагог активно веде студента до самостійного навчання, що 

сприяє розвитку особистості і творчості студентів. 

В Україні викладачі вокалу одночасно з роботою в університеті 

працюють в театрі чи філармонії, отримуючи великий практичний досвід. 

Ми вважаємо, що це дуже важливо для підготовки фахівців вокального 

мистецтва, так як з'являється досвід у всіх сферах своєї професії, і педагог 

зможе дати більш об'ємні знання своїм учням. На заняттях молодших курсів 

більше кількість вправ присвячуються постановці основної вокальної 

техніки і дихання, і потім вже виконанню музичних творів [1]. Перед 

виконанням педагог заздалегідь пояснює характер твору, демонструє 

зразкове виконання. В Україні цінується фундаментальна підготовка, тому 

студенти на молодших курсах вже опановують вокальну техніку, яка 

вдосконалюється і відточується на старших курсах [67; 69]. 

У китайських музичних ЗВО, в порівнянні з українськими ЗВО, 

недооцінюється роль акомпаніатора. У Китаї педагог по вокалу сам 

акомпанує, а в Україні вважається, що вокаліст без концертмейстера не 

може існувати, вони повинні працювати як єдине ціле, так як деякі вокальні 

недоліки можуть йти з уваги педагога, якщо він виконує фортепіанну 

партію. Тому в Україні робота концертмейстера і педагога розділяються. У 

музичних ЗВО Україні студенти, що навчаються за спеціальності 

«Академічний спів», протягом 4 років, з першого по четвертий курси, 

навчаються грі на фортепіано, зокрема і акомпанування, але це потрібно 

більше не для вокально-виконавської діяльності, а для того щоб вокаліст сам 

зміг допомогти собі в розучуванні вокального твору.  

Отже, система музичної освіти в Україні теж пережила реформування 

за останні два десятиліття. З 1991 по 2000 рік навчальні дисципліни ділилася 

на три частини. Гуманітарні дисципліни становили 25%, педагогічні та 

психологічні (загальні професійні) дисципліни 18% і музичні, спеціальні 

дисципліни 57%. З 2000 року до нинішнього часу в Україні всі педагогічні 

ЗВО обов'язково приділяли значну уваги практиці студентів, термін 
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педагогічної практики складає не менше 20 тижнів, її можна розподіляти 

порівну в кожен рік [32]. 

Нині підготовка майбутніх учителів до вокально-педагогічної 

діяльності отримала відкритий, гнучкий, синтетичний і багатоелементний 

характер. 

 

 

2.2. Імпліментація професійного досвіду формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти КНР і України 

 

Напрями вдосконалення підготовки майбутніх учителів до вокально-

педагогічної діяльності доцільно розглядати в тісному зв'язку з тими 

проблемами, які існують в даний час в системах вищого музичного освіти 

Китаю та Україні.  У сучасному світі системи вищої освіти Україні і Китаю 

постійно змінюються, і це впливає головним чином на термін навчання, 

який постійно скорочується. До створення КНР китайська вокальна 

професійна освіта була зосереджена в трьох культурних центрах: в Шанхаї, 

Нанкіні, Пекіні, а пізніше і в інших містах. Професіоналізм вокальної освіти 

забезпечувався запрошеними європейськими і американськими 

професійними педагогами і досвідченими, відомими оперними співаками. 

На сьогоднішній день населення Китаю перевищує мільярд, і бажаючих 

навчатися вокалу стало значно більше, ніж десятки років назад, так як 

європейські традиції набувають все більшої популярності у населення. 

Не дивно, що в сучасному Китаї фізично не вистачає педагогів, тому 

для вирішення завдань підготовки фахівців вокального мистецтва країні 

вкрай необхідно в короткий термін рекрутувати велику кількість 

професійних викладачів вокалу. Відповідно до радянської моделлю освіти, 

яка послужила моделлю для Китайської Народної Республіки, вокальні 
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спеціальності і музичні факультети передбачали раніше 5 річний термін 

навчання до вручення диплома про вищу освіту. У студентів після 5 років 

професійної підготовки було більше шансів якісно підготувати дипломну 

роботу. Однак починаючи з 1979 року, коли освітні реформи в Китаї взяли 

курс орієнтації на Європу і Америку, система вищої освіти Китаю з 5-

річного навчання була скоригована в 4-річну [127]. 

При цьому не були прийняті до уваги деякі властиві людині 

фізіологічні та анатомічні характеристики, які неможливо не враховувати 

при навчанні вокалу. Як відомо, людський голос – це змінюється 

категорія. Так, у хлопчика до тринадцяти років може бути дискант (високий 

дитячий голос), але після «ломки» він може, наприклад, зміниться до 

баритона. Природно, щоб звикнути до нового звучання і якості звуку, 

молодій людині необхідно перечекати деякий час, поки голос зміцніє, потім 

засвоїти технічну сторону виконання, фонації, осмислити темброві 

фарби. На це потрібно багато часу, тому деякі педагоги стверджують, що 

цей процес може затягнутися навіть до тридцяти років.  

З цього випливає, що скорочення терміну навчання негативно впливає 

на вокальну освіту. Наприклад, в українській музичній академії навчаються 

студенти, які раніше займалися вокалом протягом 4-х років музичного 

коледжу, або які пройшли навчання на спеціальних підготовчих курсах, що 

включають 1-2 роки інтенсивних занять. Тобто процес навчання студентів 

становить 9 років, перш ніж вони почнуть професійну кар'єру соліста. З 80-

х років минулого століття в Китаї поступово сформувалася система 

неповної вищої освіти, яке почали називати «вища професійна 

школа». Термін навчання у вищій професійній школі становить 2-3 роки. 

Випускників таких шкіл намагалися привернути до викладання з метою 

вирішення проблеми нестачі педагогічного персоналу на вокальних 

відділеннях. Але швидке «штампування» педагогічних кадрів не може дати 

в результаті професійного педагога, відповідального загальноприйнятим 

стандартам. Недарма в останні роки Китай заборонив випускникам цих шкіл 
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викладати у ЗВО. В цілому в Китаї професійних викладачів вокалу 

поступово стає більше, але водночас загальний рівень професіоналізму 

викладачів вокалу знижується. 

На нашу думку та переконання провідних українських учених, 

система вищої музичної освіти Україні на даний час не зазнає кардинальних 

змін, проте в неї вносяться постійні інновації, робляться кроки для 

вирішення конкретних проблем, вживаються заходи, щоб зупинити 

зниження загального якості професіоналізму викладачів вокалу [18; 30; 31; 

41; 42; 64; 65; 66; 67; 68; 60; 70 та ін.]. Кілька років тому в Україні з'явилися 

нові вимоги для випускників університетів, які бажають розпочати 

викладацьку діяльність у ЗВО [23]. Тепер, щоб мати право на роботу 

педагога у ЗВО, необхідно бути, як мінімум, аспірантом або бути 

кандидатом наук. Тобто викладач вважається мають достатню кваліфікацію 

тільки після 5-ти років професійного навчання, а також навчання в 

аспірантурі. Це положення про вищу освіту в Україні дозволяє, на нашу 

думку, знизити кількість занадто молодих і недосвідчених педагогів у ЗВО 

і підвищити загальний професійну якість викладання.  

Що стосується КНР, то в останні роки в країні дуже сильно зросла 

кількість високопрофесійних викладачів вокалу. До створення КНР 

кількість викладачів вокалу, що мають високу кваліфікацію, було 

абсолютно недостатнім, менше 100 чоловік на всю країну. На сьогоднішній 

момент ця скромна цифра зросла в 100 разів. За даними опитувань, бути 

педагогом в Китаї мріє майже кожен випускник ЗВО.  

Порівняння ситуацій щодо підготовка майбутніх учителів до 

вокально-педагогічної діяльності в Китаї і в Україні виявило тенденцію 

розвитку підготовки педагогів-вокалістів в системі вищої музичної освіти 

Китаю та Україні. У сучасному Китаї кількість викладачів в галузі 

професійної вокально-педагогічної освіти зростає з кожним роком завдяки 

створенню китайським урядом сприятливих умов для життя і роботи 

педагогів, забезпечення університетів гідним фінансуванням, тоді як в 
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українських музичних ЗВО є дуже талановиті педагоги, віддані своїй справі, 

але неоцінених гідно державою. Відсутність реальної державної підтримки 

в сфері музичної освіти позначається у відтоку професійних кадрів і втрату 

престижу педагогічної діяльності. І це, на нашу думку, є великою втратою 

для Україні. 

З іншого боку, відмічено, що щедре фінансування не є панацеєю при 

вирішенні актуальних проблем системи музичної освіти. Недоліки, 

закладені в самій системі, – наприклад, недостатня кількість академічних 

годин, погіршення музичної підготовки абітурієнтів, зменшення кількості 

років, що відводяться на отримання повноцінного музичної освіти – все це 

призводить до падіння рівня самої педагогічної культури і зниження якості 

освіти. Як ми відзначаємо, незважаючи на фінансове благополуччя, 

професійна культура китайських педагогів падає. 

У зв'язку з цим можна рекомендувати українському уряду забезпечити 

гідні умови для життя і роботи педагогів, з тим, щоб викладацький праця 

стала престижною як для людей вже зайнятих в цій галузі, так і для 

студентів, які бачать себе в цій якості в майбутньому. 

Китаю слід посилити вимоги при прийомі на роботу викладачів 

вокалу, щоб їх професійну освіту було не нижче рівня магістра та час від 

часу підкріплювалося спеціальними курсами підвищення професійної 

педагогічної культури. 
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Висновки до розділу 2 

 

Аналіз освітніх програм підготовки вчителів музичного мистецтва, 

навчальних планів і навчальних програм, розроблених і реалізованих в ЗВО  

КНР та України, багаторічне вивчення практики підготовки фахівців 

вокального мистецтва в системі вищої музично-педагогічної освіти КНР та 

України надав підстави  зробити такі висновки. 

Подібне між формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в ЗВО  КНР та України 

полягає в тому, що останніми роками спостерігається тенденція до 

упровадження в процесі підготовки педагогів-музикантів діалогічних і 

інтерактивних методів навчання, методик, спрямованих на розвиток 

творчих здібностей студентів. 

Серед відмінностей доцільно виокремити такі, як те, то в китайських 

ЗВО освітні програми підготовки педагогів-музикантів значно різняться з 

українськими. У порівнянні з українськими студентами, китайським не 

вистачає годин, що відводяться для занять за спеціальністю, тому що значна 

частина навчального часу відводиться для вивчення дисциплін ідеологічної 

спрямованості, англійській мові, більшість занять проходить в лекційній 

формі, що знижує можливості індивідуалізації навчання. Недостатня 

кількість дисциплін професійного блоку не дозволяє майбутнім педагогам-

вокалістам отримати виконавський досвід.  

Слід зазначити, що вокальна професійно-педагогічна освіта в Україні 

має регламентований державний стандарт з даної спеціальності, чого немає 

в китайських ЗВО. 

Незважаючи на модернізацію вищої вокально-педагогічної освіти, у 

китайських ЗВО нині не набув широкого поширення індивідуальний підхід 

до студента, а застосовується, в основному, загальна для всіх вокальна 

методика, тоді як для кожного укранського майбутнього вчителя музичного 
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мистецтва викладач обирає індивідуальні педагогічні способи і прийоми 

розвитку вокальних даних. 

Характерною рисою педагогів-підготовки вокалістів в українських 

ЗВО є значний обсяг практики і досвіду. Найчастіше майбутні учителі 

музичного мистецтва мають досвід  концертної та артистичної практики, на 

відміну від китайських студентів. Успішному формуванню готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності сприяє культурне середовище – як цілеспрямовано створюване в 

межах ЗВО, так і культурне середовище соціуму, в якому живуть і 

навчаються викладачі і студенти. 

Аналіз сучасного стану, проблем та тенденцій формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності дозволив виділити напрями вдосконалення китайськогих ЗВО та 

визначити їх зміст: варіативність організації освітнього процесу, підґрунтя 

на позитивний досвід інших країн в підготовці педагогів-вокалістів, 

організація обміну професорсько-педагогічним складом і студентами, 

проведення міжкультурних міжнаціональних і міждержавних заходів – 

вокально-виконавських конкурсів тощо, введення науково обґрунтованих 

вимог до кваліфікації музично-педагогічних кадрів; створення національної 

моделі вокально-педагогічної освіти на підґрунті національно-естетичного 

ідеалу та духовних традицій в поєднанні з інноваційними тенденціями 

розвитку вокального мистецтва; стандартизація вокальної освіти, яка 

містить можливості для індивідуалізації в підготовці вокалістів, 

проєктування індивідуальних освітніх траєкторій тощо. Значної уваги 

заслуговує комплекс методів, який сприяє готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності, зокрема метод 

емоційної релаксації в початковий період виховання голосу, який 

передбачає лише позитивні емоції в роботі над вокальними творами; метод 

самостійної вокально-педагогічної діяльності, пов'язаний з необхідністю 

введення дисципліни вокально-педагогічна практика; методи педагогіки 
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співробітництва, при яких стають можливими спільні пошуки вирішення 

проблем постановки голосу в студента. 

В Китайські ЗВО доцільно імплементувати наступні ідеї: оптимальне 

співвідношення лекційних і практичних занять при формуванні готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності щожо розв'язання суперечностей між академічним характером 

вокально-педагогічної освіти та естетичними запитами населення при 

збереженні високого рівня якості підготовки педагогів-вокалістів; між 

збільшенням кількості студентів в системі вищої вокально-педагогічної 

освіти і не цілком сприятливими умовами для їх підготовки (недостатня 

кількість кваліфікованих педагогічних кадрів, методик, відповідних новим 

реаліям, проблеми технічного оснащення освітнього процесу); подолання 

ізоляції: розробка нових виконавських форм на основі академічного співу з 

додаванням сучасних музичних елементів і включення їх в зміст підготовки 

педагогів-вокалістів у ЗВО; відкриття нових відділень, що відзеркалюють 

досягнення світової музичної культури; упровадження в освітній процес 

майбутніх учителів музичного мистецтва світових досягнень в галузі 

психології, педагогіки, методики; проведення спільних наукових, науково-

практичних, конкурсних, концертних заходів; підготовка 

висококваліфікованих педагогічних кадрів: створення умов для розширення 

і збагачення виконавського досвіду; посилення педагогічної підготовки; 

включення в науково-дослідну діяльність, що дозволить підвищити рівень 

теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; 

стимулювання прагнення до професійного, зокрема педагогічного 

саморозвитку, постійного підвищення кваліфікації; модернізація змісту 

навчання щодо формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: розширення 

загальнокультурної теоретичної підготовки студентів, зокрема 

мультикультурної; організація освітнього процесу на засадах 

міждисциплінарності; збільшення годин на педагогічну практику; 
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оновлення репертуару вокальних творів, на основі якому здійснюється 

підготовка педагогів-вокалістів в ЗВО тощо. 
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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 готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. Науковці 

лише побіжно торкалися деяких аспектів цієї проблеми в контексті 

дотичних досліджень (підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва 

до професійної діяльності в закладах вищої освіти КНР, обґрунтування 

теоретичних і практичних питань підготовка майбутніх учителів музичного 

мистецтва до професійної діяльності в закладах вищої освіти КНР тощо).  

На основі структурного аналізу базових понять уточнено суть 

ключових термінів: «вокально-педагогічна діяльність» є процесом 

виховання та розвитку в майбутніх учителів музичного мистецтва здатності 

до сприйняття і виконання вокальної музики, формування музичного 

мислення, ціннісного ставлення до вокальної діяльності, яка спрямовує 

особистість до осягнення основних істин, пошуку сенсу свого життя, своєї 

діяльності, самореалізації; «готовність майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності»  –  «складне особистісно-

діяльнісне утворення, що передбачає у здобувачів освіти наявності системи 

теоретичних та практичних знань, навичок та вмінь, що сприяють духовно-

емоційному (емоційно-ціннісному), художньому та творчо спрямованому 

розвитку особистості учня через сприйняття ним вокальних творів та 

формування основ вокально-виконавської майстерності». 

2. Визначено тенденції  підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 

КНР: процес опанування студентами основ вокального мистецтва, що 

передбачає синтез мистецтв – вокального, сценічного, поезії та літератури в 
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цілому; розуміння культури своєї країни та культури інших країн; широкий 

кругозір, особливо в галузі гуманітарних дисциплін, міждисциплінарних 

зв’язків та інтеграції навчальних дисциплін;  культурологічна освіта; 

визнання важливої ролі загального розвитку особистості та розвиток її 

спеціальних здатностей в процесі вокально-педагогічної підготовки; єдність 

спеціальної та загальнокультурної підготовки; морально-етичний розвиток 

майбутніх педагогів-вокалістів; гуманізація відносин у процесі навчання 

музики; принцип активності студентів в процесі вокальної підготовки; 

формування вмінь, які допоможуть у набутті нових знань, вмінь аналізу та 

вирішення проблем; єдність вокальної підготовки та виконавської 

діяльності. 

3. З’ясовано зміст та структуру (мотиваційно-ціннісний (мета –  

спрямованість на музично-естетичне виховання); змістовно-цільовий 

(систематизація знань, що відповідають меті вокально-педагогічної 

діяльності); операційний (сукупність умінь і навичок здобувачів освіти 

щодо розвитку основ вокальної майстерності учнів і формуванню 

пізнавально-ціннісного, емоційно-художнього відношення до музичного 

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

музичного мистецтва і результатів вокально-педагогічної діяльності) 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР. 

4. Узагальнено зміст (освітня програма підготовки містить цикли 

загальних і спеціальних дисциплін навчального плану (обов'язкових, 

вибіркових, факультативних. Цикл загальних дисциплін містить два блоки 

модулів (соціально-гуманітарний та загально-професійний), цикл 

спеціальних дисциплін – п'ять (історико-теоретичний, диригентсько-

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

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

початковий період виховання голосу, який передбачає лише позитивні 
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емоції в роботі над вокальними творами; метод самостійної вокально-

педагогічної діяльності, пов'язаний з необхідністю введення дисципліни 

вокально-педагогічної практики; методи педагогіки співробітництва, при 

яких стають можливими спільні пошуки вирішення проблем постановки 

голосу в студента) формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 

КНР. 

5. Визначено напрями імплементації  китайських ідей   формування 

готовності  майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в Україні: варіативність організації освітнього 

процесу, підґрунтя на позитивний досвід інших країн в підготовці педагогів-

вокалістів, організація академічної мобільності здобувачів освіти та 

викладачів; міжнаціональне та міждержавне проведення вокально-

виконавських конкурсів; розробка національної моделі вокально-

педагогічної освіти на засадах національних традицій та естетичних ідеалів 

у тісному поєднанні з сучасними інноваційними тенденціями розвитку 

вокального мистецтва; стандартизація вокальної освіти, яка містить 

можливості для індивідуалізації в підготовці вокалістів, проєктування 

індивідуальних освітніх траєкторій тощо. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної 

проблеми. Здобуті теоретичні та практичні результати дослідження 

засвідчують перспективність та актуальність наукових розвідок таких 

питань, як вивчення прогресивних педагогічних доробок із формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти в інших країнах світу, а 

також розкриття особливостей творчого застосування цих здобутків у вищій 

школі України в умовах розвитку та становлення Нової української школи. 
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Додаток Б 

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 : Хороший у спілкуванні та бажання співпрацювати. Володіти 

міцною комунікацією та 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 
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та вміти базуватися на місцевій музичній культурі , Слідкуйте за 

міжнародними тенденціями та приймайте участь у обмінах та співпраці. 

Ціль 3 : Відмінні професійні навички та хороші навички 

викладання. Володіти гуманітарною, науковою та 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. 

2. Шкільна система 

Шкільна система становить 4 роки, а тривалість навчання в школі - 3-

6 років. 

 

3. Вимоги до кредиту 
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Тип к

урсу 

усьог

о 

вчити

ся 

Час 

Розподіл навчаль

них годин 

усь

ог

о 

вч

ит

ис

я 

Хв

ил

ин

и 

Розподіл кредитів на кожен семестр 

Почніт

ь 

Кількіст

ь двере

й 

найни

жчий 

Вивчен

ня 

кредит 

гов

ори

ти 

Гра

нт 

звичай

но 

практик

а 

Екс

пер

им

ент

уйт

е а

бо 

на 

ма

ши

ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

про

крут

ка 

відч

инен

о 

За

га

ль

ни

й к

ур

с① 

7 9 2 + 
8 ти

жні

в 

548 
200+ 

8 тиж

нів 
44 39 14 10.5 7.5 4 0,5   1.5   1 двадцять 

три 36 

За

га

ль

ни

й к

ур

с ② 

8643 6347 1888 рік 408 359 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

359 359 4 

Ку

рс 

пр

ед

ме

тн

468 332 136 

─ 

28 4 4 10 10 

─ ─ ─ ─ ─ 

14 28 
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ої п

ла

тф

ор

ми 

Пр

оф

есі

йні 

ос

но

вні 

ку

рс

и 

516 250 266 

─ 

31 6 5 5 5 4 6 ─ ─ ─ двадцять 

два 31 

Ку

рс 

під

ви

ще

нн

я к

ва

ліфі

ка

ції 

1 338 951 387 

─ 

7 4 2 2 2 2 двадцять 

три 19 1 6 8 ─ 4 4 11 

Ку

рс 

пр

ак

ти

чн

ог

о в

ик

ла

да

нн

я 

─ ─ 
4 0 Чж

оу 

─ 

3 8 1 3.5   3.5   6 8 10 6 17 двадцять 

три 
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Ку

рс 

дл

я в

чи

те

лів 

1068 + 
11 т

ижн

ів 

954 
86 +11 т

ижні

в 
28 73 

─ ─ 

3 5.5 2 5 8   48,5 47 25 

Інд

иві

ду

ал

ьн

ий 

на

вч

ал

ьн

ий 

пл

ан 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2 

Пр

омі

жн

а с

ум

а 

12825+ 
19 т

ижн

ів 

9382 
2963+ 

59 ти

жнів 
480 642 27 25 27.5 30 29.5 36 33.5 18 414,5 526 160 

Необхідні курси підготовки вчителів 2 5 кредитів, 

решта - за вибором. Серед них 10 кредитів на освітні 

практики, освітню практику та освітні дослідження 

в модулі навчальних практик можуть замінити про

фесійне стажування та стажування . 
Студенти музикознавства повинні брати участь 

у тестуванні на базові навички викладання і можут

ь брати участь у навчальній практиці лише після п

роходження тесту. 

4. Встановлення та організація курсу 
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(1) Загальноосвітній курс① 

Ви

вче

нн

я 

пр

ир

од

и 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  
  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

ес

і 

усь

ого 

вч

ити

ся 

Ча

с 

Розподіл навча

льних годин 

Се

ме

стр 

Зауваже

ння 

В

ч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 

п

о

в

и

н

е

н 
р

е

м

о

н

т 

0210000004 

Ідейно-морал

ьне культиву

вання та прав

овий фундаме

нт 

3 
2 

+ 

1 
51 34 17   1   

0210000006 
Ситуація та п

олітика (1) 
1 4 16 16     1   

0210000007 
Ситуація та п

олітика (2) 
1           7 

Лекц

ії, про

поно

вані к

олед

жем 
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0210000201 
Університетс

ька іноземна 

мова (1) 
4 5 75 75     1   

2210000001 
Університетс

ький спорт (1) 
1 2 30   30   1   

0210000038 
Військова тео

рія 
1   36 36     1 

  

0210000022 

Психологічна 

адаптація та 

розвиток сту

дентів коледж

ів 

1 3 18 18     1   

0210000024 
Китайський к

оледж (мисте

цтво) 
2 2 30 30     1   

0210000215 
Контур сучас

ної китайсько

ї історії 
3 

2 

+ 

1 
48 32 16   2   

0210000172 
Комп’ютерна 

програма A 
2 3 68 34   34 2   
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0210000202 
Університетс

ька іноземна 

мова (2) 
4 5 85 85     2   

2210000002 
Університетс

ький спорт (2) 
1 2 34   34   2   

0210000095 

Планування к

ар’єри та кері

вництво прац

евлаштуванн

ям для студен

тів коледжів 

(1) 

0,5   

14 

+ 

2 т

и

ж

ні 

14 

2 т

и

ж

ні 

  2   

  

Ви

вче

нн

я 

пр

ир

од

и 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  
  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

ес

і 

усь

ого 

вч

ити

ся 

Ча

с 

Розподіл навчал

ьних годин 

Семес

тр 

Зауваже

ння 

Вч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 
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п

о

в

и

н

е

н 
р

е

м

о

н

т 

0210000096 

Планування к

ар’єри та кері

вництво прац

евлаштуванн

ям для студен

тів коледжів 

(2) 

0,5   

9 + 

2 т

и

ж

ні 

9 

2 т

и

ж

ні 

  3   

0010100043 

Вступ до думк

и Мао Цзедуна 

та теоретичн

ої системи со

ціалізму з кит

айською хара

ктеристикою 

4 
3 

+ 

1 
72 54 18   3   

2210000003 
Університетс

ький спорт (3) 
1 2 34   34   3   

0210000001 
Основні принц

ипи марксизм

у 
3 

2 

+ 

1 
51 34 17   4   

2210000004 
Університетс

ький спорт (4) 
1 2 34   34   4   

0210000097 

Планування к

ар’єри та кері

вництво прац

евлаштуванн

ям для студен

тів коледжів 

(3) 

0,5   

11 

+ 

2 т

и

ж

ні 

11 

2 т

и

ж

ні 

  5   
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0210000098 

Планування к

ар’єри та кері

вництво прац

евлаштуванн

ям для студен

тів коледжів 

(4) 

0,5   

6 + 

2 т

и

ж

ні 

6 

2 т

и

ж

ні 

  7   

0210000200 
Освіта з пита

нь підприємни

цтва 
1 2 16 16         

в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

0210000145 
Основи робот

и з комп’ютер

ом 
1 2 20 10   10 1   

0210000125 
Коледж англій

ської мови (ро

згорнуто) 
2 2 34 34     

3 , 4 п

рок

атн

ий о

твір 

  

Проміжна сума 39   

792 

+ 

8 т

и

ж

ні

в 

548 

200 

+ 

8 т

и

ж

ні

в 

44   

Прин

аймн

і 36 кр

едиті

в 

(2) Тематичні курси платформи 
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Ха

рак

тер 

вив

че

нн

я 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я 
  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

е

сі 

заг

ал

ьн

ий 

пе

ріо

д 

Розподіл навчал

ьних годин 

Се

ме

стр 

Зауважен

ня 

Вч

ит

и 

На

вч

аль

на 

пр

огр

ам

а 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 

п

о

в

и

н

е

н 
р

е

м

о

н

т 

0050400157 
Основна теорі

я музики (1) 
2 2 30 30     1   

0050400328 
Сольфеджі

о А (1) 
2 2 30 30     1   

0050400158 
Основна теорі

я музики (2) 
2 2 34 34     2   

0050400329 
Сольфеджі

о А (2) 
2 2 34 34     2   

0050400330 
Тренування з

ору та тренув

2 2 34 34     3   



 

205 

 

ання слух

у A (3) 

0050401621 

Оцінка історії т

а творів китай

ської музики 

(1) 

2 2 34 34     3   

0050401622 
Західна історі

я музики та оц

інка творів (1) 
2 2 34 34     3   

0050401623 
Читання та сп

ів (1) 
2 2 34   34   3   

0050401624 
Хор та диригу

вання (1) 
2 2 34   34   3   

0050401625 
Хор і диригува

ння (2) 
2 2 34   34   4   

0050400331 

Тренування з

ору та тренув

ання слух

у A (4) 

2 2 34 34     4   

0050401626 
Оцінка історії т

а творів китай

2 2 34 34     4   
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ської музики 

(2) 

0050401627 
Оцінка історії т

а творів захід

ної музики (2) 
2 2 34 34     4   

0050401628 
Читання та сп

ів (2) 
2 2 34   34   4   

Проміжна сума 28   468 332 136       

(3) Професійні основні курси 

Ха

рак

тер 

вив

че

нн

я 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  
  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

е

сі 

заг

ал

ьн

ий 

пе

ріо

д 

Розподіл навчал

ьних годин 

Се

ме

стр 

Зауважен

ня 

Вч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 
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п

о

в

и

н

е

н 
р

е

м

о

н

т 

0050401210 
Вступ до музи

кознавства 
1 2 16 16     1   

0050400172 
Основна вока

льна музика (1) 

★ 
1 1 15   15   1   

0050400168 
Основна інстр

ументальна м

узика (1) 
1 1 15   15   1   

0050400159 
Основне піанін

о (1) ★ 
1 1 15   15   1   

0050400558 
Вступ до трад

иційної китайс

ької музики (1) 
2 2 30 30     1   

0050400173 
Основна вока

льна музика (2) 

★ 
1 1 17   17   2   

0050400169 
Основна інстр

ументальна м

узика (2) 
1 1 17   17   2   
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0050400160 
Основне піанін

о (2) ★ 
1 1 17   17   2   

0050400559 
Вступ до трад

иційної китайс

ької музики (2) 
2 2 34 34     2   

0050400174 
Основна вока

льна музика (3) 
1 1 17   17   3   

0050400170 
Основна інстр

ументальна м

узика (3) 
1 1 17   17   3   

0050400161 
Основне піанін

о (3) 
1 1 17   17   3   

0050400165 
Базова гармо

нія (1) 
2 2 34 34     3   

0050400175 
Основна вока

льна музика (4) 
1 1 17   17   4   
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0050400171 
Основна інстр

ументальна м

узика (4) 
1 1 17   17   4   

0050400162 Основне піанін

о (4) 
1 1 17   17   4   

0050400166 Базова гармо

нія (2) 
2 2 34 34     4   

0050400261 
Музичні форми 

та аналіз твор

ів (1) 
2 2 34 34     5   

0050400187 

Гармонія клаві

атури та імпро

візований суп

ровід (1) ★ 

2 2 34   34   5   

0050400262 
Музичні форми 

та аналіз твор

ів (2) 
2 2 34 34     6   

0050400188 

Гармонія клаві

атури та імпро

візований суп

ровід (2) 

2 2 34   34   6   
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0050400508 

Пошук музичн

ої літератури 

та написання 

есе 

2 2 34 34     6   

Проміжна сума 31   516 250 266       

  
(4) Професійні курси за вибором 

Ха

рак

тер 

вив

че

нн

я 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  

  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

е

сі 

заг

ал

ьн

ий 

пе

ріо

д 

Розподіл навчал

ьних годин 

Се

ме

стр 

Зауважен

ня 

Вч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 

в

и

б

р

0050400993 
Боді-танці та т

ворчість (1) 
2 2 30   30   1   
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а

н

и

й 

р

е

м

о

н

т 

0050400994 
Боді-танці та т

ворчість (2) 
2 2 34   34   2   

0050400405 
Хореографія 

(1) 
2 2 34   34   3   

0050400406 
Хореографія 

(2) 
2 2 34   34   4   

0050401629 
Написання та 

аналіз пісні 
2 2 34 34     5   

0050400589 
Китайська оп

ерна практик

а опери Ву 
2 2 34 34     5   

0050401630 Ансамбль нар

одної музики 
2 2 34   34   5   

0050401631 Ансамбль дух

ових 
2 2 34   34   5   
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0050401632 Струнний анс

амбль 
2 2 34   34   5   

0050400626 
Вступ до Фонд

у музичної філ

ософії 
2 4 32 32     6   

Ха

рак

тер 

вив

че

нн

я 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  

  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

е

сі 

заг

ал

ьн

ий 

пе

ріо

д 

Розподіл навчал

ьних годин 

Се

ме

стр 

Зауважен

ня 

Вч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 

в

и

б

р

а

н

и

й 

0050401036 

Виконання та 

викладання п

рактичних му

зичних інстру

ментів у поча

ткових та сер

едніх школах 

2 2 34 34     6   
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р

е

м

о

н

т 

0050401633 
Метод виклад

ання іноземної 

музики 
2 2 34 34     6 

  

0050401634 Комп’ютерна 

музика 
2 2 34   34   6   

0050400325 
Вступ до Всес

вітньої націон

альної музики 
2 2 34 34     6   

0050401635 
Традиційна му

зична культу

ра Чжецзяна 
1 2 17 17     6   

0050400625 Оркестровка 2 4 32 32     7   

0050400629 Спів іноземною 

мовою 
2 2 34 34     7   

0130200005 Мистецький н

апрямок 
2 2 34 34     7   
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0050400509 Музична псих

ологія 
2 2 34 34     8   

0050400446 

Сучасна техн

ологія запису 

звуку та світ

ла сцени 

2 2 34 34     8   

Проміжна сума 3 9   655 387 268       

(5) Курси професійної орієнтації 
1 . Напрямок музичного виконання 
Вокальний 

Ха

рак

тер 

вив

че

нн

я 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  

  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

ес

і 

заг

аль

ни

й п

ері

од 

Розподіл навча

льних годин 

Се

мес

тр 

Зауваже

ння 
В

ч

и

т

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м

аши

ні 
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в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

0050400316 
Мистецтво во

кального спів

у B (1) 
1 1 17   17   5   

0050400317 
Мистецтво во

кального спів

у B (2) 
1 1 17   17   6   

0050401637 
Вокальний ху

дожній керівн

ик 
1 1 17   17   5   

0060100136 
Історія вокал

ьного мистец

тва 
2 4 32 32     7   

0050400307 
Метод навчан

ня вокалу 
2 4 32 32     7   

0050400318 
Вокально-спів

оче мистецтв

о B (3) 
1 1 17   17   8   

Проміжна сума 8   1 32 64 68       
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Інструментальна музика (включаючи фортепіано) 

Ха

рак

тер 

вив

чен

ня 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  

  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

ес

і 

заг

аль

ни

й п

ері

од 

Розподіл навча

льних годин 

Се

ме

стр 

Зауваже

ння 

Вч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ерим

енту

йте а

бо н

а ма

шині 

в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

0050400258 
Виконання ін

струменталь

ної музики B (1) 
1 1 17   17   5   

0050400259 
Виконання ін

струменталь

ної музики B (2) 
1 1 17   17   6   

0050400112 
Метод навчан

ня фортепіан

о 
2 4 3 4 3 4     6   
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0050400839 
Історія форте

піанного мис

тецтва 
2 2 3 2 3 2     7   

0050400248 

Інструментал

ьний метод в

икладання му

зики 

2 4 32 32     7   

0050400260 
Виконання ін

струменталь

ної музики B (3) 
1 1 17   17   8   

Проміжна сума 9   1 49 98 51       

2 . Музикознавство 

Ха

рак

тер 

вив

че

нн

я 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  

  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

ес

і 

заг

аль

ний 

пер

іод 

Розподіл навчал

ьних годин 

Се

мес

тр 

Зауваже

ння 

Вч

ити 

На

вча

льн

а п

рог

Експ

ери

мент

уйте 

або 

на м
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ра

ма 

аши

ні 

в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

0050400840 
Вступ до музи

кознавства 
1 2 34 34     5   

0050400841 

Інтерпретація 

китайської та 

зарубіжної му

зичної літера

тури 

1 2 34 34     6   

0050400845 
Принципи муз

ичної освіти 
2 2 34 34     5   

0050401636 Вступ до ст 2 2 34 34     6   

0050400844 
Вступ до етно

музикології 
2 2 34 34     6   

0050400842 
Методи музич

ного дослідже

ння та письмо 
1 2 34 34     6   

Проміжна сума 9   2 0 4 20 4         
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3 . Теоретичний напрям композиції та композицій

на технологія 

Ха

рак

тер 

вив

чен

ня 

Курс № Назва курсу 

вч

ит

ис

я  

  
Хв

ил

ин

и 

Ч

ж

о

у 

С

ю

ес

і 

заг

ал

ьн

ий 

пе

ріо

д 

Розподіл навчал

ьних годин 

Се

ме

стр 

Зауваже

ння 

Вч

ит

и 

На

вча

льн

а п

рог

ра

ма 

Експ

ерим

енту

йте а

бо н

а ма

шині 

в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

0050400847 
Розширена га

рмонія та ана

ліз 
1 2 34 34     5   

0050400848 
Широкомасшт

абна музика 
1 4 32 32     6   

0050400849 Напис хору 2 2 34 34     5   

0050400850 
Написання су

проводу форт

епіано 
2 2 34 34     6   
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0050400865 
Поліфонічна м

узика 
1 2 34 34     7   

0050400852 
Диригент орк

естру та пар

титура 
2 2 34 34     8   

Проміжна сума 9   202 202         

(5) Курси практичного викладання 

Кат

его

рія 

кур

су 

Ха

ра

кт

ер 

ви

вч

ен

ня 

Курс № Назва курсу 
кред

ит 

загальн

ий пері

од 

Семес

тр 
Зауваження 

б

а

з

а 
ф

у

н

д

а

м

е

н

т 

п

о

в

и

н

е

н 
р

е

м

о

0260100036 
військова підг

отовка 
1 

2 тиж

ні 
1   

0260100047 
Курс соціальн

ої практики іде

2 
2 тиж

ні 

2 ко

рот

кі 
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С

е

к

с 
с

п

р

а

в

ж

ні

й 
П

р

а

к

т

и

к

а 

н

т 
ологічної та по

літичної теорії 

0050400776 
Виконання про

фесійних звітів 

(1) 
0,5 

2 тиж

ні 
2   

0050401206 
Комплексне на

вчання та оцін

ка вчителів (1) 
1 

2 тиж

ні 

2 ко

рот

кі 
  

0050400777 
Виконання про

фесійних звітів 

(2) 
0,5 

2 тиж

ні 
4   

0050400481 
Спостереженн

я за мистецтв

ом 
2 

2 тиж

ні 

4 ко

рот

кі 
  

0050401207 
Комплексне на

вчання та оцін

ка вчителів (2) 
1 

2 тиж

ні 

4 ко

рот

кі 
  

0050400778 
Виконання про

фесійних звітів 

(3) 
1 

2 тиж

ні 
6   
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0050401208 
Комплексне на

вчання та оцін

ка вчителів (3) 
1 

2 тиж

ні 

6 ко

рот

ких 
  

0260100068 
Професійний с

тажер 
2 

2 тиж

ні 
6   

0260100048 
Польові робот

и 
2 

2 тиж

ні 

6 ко

рот

ких 
  

Проміжна сума 14       

  

Кат

его

рія 

кур

су 

Ха

ра

кт

ер 

ви

вч

ен

ня 

Курс № Назва курсу кредит 

загальн

ий періо

д 

Семест

р 
Зауваження 

з

г

а

д

п

о

в

и

0260100076 
Професійне с

тажування 
8 

8 тиж

нів 
7 
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у

в

а

т

и 
в

и

с

о

к

и

й 
С

е

к

с 
с

п

р

а

в

ж

ні

й 
П

р

а

к

т

и

к

а 

н

е

н 
р

е

м

о

н

т 

0260100015 

Випускний п

роект (дипл

омна робота

) 

6 
6 тиж

нів 
8 

  

0260100023 
Випускний в

иступ 
4 

4 тиж

ні 
8   

в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

0050400226 
Національни

й оркестров

ий ансамбль 
2   

Повт

орюв

ані к

урси 

  0050400338 
Ансамбль ка

мерної музик

и 
2   

Повт

орюв

ані к

урси 

0050400142 хор 2   

Повт

орюв

ані к

урси 

Проміжна сума 
двадцять 

чотири 
    

Щонайм

енше 18 к

редитів 
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С

т

в

о

р

и

т

и 
н

о

в

и

й 
С

е

к

с 
с

п

р

а

в

ж

ні

й 
П

р

а

к

т

и

к

а 

в

и

б

р

а

н

и

й 
р

е

м

о

н

т 

Навчальний проект 

з наукових дослідже

нь 

Щонайменше 1 кредит на на

вчання , конкретний кред

ит визнається відповідно д

о "Заходи з інновацій та до

сягнення підприємницької 

діяльності в університеті Ч

жецзян (Преміум) (перегляд

)" 

Інноваційна та підпр

иємницька освіта 

Клубний курс актив

ності 

(6) Дипломні курси та вимоги до навчання 

1 . Назва курсу (курси зі списком "★") 

Основа звукової музики (а)   основа звучання музики (два)   базовий 

сталевий піаніно (а)   основний сталевий фортепіано (два)   клавіатура гармонії 

та імпровізації з грою (а) 

2 . Вимоги до програми ступеня 

Дипломний курс є основним курсом цієї спеціальності та основою для 

вивчення інших професійних курсів. Дипломний курс повинен мати точні 

цілі курсу, систематичний досвід курсу, ефективні плани впровадження та 

методи наукової оцінки.Під умовою повної гарантії кредитних годин та 
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кредитів слід застосовувати різні методи для ефективного покращення 

вимог та якості викладання та навчання курсу. Закладіть міцну основу для 

професійного навчання. 

По-п’яте, вимоги щодо отримання сертифіката на другий професійний 

курс. 

Сертифікат другого курсу професійного вивчення музикознавства, 

музичних спеціальностей повинен мати програми професійної підготовки 

вчителів 25 кредитів, підготовка викладачів та всебічна оцінка 

навичок 3 кредити , загальна кількість 2 8 кредитів, інші студенти, які 

повинні пройти платформу професійних дисциплін курси 28 кредитів, 

професійні основні обов’язкові курси 31 кредит, загалом 61 кредит. 

  
  

 

 

  



 

226 

 

Додаток В 

 

 



 

227 

 

 



 

228 

 

 

 

 

 



 

229 

 

 



 

230 

 

 


