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АНОТАЦІЯ 

 

Кім О.О. «Музично-естетичне виховання учнів початкової школи 

Республіки Корея (друга половина XX – початок XXI століття)» – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», за галуззю знань 01 

«Освіта/педагогіка» – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди МОН України, Харків, 2020. 

Дисертація є історико-педагогічним дослідженням музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея у другій половині XX – на 

початку XXI ст. Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

полягає в тому, що вперше у вітчизняній педагогічній думці відповідно до 

соціально-політичних, соціально-економічних та педагогічних детермінант 

здійснено цілісний аналіз питань музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Аналіз енциклопедично-довідникової літератури, праць науковців та розкриття 

сутності основних дефініцій «естетика», «музична естетика», «виховання», 

«естетичне виховання», «музично-естетичне виховання», «початкова школа» 

дозволили зосередитися на ключовій дефініції дисертаційного дослідження 

«музично-естетичне виховання учнів початкової школи Республіки Корея» як 

цілеспрямованому процесі використання музичного мистецтва у формуванні в 

учнів 1-6-х класів здібності сприймати та оцінювати прекрасне, гармонійне в 

мистецтві та природі, здатності активною творчою діяльністю привносити 

естетичне у власне життя та побудову гуманного суспільства. 

Вивчення ступеня наукової розробки проблеми засвідчило, що в науковій 

та історико-педагогічній літературі накопичено певний обсяг знань з питань 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у 

другій половині XX – початку XXI століття. Встановлено, що досліджувана 



проблема набула наукової розробки наприкінці ХХ ст. та початку ХХІ ст., та 

здійснювалась за наступними напрямами: дослідження філософських чинників 

впливу на формування освітньо-виховної системи в Кореї; статті, монографії, 

дисертації, у яких визначено особливості початкової освіти в Кореї; праці 

загально-педагогічного характеру щодо завдань і змісту музичної освіти та 

виховання в Республіці Корея; роботи, у яких аналізується сучасний стан 

музично-естетичного виховання учнів Республіки Корея; наукові розвідки, які 

містять порівняльний аналіз музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи Республіки Корея та інших країн світу; публікації, у яких наголошується 

на доцільності впровадження корейського досвіду в освітньо-виховні процеси 

інших країн. Відзначено, що серед вітчизняних педагогів найбільш близькою, 

майже ідентичною до південнокорейської як за філософсько-теоретичними 

засадами, так і за засобами практичної реалізації, є виховна система 

В. Сухомлинського.  

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що питання впливу музики на 

естетичне виховання дітей набули актуальності ще з давніх часів і ґрунтувались 

на цінностях конфуціанської філософії. Виконання пісень, гімнів, гра на 

народних корейських інструментах, танці, ігри в обов’язкових традиційних 

релігійних і королівських церемоніях, обрядах, у яких брали участь діти, 

опанування їхнього змісту, форми, музичних засобів (мелодія, ритм, тембр 

звучання тощо) привчало їх до краси музичного мистецтва, його переживання, 

усвідомлення значущості музики у повсякденному житті. Піднесенню ролі 

музики в естетичному вихованні дітей сприяв період правління короля 

Седжонга – автора спеціальної системи нотного запису. Ідеї Седжонга про 

музичну освіту знайшли висвітлення у роботі з дев’яти томів Акхак Квебом 

(Основи музичної науки) – першій в Кореї енциклопедії, а також у відкритті 

шкіл Соданг. Розвитку музично-естетичного виховання дітей в Кореї сприяло 

поширення християнства та діяльність місіонерів, що призвело до створення 

різних типів початкових шкіл, запровадження занять співом; прийняття Законів 

освітньої політики Чосон, у яких урокам музики приділялось все більше уваги. 



У часи колоніального правління Японії основні напрями розвитку освітньої 

системи (1910-1945 рр.) визначалися прийняттям указів генерал-губернатора 

«Про освіту в Кореї» тощо, які мали статус вищих законодавчих актів. 

З’ясовано, що сучасна структура музично-естетичного виховання не за змістом, 

але за формою склалася в колоніальний період. 

Зважаючи на соціально-економічні та суспільно-політичні зміни в 

Республіці Корея, зміст законодавчих актів та нормативних документів, 

науково обґрунтовано чотири етапи музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): 

перший етап (1948 – 1962 рр.) – закладання юридичної основи музично-

естетичного виховання учнів початкової школи в Південній Кореї після Другої 

світової війни; другий етап (1963 – 1980 рр.) – відновлення національних 

традицій в музично-естетичному вихованні; третій етап (1981 – 1996 рр.) – 

активний розвиток системи музично-естетичного виховання та розширення 

його доступності; четвертий етап (1997 – 2020 рр.) – удосконалення змісту і 

структури музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки 

Корея. 

Встановлено, що термін навчання у початковій школі складає 6 років із 

значною часткою годин для предметів естетичного спрямування; цільові 

установки естетичного (і в першу чергу – музично-естетичного) виховання у 

Республіці Корея не обмежуються розвитком музичного смаку або професійних 

навичок у виконанні чи створенні музики, а передбачають формування 

морально досконалої особистості, яка керується нормами музичної гармонії, 

естетичного порядку у родинних стосунках і будь-яких сферах діяльності: 

науковій, виробничій, соціальній. 

Узагальнено досвід музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи в Республіці Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Встановлено, що у 1-2 класах (нижчий рівень початкової школи) музично-

естетичне виховання здійснюється в рамках навчального циклу «Радісне 

життя», який поєднує спорт, музику і мистецтво; у 3-6-х класах музично-



естетичне виховання відбувається в рамках інтегрованого предмету «Музика. 

Мистецтво». Значну роль у музично-естетичному вихованні учнів початкової 

школи країни відіграє опанування вибіркових дисциплін, що внесені до 

навчального плану. У 3-4-х класах (середній рівень початкової школи)– 

«Музика і життя», «Музика і кар’єра», що мають загальний характер; у 5-6-х 

класах (вищий рівень початкової школи) поглиблено вивчаються: «Історія 

музики», «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Мажорна музика», «Хор і 

ансамбль», «Практика виконання», «Музика і медіа», «Естрада». Зазначено, що 

окрім формування необхідних вмінь та навичок безпосередньо в активній 

творчій діяльності, музично-естетичне виховання молодших школярів в 

Республіці Корея ставить за мету культивування в учнів естетичного, перш за 

все через музичні образи, сприйняття явищ природи, суспільства, національної 

культури, історії, звичаїв та обрядності разом із повагою до культури і 

мистецтва народів світу. Встановлено, що педагоги-науковці в Республіці 

Корея у своїх теоретичних і експериментальних розробках вважають за 

необхідне надалі розвивати процеси інтеграції (поєднання) і конвергенції 

(злиття) навчально-виховного контенту в початковій школі з підвищенням ролі 

музично-естетичної складової практично в усіх напрямах навчальної і виховної 

діяльності. 

Проаналізовано систему підготовки вчителів з музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея, визначено типи закладів 

педагогічної освіти, наведено перелік програм з підготовки та підвищення 

кваліфікації вчителів музики. 

На основі аналізу теорії і практики музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея окреслено перспективи його використання 

у навчально-виховному процесі вітчизняних закладів загальної середньої 

освіти. 

Досліджено практику музично-естетичного виховання у Харківській 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 181 «Дьонсурі». Констатовано, що 

форми і методи музично-естетичного виховання у школі «Дьонсурі» органічно 



поєднують традиції української і корейської виховної системи; через участь в 

аудиторних і позакласних музично-виховних заходах сприяють 

позиціонуванню учнів як невід’ємної частини української нації із збереженням і 

пропагандою найкращих елементів традиційної корейської культури. 

Встановлено, що хід та результати роботи дозволяють зробити висновок про те, 

що включення музично-естетичного компоненту в інтегровані навчальні та 

виховні заходи не тільки стимулюють естетичний розвиток особистості учнів, 

але й сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу з інших предметів – 

у повній відповідності до аналогічних експериментів у виховній галузі 

Республіки Корея; спрямованість музично-естетичного виховання молодших 

школярів у школі «Дьонсурі», форми, методи, засоби і інструменти, які 

використовуються, значною мірою співпадають з аналогічними в освітній 

системі Республіки Корея; презентації досвіду музично-естетичного виховання 

у школі «Дьонсурі» на науково-практичних конференціях різного рівня 

сприяють впровадженню цього досвіду у початкових класах інших шкіл 

м. Харкова і України. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, 

що обґрунтовані в ході наукового пошуку теоретичні положення та висновки 

щодо музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки 

Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, форми, методи і види 

навчально-виховної діяльності, включення елементів музично-естетичного 

виховання в інтегровані форми навчально-виховної діяльності окреслюють 

можливості для поліпшення якості навчально-виховної роботи у вітчизняній 

початковій школі на сучасному етапі. 

Матеріали дисертації впроваджено в освітній процес Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради (довідка № 01-13/524 від 06.10.2020 р.); навчально-виховний процес 

Харківської спеціалізованої школи № 181 «Дьонсурі» з поглибленим вивченням 

корейської мови і культури (довідка № 258 від 07.10.2020 р.); освітній процес 

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (довідка 



№ 01-12/01/25/1176 від 22.10.2020 р.). 

Ключові слова: початкова школа, виховання, музична естетика, 

музично-естетичне виховання, конфуціанство, Республіка Корея. 

 

SUMMARY 

 

Kim O.O. «Music-aesthetic education of primary school students in the 

Republic of Korea (second half of XX – early XXI century)» – Qualifying scientific 

work published as a manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in the specialty 011 «Educational, 

Pedagogical Sciences», in the field of knowledge 01 «Education / Pedagogy» – 

Kharkiv National Pedagogical University. MES of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The dissertation is a historical and pedagogical study of musical and aesthetic 

education of primary school students in the Republic of Korea in the second half of 

XX – early XXI century. The scientific novelty and theoretical significance of the 

results is that for the first time in the domestic pedagogical thought in accordance 

with socio-political, socio-economic and pedagogical determinants a holistic analysis 

of music and aesthetic education of primary school students in the second half of XX 

– early XXI century has conducted. Analysis of encyclopedic reference books, works 

of scientists and revealing the essence of the basic definitions of «aesthetics», 

«musical aesthetics», «education», «aesthetic education», «music and aesthetic 

education», «primary school» allowed to focus on the key definition of dissertation 

research «musical and aesthetic education of primary school students of the Republic 

of Korea» as a purposeful process of using musical art in the formation of students in 

grades 1-6 ability to perceive and appreciate the beauty, harmony in art and nature, 

the ability to actively engage in aesthetic creativity and build a humane society. 

The study of the degree of scientific development of the problem has shown 

that a certain amount of knowledge on music and aesthetic education of primary 

school students in the Republic of Korea in the second half of XX – early XXI 

century has been accumulated in the scientific and historical-pedagogical literature. It 



is established that the researched problem acquired scientific development at the end 

of the XX century and the beginning of the XXI century, which was carried out in the 

following areas: study of philosophical factors influencing the formation of the 

educational system in Korea; articles, monographs, dissertations, which identify the 

features of primary education in Korea; works of general pedagogical nature on the 

tasks and content of music education and upbringing in the Republic of Korea; works 

in which the current state of musical and aesthetic education of students of the 

Republic of Korea is analyzed; scientific researches, which contain a comparative 

analysis of musical and aesthetic education of primary school students in the 

Republic of Korea and other countries; publications emphasizing the expediency of 

introducing the Korean experience into the educational processes of other countries. 

It is noted that among the domestic teachers the closest, almost identical to the South 

Korean one both on philosophical-theoretical bases, and on means of practical 

realization, is V. Sukhomlinsky’s educational system. 

In the process of scientific research it was found that the question of the 

influence of music on the aesthetic upbringing of children has become relevant since 

ancient times and was based on the values of Confucian philosophy. Performing 

songs, hymns, playing Korean folk instruments, dancing, playing in the obligatory 

traditional religious and royal ceremonies, rituals in which children participated, 

mastering their content, form, musical means (melody, rhythm, timbre) taught them 

to the beauty of musical art, its experience, awareness of the importance of music in 

everyday life. The role of music in the aesthetic upbringing of children was promoted 

during the reign of King Sejong, the author of a special notation system. Sejong’s 

ideas on music education were covered in nine volumes by Akhak Quebom 

(Fundamentals of Music Science), Korea’s first encyclopedia, the opening of Sodang 

schools. The development of musical and aesthetic education of children in Korea 

was facilitated by the spread of Christianity and the activities of missionaries, which 

led to the creation of various types of primary schools, the introduction of singing 

classes; the adoption of the Joseon Laws of Educational Policy, in which more and 

more attention were given music lessons. During the colonial rule of Japan, the main 



directions of development of the educational system (1910-1945) were determined by 

the adoption of decrees of the Governor-General «On Education in Korea», etc., 

which had the status of higher legislation. It was found that the modern structure of 

musical and aesthetic education is not in content, but in form formed in the colonial 

period. 

Given the socio-economic and socio-political changes in the Republic of 

Korea, the content of legislation and regulations, four stages of musical and aesthetic 

education of primary school students in the Republic of Korea (second half of XX – 

early XXI century) were scientifically substantiated: the first stage (1948 – 1962) – 

laying the legal basis for musical and aesthetic education of primary school students 

in South Korea after World War II; the second stage (1963 – 1980) – the restoration 

of national traditions in music and aesthetic education; the third stage (1981 – 1996) 

– active development of the system of music and aesthetic education and expansion 

of its accessibility; the fourth stage (1997 – 2020) – improvement of the content and 

structure of musical and aesthetic education of primary school students of the 

Republic of Korea. 

It is established that the term of study in primary school is 6 years with a 

significant proportion of hours for subjects of aesthetic orientation; target settings of 

aesthetic (and primarily – musical-aesthetic) education in the Republic of Korea are 

not limited to the development of musical taste or professional skills in performing or 

creating music, but provide for the formation of a morally perfect personality guided 

by the norms of musical harmony, aesthetic order in family relations and any areas of 

activity: scientific, industrial, social. 

The experience of musical and aesthetic education of primary school students 

in the Republic of Korea in the second half of the XX – early XXI century is 

summarized. It is established that in grades 1-2 (lower level of primary school) music 

and aesthetic education is carried out within the educational cycle «Joyful Life», 

which combines sports, music and art; in grades 3-6 music and aesthetic education 

takes place within the integrated subject «Music. Art». A significant role in the 

musical and aesthetic education of primary school students in the country is played 



by the mastery of elective subjects included in the curriculum. In 3-4 grades (middle 

level of primary school) – «Music and Life», «Music and Career», which have a 

general character; in grades 5-6 (higher level of primary school) in-depth study: 

«History of Music», «Music Theory», «Solfeggio», «Major Music», «Choir and 

Ensemble», «Practice», «Music and Media», «Stage». It is noted that in addition to 

the formation of necessary skills and abilities directly in active creative activity, 

musical and aesthetic education of primary school children in the Republic of Korea 

aims to cultivate aesthetic in students, primarily through musical images, perception 

of nature, society, national culture, history, customs and rituals along with respect for 

the culture and art of the peoples of the world. It is established that teachers-scientists 

in the Republic of Korea in their theoretical and experimental developments consider 

it necessary to further develop the processes of integration (combination) and 

convergence (merger) of educational content in primary school with increasing the 

role of musical and aesthetic component in almost all areas of education and 

educational activities. 

The system of teacher training in music and aesthetic education of primary 

school students of the Republic of Korea is analyzed, the types of pedagogical 

education institutions are determined, the list of programs for training and advanced 

training of music teachers is given. 

Based on the analysis of the theory and practice of music and aesthetic 

education of primary school students in the Republic of Korea, the prospects of its 

use in the educational process of domestic secondary schools are outlined. 

The practice of music-aesthetic education in Kharkiv Specialized School of 

Grade I-III № 181 «Cheongsuri» was investigated. It is stated that the forms and 

methods of music-aesthetic education at the «Cheongsuri» School organically 

combine the traditions of the Ukrainian and Korean educational systems; through 

participating in classroom and extracurricular music activities, they help to position 

students as an integral part of the Ukrainian nation while preserving and promoting 

the best elements of traditional Korean culture. It is established that the course and 

the results of the work allow to conclude that the inclusion of a music-aesthetic 



component in integrated training-educational activities not only stimulate the 

aesthetic development of the personality of students, but also contribute to better 

assimilation of educational material from other subjects – in full accordance with 

similar experiments in the educational field of the Republic of Korea; the orientation 

of the music-aesthetic education of the younger students at the «Cheongsuri» School, 

the forms, methods, tools and instruments used are largely in line with those in the 

educational system of the Republic of Korea; presentations of the experience of 

music-aesthetic education at the «Cheongsuri» School at scientific and practical 

conferences of various levels contribute to the implementation of this experience in 

the elementary classes of other schools in Kharkiv and Ukraine. 

The practical significance of the results obtained is that theoretical 

provisions and conclusions on musical and aesthetic education of primary school 

students in the Republic of Korea in the second half of XX – early XXІ century, 

forms, methods and types of educational activities, inclusion elements of music and 

aesthetic education in integrated forms of educational activities substantiated in the 

course of scientific research outline opportunities to improve the quality of 

educational work in the domestic primary school at the present stage. 

The materials of the dissertation were introduced into the educational process 

of the Municipal Institution «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy» of 

the Kharkiv Regional Council (reference № 01-13/524 dated 06.10.2020); 

educational process of Kharkiv specialized school № 181 «Dyonsuri» with in-depth 

study of Korean language and culture (reference № 258 dated 07.10.2020); 

educational process of V.O. Sukhomlinsky Mykolayiv National University (reference 

№ 01-12 / 01/25/1176 dated 22.10.2020). 

Keywords: elementary school, education, music-aesthetics, musical-aesthetic 

education, Confucianism, Republic of Korea. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність теми дослідження.  

На сучасному етапі суттєвих трансформацій, що відбуваються у світі, 

оновлення потребують усі галузі життєдіяльності українського суспільства. В 

цих умовах актуальності набуває проблема всебічного розвитку підростаючого 

покоління, формування його інтелектуальних, моральних та естетичних 

цінностей необхідних для естетичного перетворення себе, успішної 

самореалізації та спрямування власної діяльності на забезпечення сталого 

розвитку України. Про це наголошується в Законах України «Про освіту» 

(2017), Концепції «Нова українська школа» (2016), Національній стратегії 

розвитку освіти України в Україні на період до 2021 року, Концепції художньо-

естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах, Національній 

комплексній програмі естетичного виховання та інших законодавчо-

нормативних документах.   

У зв’язку з цим, перед педагогічною спільнотою постають завдання 

посилення естетичного концепту в освітньо-виховному процесі, який сприяє 

формуванню духовних потреб особистості, її естетичному світосприйняттю та 

світорозумінню, емоційно-естетичному ставленню до навколишньої дійсності. 

Одним з дієвих шляхів їх вирішення є широке використання музичного 

мистецтва, яке багатовіковим і світовим досвідом визнано наймогутнішим 

засобом естетичного виховання.  

Залучення особистості до музичного мистецтва починається з її 

народження. Особливо важливим вважається молодших шкільний вік, який 

формує спрямованість дитини на подальший розвиток, закладає основи 

естетичного освоєння навколишньої дійсності через розуміння прекрасного в 

музичних творах, розвиток емоційної чутливості, творчої музичної діяльності.  

Саме у початкових класах на уроках музичного мистецтва починається 

процес формування музично-естетичної культури, музично-естетичного 

світогляду, усвідомлення важливої ролі музики в житті людини, виховання 
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любові до кращих зразків українських, зарубіжних музичних творів, 

толерантного ставлення до культур різних країн світу, які збагачують 

внутрішній світ, як невід’ємну частину духовної культури дитини. 

Як зазначається у Державному стандарті початкової загальної середньої 

освіти (2011) та Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої 

освіти у 1-2 та 3-4 класах «Нова Українська школа» (2019), предмет «Музичне 

мистецтво» спрямовується на опанування учнями способів художньої 

діяльності та цінностей мистецтва шляхом здобуття власного естетичного 

досвіду на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, 

ігрового та інтегрованих підходів. 

Питання естетичного виховання особистості завжди привертали увагу 

науковців. Так, в історичному дискурсі розвиток естетичного виховання та 

погляди вітчизняних науковців щодо його основ розглянуто в роботах 

Т. Будняк, А. Соколової, О. Сухомлинської, Т. Танько, Є. Федотова та ін., 

розробці теоретичних аспектів присвячено праці О. Гудовсек, Д. Джоли, 

С. Мельничука, О. Отич, Г. Падалки, Н. Прушківської, О. Рудницької, 

В. Сухомилинського та ін. 

Розробкою питань музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи займались О. Діаковська, С. Карташов, В. Квашук, Е. Печерська, 

В. Салій, О. Сбітнєва, А. Чернишова та ін. Питанням інтеграції видів 

навчальної діяльності на уроках музики в початкових класах присвячено 

дослідження вітчизняних педагогів Н. Данько, Т. Дорошенко, Н. Плис, 

Л. Тищенко та ін.  

Однак, сучасний стан вітчизняної системи музично-естетичного 

виховання молодших школярів, з огляду на зростання в суспільстві кризисних 

явищ, деестетизацією масового медіа контенту, викликає істотне занепокоєння 

педагогічної громадськості та свідчить про необхідність пошуку нових шляхів 

розв’язання проблем музично-естетичного виховання, виваженого аналізу не 

тільки вітчизняної теорії та практики, а й досвіду, накопиченого світовими 

освітньо-виховними системами у цій галузі. Суголосні настанови декларуються 
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у Державній національній програмі «Освіта»: («Україна ХХІ століття»), а саме: 

наповнення вітчизняної освітньої системи культурно-історичними надбаннями 

українського народу; забезпечення її активної участі «у світовому науковому та 

педагогічному житті, в міжнародних культурно-освітніх і наукових контактах». 

У вітчизняній педагогіці питання, пов’язані з вивченням досвіду музично-

естетичного виховання зарубіжних країн знайшли висвітлення в розвідках 

А. Бондаренко, А. Вільчковської, М. Лещенко, Г. Ніколаї та ін. (Польща); 

І. Сташевської, А. Олійник (Німеччина); С. Барило, Л. Масол, С. Ничкало, 

В. Черкасов та ін. (Англія, США, Швеція, Угорщина); В. Гаснюк, С. Човрій та 

ін. (Угорщина) тощо. 

Значний інтерес викликає досвід музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея другої половини ХХ – початку ХХ 

століття. Освіта визнається основним напрямом розвитку держави, впливаючи 

на духовне, культурне, економічне та політичне життя країни і виступає 

соціальним гарантом стабільності. Її гуманістична спрямованість уможливлює 

необмежений творчий вибір життєвих пріоритетів вже починаючи дитинства, а 

музично-естетичне виховання виступає важливим інструментом активного 

творчого розвитку, формування національної самосвідомості, шанування 

власної культури та культури інших країн. У щорічному звіті ЮНЕСКО щодо 

стану освіти у світі система освіти Республіки Корея визнана однією з 

успішних. 

Вищезазначене актуалізує звернення до вивчення особливостей системи 

освіти Республіки Корея та, зокрема, філософських основ, теорії і практики     

музично-естетичного виховання учнів початкової школи. Аналіз ступеня 

наукової розробки означеної проблеми засвідчив значний інтерес зарубіжних 

науковців до таких питань як: 

- становлення системи музично-естетичного виховання в Кореї у 

досліджуваний період (Ан Су Мінь, О.Глухарева, Кім Йонг-ха, Лім Хьон-чжун, 

Пак Хі-су, Чо Йон-сун); 

- вплив конфуціанства на означені процеси (С. Бабаян, У Ген-ір, В. Хан); 



 
6 

- вивчення специфіки музично-естетичного виховання в Республіці Корея 

(Джонг Йонг-су, Джу Те-чан, І Синг-рок, Кім Мі-дя, Е. Лім, У. Тайшина); 

- реалізація методів інтеграції в початковій школі (І Кьонг-он, І Чонг-вон, 

Ю Чонг-е, І Чонг-мін, І Хьон-чу, Кім Чонг-у, Кім Ре-йонг, Пак Со-йонг); 

- компаративний аналіз освітніх систем Республіки Корея та інших країн 

(Кім Бо-йон, Пак Со-йонг, Пак Су-чін, Т. Сойєр, Дж. Чой, Т. Щлєжзяк). 

Науковий пошук засвідчив, що попри суттєвий науковий доробок 

питання змісту, форм і методів музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Коре цілісно у визначаних хронологічних межах 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) не були предметом спеціального 

педагогічного дослідження. Доцільність проведення дослідження з означеної 

проблеми посилюється потребою усунення низки суперечностей між:  

- необхідністю підвищення у вітчизняній системі освіти вимог до 

музично-естетичного виховання школярів та недостатньою увагою до їх 

переосмислення та впровадження в освітню практику з урахуванням сучасних 

реалій;    

- потребою різнобічного розвитку сучасної системи музично-естетичного 

виховання школярів в Україні на основі використання прогресивних досягнень 

не тільки європейської, але й східної освітньої системи та недостатнім 

дослідженням цього питання у вітчизняній науковій літературі; 

- накопиченим у Республіці Корея цінним досвідом музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи та відсутністю наукових розробок щодо 

його впровадження в процес виховання учнів початкової школи в Україні. 

Отже, необхідність розв’язання названої проблеми, доцільність вивчення 

і впровадження передового досвіду музично-естетичного та недостатня 

теоретико-методична розробка цієї проблеми зумовили актуальність 

дослідження та були основою формулювання його теми «Музично-естетичне 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея (друга половина XX – 

початок XXI століття)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди з проблеми 

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК№-1-200199004104). Тема 

дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (протокол № 9 від 

22 грудня 2017 року). 

Мета дослідження: розкрити теоретичні питання та узагальнити досвід 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у 

другій половині XX – початку XXI ст. задля творчого впровадження його у 

закладах загальної середньої освіти України. 

Об’єкт дослідження – освітньо-виховний процес у початковій школі 

Республіки Корея. 

Предмет дослідження – теорія і практика музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи у Республіці Корея у другій половині ХХ – 

початку ХХІ століття. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність основних дефініцій окресленої проблеми. 

2. Схарактеризувати ступінь наукової розробки проблеми музично-

естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у другій 

половині XX – початку XXI ст. 

3. З’ясувати витоки музично-естетичного виховання у Республіці Корея. 

4. Визначити етапи розвитку музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи у Республіці Корея в означений період. 

5. Узагальнити досвід музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи Республіки Корея у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. та окреслити 

перспективи його творчого використання в закладах загальної середньої освіти 

України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від середини ХХ 
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століття дотепер. Нижня межа – 1948 р. – визначається прийняттям Конституції 

17.07.1948 р., у якій окреслено обов’язковість і безкоштовність початкової 

освіти, проголошенням Республіки Корея 15.08.1948 р., національно-

культурним відродженням і початком нового прогресивного етапу 

економічного та культурного розвитку, який супроводжувався значними 

реформами та інноваціями в музично-естетичному вихованні. 

Верхня хронологічна межа – 2020 р. обґрунтовується останньою 

редакцією Закону про початкову і середню освіту 20.10.2020 р. 

Методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація, порівняння) – для уточнення термінологічного поля 

дослідження, з’ясування джерельної бази досліджуваної проблеми;   спеціальні: 

історико-структурний, історико-діахронний та критеріально-комплексний, які 

послугували основою для розробки структури дослідження, з’ясуванню витоків 

становлення і розвитку досліджуваної проблеми, визначенню й обґрунтуванню 

етапів розвитку музично-естетичного виховання учнів початкової школи в 

Республіці Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., узагальненню 

досвіду організації розвитку музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи в Республіці Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.; історико-

актуалізаційний – для визначення перспектив творчого використання досвіду 

організації музично-естетичного виховання Республіки Корея досліджуваного 

періоду у вітчизняних закладах загальної середньої освіти; ретроспективний – 

при вивченні документів з Архіву Національного юридичного інформаційного 

центру Республіки Корея (국가 법령 정보센터). 

Завдяки використанню означених методів було отримано об’єктивну й 

достовірну інформацію з проблеми дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що уперше:  

- здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз теоретичних питань і 

досвіду музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки 

Корея другої половини ХХ – початку ХХІ століття;  
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- окреслено ступінь наукової розробки проблеми та встановлено напрями 

вивчення обраної проблематики; з’ясовано витоки музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея в означений період; 

- визначено етапи розвитку музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: 

перший етап (1948 – 1962 рр.) – закладання юридичної основи музично-

естетичного виховання учнів початкової школи в Південній Кореї після 

проголошення Республіки. Прийняття Конституції Республіки Корея 

17.07.1948 р., Закону про освіту 31.12.1949 р., Надзвичайного акту про освіту в 

умовах війни 26.02.1951 р., Першої Директиви навчального плану початкової 

школи 20.04.1954 р. Формування сучасної структури загальноосвітньої школи з 

поділом на початковий (1-6 класи), середній (7-9 класи) і вищий (10-12 класи) 

рівні; другий етап (1963 – 1980 рр.) – відновлення національних традицій в 

музично-естетичному вихованні. Прийняття Другої (15.02.1963 р.) і Третьої 

(14.02.1973 р.) Директив навчального плану початкової школи. Наголос на 

розвиток творчого самовираження, естетичного сприйняття, ефективне 

використання музичних інструментів та інших засобів для розуміння та 

опанування корейського та зарубіжного мистецтва; третій етап (1981 – 1996 рр.) 

– активний розвиток системи музично-естетичного виховання та розширення 

його доступності. Прийняття Четвертої (21.12.1981 р.), П’ятої (31.03.1987 р.) і 

Шостої (30.06.1992 р.) Директив навчального плану початкової школи. 

Формування сучасної структури навчального плану, у якій музично-естетичне 

виховання здійснюється в рамках інтегрованих предметів «Радісне життя» у 1-х 

і 2-х класах і «Музика. Мистецтво» у 3-6-х класах початкової школи; четвертий 

етап (1997 – 2020 рр.) – удосконалення змісту і структури музично-естетичного 

виховання. Прийняття Сьомої Директиви навчального плану (31.12.1997 р.). 

Сучасний етап, під час якого вдосконалення процесу музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи здійснюється шляхом періодичних 

редагувань навчального плану з метою посилення інтеграції; 

- узагальнено досвід (зміст, форми та методи) музично-естетичного 
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виховання учнів початкової школи Республіки Корея в досліджуваних 

хронологічних межах; 

- схарактеризовано особливості підготовки вчителів з музично-

естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у 

досліджуваний період; 

- окреслено перспективи творчого використання досвіду музично-

естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея в закладах 

загальної середньої освіти України; 

Відповідно до специфіки освітньо-виховної системи Республіки Корея 

уточнено сутність базових понять «естетика», «музична естетика», 

«виховання», «естетичне виховання», «музично-естетичне виховання», 

«початкова школа».   

До наукового обігу введено маловідомі нормативно-правові документи 

Республіки Корея (Конституція, Закони про освіту, базову освіту, початкову 

освіту Республіки Корея); навчально-програмна документація Республіки 

Корея (чинний Сьомий навчальний план Республіки Корея від 1997 р. з 

редакціями 2007, 2009, 2015 рр.); ресурси електронно-інформаційної бази 

мережі Інтернет (Архів Національного юридичного інформаційного центру 

Республіки Корея, офіційний сайт Міністерства освіти Республіки Корея), 

дисертації та наукові статті вчених різних країн (Республіка Корея, США, 

Японія, Австралія), що вміщують інформацію, адекватну поставленим 

завданням. 

Теоретико-методологічним фундаментом роботи стали визначення 

категорії естетики взагалі і музичної естетики з позицій культури Сходу 

(Кім Мун-хван, Такеучі Тошіо, Чо Йонг-чу та ін.); дослідження впливу 

релігійних і філософських вчень на етичні та естетичні норми в Кореї 

(Н. Доровська, О. Доценко, І. Толстокулаков, У Ген-ір, Шень Пен, Т. Щлєжяк); 

висвітлення загальних питань гуманізації шкільної освіти у контексті 

виховання гармонійно розвинутої особистості (С. Гончаренко, 

В. Сухомлинський); огляд етапів становлення і змісту естетичного, у тому числі 
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– музично-естетичного, виховання в Республіці Корея (Ан Су-мінь, Джонг 

Йонг-су, Джу Те Чан, Кім Йонг-ха, Е. Лім, Чо Йон-сун); аналіз музично-

естетичного виховання молодших школярів в Україні (Я. Гордейчук, 

Т. Дорошенко, О. Михайличенко, Л. Сбітнєва); зазначення ролі інтеграції 

предметів гуманітарного і музичного спрямування у вихованні емоційної 

культури молодших школярів (Т. Дорошенко, Кі Кьонг-сук, Кім Санг-чун, 

Кім Синг-хо); порівняльний аналіз музично-естетичного виховання в освітніх 

системах Республіки Корея, Австрії, США, Гонконгу, Японії, Швейцарії, 

Таїланду і Росії (Ан Кван-су, Кім Бо-йон, Пак Со-юнг, Пак Су-чін, Т. Сойєр, 

У Ген-ір, Чо Кьонг-сон, Чой Джін); вивчення досвіду музично-естетичного 

виховання молодших школярів в Республіці Корея (І Синг-рок, Кім Мі-дя, 

О Мюнг-сук, Со Мін-чонг, У. Тайшина, Р. Уокер, Чунг Ван Кью). 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, 

що обґрунтовані в ході наукового пошуку теоретичні положення та висновки 

щодо музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки 

Корея у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., форми, методи і види 

навчально-виховної діяльності, включення елементів музично-естетичного 

виховання в інтегровані форми навчально-виховної діяльності окреслюють 

можливості для поліпшення якості навчально-виховної роботи у вітчизняній 

початковій школі на сучасному етапі. 

Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі викладання 

дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх учителів  мистецьких 

спеціальностей: «Музична педагогіка», «Методика викладання музичного 

мистецтва у закладах загальної та спеціалізованої освіти», «Методика 

викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у закладах загальної та 

спеціалізованої освіти», «Світова історія музично-естетичного виховання 

школярів» тощо.  

Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень доповідалися 

на конференціях: II International Scientific and Practice Conference «International 

Trends in Science and Technology» (Польща, м. Варшава, 2018 р.), IV науково-
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практична конференція «Філософія освіти як складова успішних 

посттоталітарних трансформацій» (Україна, м. Харків, 2019 р.), І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Наука та освіта у дослідженнях молодих 

вчених» (Україна, м. Харків, 2019 р.), Міжнародна наукова конференція «Нова 

українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу» (Україна, 

м. Тернопіль, 2018 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Педагогіка мистецтва для культурного зростання ососбистості впродовж 

життя» (Україна, м. Мелітополь, 2019 р.). 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження здійснено в 

освітній процес Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради (довідка № 01-13/524 від 06.10.2020 р.); 

навчально-виховний процес Харківської спеціалізованої школи № 181 

«Дьонсурі», м. Харків з поглибленим вивченням корейської мови і культури 

(довідка № 258 від 07.10.2020 р.); освітній процес Миколаївського 

національного університету ім. В.О. Сухомлинського (довідка № 01-

12/01/25/1176 від 22.10.2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення, результати та висновки 

дисертаційного дослідження висвітлені у 8 одноосібних публікаціях автора, 3 з 

яких представлено в провідних фахових виданнях України з педагогіки, 1 

стаття в зарубіжному науковому виданні, 4 публікації апробаційного характеру.  

 

Структура і обсяг дисертації 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 294 

сторінки, з яких анотація на 12 сторінках, основний текст на 230 сторінках, 34 

рисунки за текстом, 27 таблиць, список використаних джерел із 237 

найменувань, з них 126 іноземними мовами, 6 додатків (52 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Термінологічне поле дослідження 

 

Досліджуючи  музично-естетичне виховання учнів початкової школи 

Республіки Корея є доцільним визначити такі категорії, як «естетика», 

«музика», «музична естетика», «виховання», «естетичне виховання», «музичне 

виховання», «музично-естетичне виховання», «початкова школа», «форма», 

«метод», «конвергенція». 

Загальновідомо, що створення науки, яка б вивчала царину почуттів, 

обґрунтував у XVIII ст. німецький філософ О. Баумгартен і, від грецького 

aisthetikos – чуттєвий, той хто відчуває, назвав її естетика. На думку вченого, 

предметом її вивчення слугує краса як «досконалість чуттєвого пізнання» та 

мистецтво, саме в якому краса отримує своє найбільше виявлення.   

Один із найвидатних філософів Європи Г. Гегель у своїх лекціях з 

естетики зазначає, що предметом естетики є: «…розлоге царство прекрасного, 

точніше кажучи, царина мистецтва чи, ще точніше – художньої творчості. 

Правда, термін естетика не зовсім підходить до нашого предмету, бо «естетика» 

означає, скоріше, науку про почуття, відчуття... Оскільки слово само собою нас 

не цікавить, ми готові зберегти назву «естетика», тим більше, що воно 

затвердилося у звичайній мові. І все ж єдиний вираз, який відповідає змісту 

нашої науки, це – «філософія мистецтва» або, ще більш певне – «філософія 

художньої творчості»» [12,26]. При цьому Гегель виключає з предмету 

естетики прекрасне у природі: «...У звичайному житті люди звикли казати про 

красивий колір, красиве небо, красиву річку, красиві троянди, красивих тварин і 

ще частіше – про красивих людей. Не заглиблюючись поки що у суперечки про 

те, якою мірою є припустимим приписувати подібним предметам якість 

прекрасного... ми вже зараз можемо відзначити, що художнє прекрасне вище за 

природу. Бо краса мистецтва є красою, народженою й відродженою на ґрунті 
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духу, і наскільки дух та його твори вище за природу і її явища, настільки ж 

прекрасне у мистецтві вище за природну красу... будь-яка жалюгідна вигадка, 

яка прийшла у голову людини, вище будь-якого витвору природи, бо у будь-

якій фантазії присутнє все ж дещо духовне, присутня свобода» [12, 8].  

Отже, Г. Гегель визначає естетику виключно як вчення про красу у 

витворах мистецтва, виключаючи при цьому естетичне сприйняття і естетичне 

ставлення до явищ природи та міжлюдських стосунків. 

Певною мірою визначення Г. Гегеля відтворено у статті «Естетика» 

корейською мовою в Інтернет-енциклопедії «Вікіпедія»: «Естетика (미학,美學, 

Aesthetics) – вивчення краси як підрозділ філософії. Основна проблема полягає 

в тому, аби відрізнити, яка краса веде до досконалості. Вона сприймається в 

аналогічному значенні філософії мистецтва» (미학(美學, Aesthetics)은 철학의 

하위 분야로서 ’아름다움’을 대상으로 삼는 학문이다. 완성도가 높은 

아름다움이 무엇인가를 분별하는 일이 주된 관심사가 된다. 예술철학과 비슷한 

의미로 받아들여지고) [137].  

Однак, у підрозділі «Сучасна естетика» надається більш поширене 

визначення: «Соціологічна естетика, яка поєднує соціологію з естетикою і 

аналітичну естетику з аналітичною філософією» [137]. Та навіть з таким 

розширенням наведене визначення знаходиться у протиріччі із значно більшим 

змістом  поняття естетика в корейській традиції.  

Варто зазначити, що естетика принципово пов’язана з визнанням краси як 

естетичної цінності. Ф. Шиллер [90] визначав красу як засіб набуття свободи, 

соціального та духовного визволення людини, її самоосвіти та вдосконалення. 

Це стосується всіх естетичних цінностей, що виникають у мистецтві, які 

людина знаходить у навколишньому світі, створює в практичній діяльності, 

відображаючи реальність, чи то в роботі за фахом, художніх творах, побуті, в 

інших галузях.  

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B2%A0%ED%95%99
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%99%EB%AC%B8
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%88%EC%88%A0
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Шень Пен у доповіді «Эстетика конфуцианства в странах Востока: 

общность и различия» визначає естетику як систему знань про найбільш 

загальні властивості й закони розвитку протилежних понять прекрасного і 

потворного, піднесеного і низького, трагічного і комічного, про особливості їх 

відображення в свідомості людини [92].  

Корейський вчений Кім Мун-хван (김문환), автор монографії «Розуміння 

естетики» [119], наголошує на тому, що терміни «краса» і «естетика» 

стосуються один одного. Незважаючи на те, що термін «краса» широко 

застосовується в повсякденному житті, його значення занадто вузьке, щоб 

охопити тематику, охоплену естетикою. Наприклад, тріумф, пишнота і трагедія 

зазвичай не означають красу, але вони піддаються естетичним міркуванням, 

оскільки мають природу і характер, які принципово прив’язані до краси. Отже, 

зазначає науковець,естетика використовує поняття краса, щоб охопити всі 

сфери ціннісного явища, з якими вона має справу. 

Навпаки, за визначенням японського науковця, автора «Енциклопедії 

естетики» Такеучі Тошіо (竹内敏雄), суб’єктивістська позиція розглядає красу 

об’єкта (美) з точки зору ставлення або здатності суб’єкта захоплюватися нею 

[156].   

В. Одіноченко – білоруський вчений визначає естетику як філософську 

науку, «що вивчає дві взаємопов’язані сфери дійсності: сферу естетичного 

ставлення людини до світу та сферу художньої діяльності людей» [53, 15]. 

Автори «Словника української мови» (1971) характеризують поняття 

«естетика» як: «1. Наука про мистецтво, форми прекрасного в художній 

творчості, природі та суспільстві. // Система поглядів на мистецтво, якої 

дотримується хтто-небудь. 2. Краса, художність чого-небудь» [69, 488]. 

У педагогічній науці значно більш розгорнуті визначення надані в 

українському педагогічному словнику С. Гончаренка:  

- Естетика (грец. αισθητικός – здатний відчувати) – наука про загальні 

закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про суть і форми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 
16 

відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль 

мистецтва у розвитку суспільства; 

- Естетика поведінки – риси прекрасного у вчинках і діях людини: в її 

ставленні до праці й суспільства, в її манерах і вигляді, у формах спілкування з 

людьми. Визначається інтелектуальним рівнем людини. Систематичне 

виховання навичок поведінки, яка відповідає вимогам естетики, сприяє 

розвитку естетичних потреб, почуттів і понять [15].  

Психологічна естетика другої половини ХІХ ст. розглядає естетичне 

споглядання як передумову естетичного впливу, як перший крок у розумовому 

ставленні, що виникає в результаті естетичних поглядів.  

Автор статті «Естетичне ставлення до мистецтва: теоретичні підходи» 

Л. Аристова одним із необхідних компонентів естетичного ставлення називає 

діяльність: «естетичне ставлення як емоційно-чуттєве ставлення людини до 

художніх цінностей, результат взаємодії особистості з мистецтвом, у процесі 

якого вона не лише пізнає та оцінює мистецькі зразки, а й активізує власні 

творчі можливості, самореалізується у відповідній художній діяльності» [3,4].  

Аналізуючи вплив різних видів мистецтва на почуття людини, Г. Гегель 

так визначає особливість музики: «Вона претендує на скрайню суб’єктивну 

проникливість як таку; вона – мистецтво почуття, яке безпосередньо 

звертається до самого почуття... враження, яке має тут виявитися, негайно стає 

чимось внутрішнім» [13, 279-280]. 

Особливе місце музики у мистецтві і музичної складової в естетичному 

вихованні підкреслює також у своїй дисертаційній роботі Л. Сбітнєва: 

«Мистецтво є емоційно-образним відтворенням дійсності. Засобом художньої 

передачі думки у мистецтві є художній образ. У музичному мистецтві яскраво 

проявляються гармонія, упорядкованість, розмірність, симетрія, ритм, 

удосконаленість, краса, тривалість музичного звуку та динаміка розвитку 

музичних образів. Пізнавальне значення музики визначається тим, що вона 

допомагає краще сприймати всі відтінки і звукове багатство  життя, усі його 

звукові прояви. Музику справедливо називають «мовою почуттів»» [65, 91]. 
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Враховуючи сказане, можна виділити особливе місце музики в естетиці – 

музичну естетику. 

Корейський науковець Чо Йонг-чу у своїй роботі «Розуміння музичної 

естетики» характеризує естетику як нечітку, широкомасштабну концепцію 

різноманітних проблем і перспектив, а не виключно навчальний предмет з 

фіксованими, обмеженими дослідженнями. Музична естетика, на його думку – 

це наука, яка розкриває особливу естетичну сутність музики як мистецтва. В 

широкому сенсі, музична естетика уможливлює усвідомити різницю між 

музикою та не-музикою, взаємозв’язок між природою людини та історією, 

фундаментальні принципи музичної інтерпретації та оцінювання, природу й 

основу досконалості та велич у музиці, зв’язок між музикою та іншими 

мистецтвами. Більш вузько статус музики визначено як «поетичний засіб 

забезпечення раціональної основи музичної досконалості та оцінки» [147, 1]. 

Ю. Юцевич у словнику-довіднику «Музика» надає таке визнчення: 

«Естетика музична – розділ естетики, що вивчає музику як вид мистецтва з 

огляду на загальні закони чуттєво-образного пізнання та освоєння дійсності, 

особливі закони художньої творчості та конкретні закономірності музичного 

мистецтва» [93, 85]. 

Відповідно до теми нашого дослідження набуває значної ваги визначення 

терміну «виховання», включно з його співвідношенням з термінами 

«навчання», «викладання». 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає термін 

«виховання» через його дію – виховувати: вирощувати, навчаючи правил 

поведінки, даючи освіту і т. ін. [10]. 

Однак, аналізуючи явище виховання в цілому та його музично-естетичної 

складової в Кореї, слід брати до уваги, що на відміну від вітчизняної та, взагалі, 

західної традиції, освітні системи країн Далекого Сходу (Корея, Китай, Японія) 

не розрізняють сутність освіти і виховання як певною мірою окремих 

складових цілого процесу формування особистості. Наприклад, обидва наведені 

терміни мають одне і теж значення, майже співзвучний відповідник в японській 
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(教育, кьойку) і корейській (교육, кьоюг) мовах, який наприклад застосовано у 

перекладі визначення Дж.Ф. Кнеллера, автора монографії «Вступ до філософії 

освіти» [102], наведеному на відповідній корейсько-мовній сторінці у Вікіпедії: 

«Освіта (виховання) або викладання – це діяльність, щодо викладання й 

засвоєння знань та навичок, необхідних для життя людей. ... Діяльність, в якій 

наставник з’ясовує здатність вихованця набувати нові знання та функції, задля 

кращого життя і тим самим підтримувати й розвивати суспільство. У широкому 

сенсі це також стосується всіх видів діяльності та досвіду, які впливають на 

формування розуму та здібностей особистості» [102]. 

Як свідчать наукові джерела [117; 119; 131; 147], у педагогічній теорії 

Кореї переважає погляд на освіту як не просто обов’язковий засіб передачі 

знання від вчителя, а як процес тісної взаємодії вчителя та учнів, заохочення 

використовувати знання на практиці задля формування вірної системи 

цінностей, стосунків. Тобто наголошується на необхідності особистісно-

діяльнісного підходу в навчанні. Підкреслюється неспроможність застосування 

навчання без виховання. 

Зважаючи на це, освітні процеси в Кореї слід розглядати у більш 

широкому сенсі – як процеси виховання.  

Аналіз музично-естетичного виховання учнів початкової школи 

Республіки Корея є доцільним здійснювати відповідно до послідовних 

визначень естетичного, музичного і музично-естетичного виховання, які 

знайшли висвітлення в науково-педагногічній літературі. 

Л. Сбітнєва у дослідженні «Розвиток системи музично-естетичного 

виховання дітей і молоді в Україні (друга половина ХХ століття)» характеризує 

естетичне виховання як «процес формування цілісного сприйняття і розуміння 

прекрасного в мистецтві та дійсності... Завданням естетичного виховання є  

розвиток усіх форм естетичної свідомості, розширення художнього сприйняття, 

організація людських почуттів,  включення категорій естетичного рівня в 

алгоритм власної діяльності. Естетичне виховання повинно проникати в усі 
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сфери дитячого життя, забезпечуватися багатством і різноманітністю засобів 

виховання» [65, 89]. 

У свою чергу С. Гончаренко, автор Українського педагогічного словника, 

надає таке визначення: «Естетичне виховання – складова частина виховного 

процесу, безпосередньо спрямована на формування й виховання естетичних 

почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її 

здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах 

діяльності людини. Естетичне виховання спрямоване насамперед на виховання 

в людині гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в його 

різноманітних проявах» [15,119]. 

За визначенням С. Гончаренка: «Музичне виховання – процес 

цілеспрямованого пізнання музики, розвиток музично-естетичних смаків 

людини, збагачення її музичної культури та здібностей. Розвиває любов до 

музики, вдосконалює здатність розуміти музичне мистецтво, співпереживати, 

сприймати його з естетичною насолодою» [15, 219]. Науковцем були 

виокремлені засоби музичного виховання (музична освіта, музична діяльність, 

слухання музики) та основні чинники (педагогічний процес у загальноосвітніх 

школах, середовище, музичне оточення в родині).  

Корейський науковець Со Мін-чонг у своєму дослідженні «Визначення та 

обґрунтування музичного виховання» розглядає музичне виховання як синтез 

музики та виховання, в якому музика виступає мистецтвом, що виражає думки 

та емоції, а виховання – процес викладання та навчання всім видам діяльності, 

необхідним для людського життя  [131]. Науковець відзначає, що музика 

сьогодні є частиною оточуючої дійсності, тому люди мають бути здатні 

розпізнавати і оцінювати будь-яку музику, яка звучить в навколишньому 

середовищі, а її зразки повинні мати ціннісне художнє значення.  

Наголошуючи на необхідності музичного виховання, Со Мін-чонг надає 

велику роль урокам музики у школі, які дозволяють учням самостійно вибирати 

й поєднувати музичні елементи, стимулюють творчість. Саме творчість, на його 

думку, сприяє розвитку дивергентного мислення людини, яке «пропонує різні 
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рішення через сміливі експерименти і свободу від традицій» [131, 1]. Музика 

привчає людину вбачати художню сутність у всьому та привносити її у свою 

життєдіяльність, що дозволить отримати економічно вищі цінності. 

Наполягаючи на тому, що почуття і емоції мають бути виражені у 

сприйнятний для суспільства спосіб, Со Мін-чонг зазначає, що мистецтво може 

виступати як інструмент для сублімації емоцій і вираження їх належним чином, 

а музика повинна бути корисним інструментом у житті, який виражає почуття 

та емоції через різноманітну творчу та виконавську діяльність  [131]. 

Співставляючи завдання науки і мистецтва, Со Мін-чонг відзначає, що 

наука прагне об’єктивності та узагальнення, в той час як мистецтво бажає 

суб’єктивності й співпереживання  [131]. 

Аналіз Навчального плану з музики Міністерства освіти, науки та 

технологій Республіки Корея дозволяє зробити висновок про те, що найбільш 

відповідним до завдань, форм і методів музично-естетичного виховання у 

початковій школі Південної Кореї є визначення Л. Аристової: «Музичне 

виховання – унікальний засіб формування єдності емоційної і інтелектуальної 

сфер психіки дитини, воно здійснює величезний вплив не тільки на емоційний, 

а й на навчальний розвиток дитини. Урок музичного мистецтва це шлях 

організації духовного зусилля учнів, який поєднує розуміння себе, своєї 

естетичної позиції, естетичного ставлення до світу та мистецтва» [3,38]. 

Дослідниця наголошує, що в процесі музичного виховання акцент переноситься 

з викладання знань на усвідомлення їх значущості у ході обміну враженнями, 

думками, судженнями, «з метою відкриття багатовимірності естетичного 

бачення світу» [3,38]. 

 О. Михайличенко у докторській дисертації розглядає музично-естетичне 

виховання у двох вимірах. Музично-естетичне виховання в Україні науковець 

визначає як «діалектичну взаємодію інституцій створення, накопичення та 

збереження досвіду національного музичного мистецтва з процесами передачі 

цього досвіду з покоління в покоління у тісному суспільно-історичному та 

соціально-економічному зв’язках. Разом з тим, це процес передачі та засвоєння 
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особистістю емоційно-художніх образів українського, зарубіжного музичного 

та суміжних з ним мистецтв, які спроможні спонукати її до творчої діяльності 

та створення навколо себе життя, побудованого на кращих морально-етичних 

цінностях, що виробило людство» [49, 13]. Наведене визначення не втрачає 

своєї значущості і у стосунку до музично-естетичного виховання поза межами 

України.  

Ю. Юцевич характеризує музично-естетичне виховання як «галузь 

естетичного виховання, сферу залучення суспільства до музичної культури, 

цілеспрямований системний розвиток музичних здібностей і музичної культури 

особистості, виховання цілісного відчування, переживання і розуміння 

образного змісту музичних творів, засвоєння суспільно-історичного досвіду 

музичної діяльності» [93, 166]. 

Корейський науковець Со Мін-чонг у своєму дослідженні «Визначення та 

обґрунтування музичного виховання» розглядає музичне виховання як синтез 

музики та виховання, в якому музика виступає мистецтвом, що виражає думки 

та емоції, а виховання – процес викладання та навчання всіх видів діяльності, 

необхідних для людського життя, відзначаючи, що музика сьогодні є частиною 

навколишньої дійсності, тому люди мають бути здатні розпізнавати та 

оцінювати будь-яку музику, яка звучить в навколишньому середовищі, а її 

зразки повинні мати ціннісне художнє значення. Співставляючи завдання науки 

і мистецтва, Со Мін-чонг відзначає, що наука прагне об’єктивності та 

узагальнення, у той час як мистецтво бажає суб’єктивності й 

співпереживання [131]. 

О Мюнг-сук і Р. Уокер, автори статті «Корея» у збірці «Музичний 

розвиток і навчання: міжнародна перспектива» зазначають, що музично-

естетичне виховання – це процес естетичного пізнання світу через музичну 

діяльність. Головна особливість музично-естетичного виховання учнів Кореї, як 

наголошують науковці, полягає у його спрямованості на творчу виконавську 

діяльність, пізнання естетичного через вивчення різних музичних стилів, 

осбисту участь у власному, колективному створенні або виконанні музики. 
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Крім того, сольний та хоровий спів, сольне, ансамблеве та оркестровое 

виконавство слугують дітям великою насолодою та ефективним засобом 

відпочинку [94]. При цьому автори розрізнюють такі категорії: «музично-

творчі» і «музично-правильні, але неоригінальні» твори. До останніх відносять 

ті твори, які отримують високу оцінку педагогів, оскільки відповідають 

відомим теоретичним уявленням щод музичної структури, але вторинні і бідні 

оригінальними ідеями учня [73]. 

Відповідно до теми даної роботи є доцільним навести терміни, якими 

зазначаються специфічні жанри корейської поезії і музики: 

- кагок (가곡, 歌曲) – традиційна вокальна музика на тексти у стилі Січжо 

у супроводі оркестру, яка виникла за часів Чосон. У 1969 році визнана 

важливою нематеріальною культурною пам’яткою Кореї; 

- мінйо (민요, 韓國 民謠) – народна музика, створена простими людьми, 

які не є професійними музикантами. Тому на початку мелодія відтворювалася 

не музичними інструментами, а голосом, і не мала нотної партитури; 

- пансорі (판소리) – різновид сольної опери, в якій актор співає під 

акомпанемент барабану, супроводжуючи це мімікою і жестами; 

- січжо (시조) – традиційний корейський вірш, записаний звичайно 

китайськими ієрогліфами, який декламується у супроводі струнного 

інструмент; 

- тхарьонг (타령, 吹打) або Чвіта (취타, 槪念) – рух королів, сановників та 

військових у супроводі струнних, духових і ударних інструментів, який 

використовується у військових маршах; 

- чангчжаг кугакок (창작 국악곡) – традиційна корейська музика у 

сучасній обробці з використанням корейських інструментів, таких як каягим; 

- чжонретонгйо (전래동요) – народні дитячі вірші. У словниковому 
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значенні «дитячі рими». З точки зору музики класифікуються на «традиційні 

дитячі віршики» та «творчі дитячі віршики» (або художні пісні); 

- чонгак (정악) – традиційна придворна музика, яку виконували 

придворні та вищі класи за часів Корьо і Чосон. 

Завдання нашого дослідження передбачає визначення терміну «початкова 

школа» на основі аналізу особливостей молодшого шкільного віку. 

Домінанта емоційного сприйняття над раціональним, шлях до 

раціонального через емоційне особливо характерні для раннього дитинства – 

від дошкільного виховання до початкової школи. Відповідно до словника 

С. Гончаренка: «Початкова школа – загальноосвітній навчально-виховний 

заклад для дітей, що дає початкову освіту (елементарні знання з рідної мови, 

математики, а також про природу й суспільство); перший ступінь загальної 

середньої освіти. Вік дітей, які вступають до початкової школи в різних країнах 

неоднаковий. В Україні навчання в початковій школі починається з 6-7 років і 

триває звичайно 4 роки. При наявності можливостей та умов у початковій 

школі може проводитися робота з раннього профілювання класів (музичні, 

художні, хореографічні, фізкультурні, з вивченням іноземних мов тощо). 

Організується як самостійна школа, а також у складі основної або середньої 

загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею. Термін навчання в початковій школі – 

3-4 роки» [15, 266]. Можна помітити неточність у визначенні місця естетичної 

складової тільки через можливе профілювання класів, бо загальні освітні 

програми початкової школи як в Україні, так і в Республіці Корея також 

обов’язково вміщують цю складову. 

В межах даного дослідження є важливим визначення різниці у розподілі 

загальноосвітньої школи на молодшу, середню і старшу. Відповідно до 

Навчальних планів Республіки Корея, затверджених Міністерством освіти у 

2008 і у 2015 рр. [113; 138], до початкової школи віднесено 1-6 класи, до 

середньої – 7-9 класи і до старшої – 10-12 класи. 

Реалізація завдань досліджуваної проблеми вимагає застосування 

відповідних форм і методів, сутнісне поняття яких сприятиме ґрунтовнішому 
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аналізу музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки 

Корея у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 

Аналізуючи форми і методи виховання, В. Чайка у навчальному 

посібнику «Основи дидактики» [87] наводить  наступні визначення: «Форма – 

зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у 

встановленому порядку і режимі, втілюється у формах організації виховання, 

класифікація яких здійснюється за різними ознаками: кількістю учнів, місцем 

проведення навчання, тривалістю навчальних занять. Метод – спосіб 

упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на 

розв’язання завдань освіти» [87, 167]. 

І. Подласий у підручнику «Педагогіка. Новий курс»  поділяє форми 

виховання: 

- за кількістю охоплених процесом виховання людей на: індивідуальні, 

мікрогрупові, групові (колективні): 5-7 до 25-40 вихованців, масові: верхня 

межа кількості вихованців не обмежена [63]; 

- за місцем проведення виховних заходів на: шкільні (шкільні заняття 

(уроки), робота в майстернях, на пришкільній дослідній ділянці, в лабораторії 

тощо); позашкільні (домашня самостійна робота, екскурсії, заняття на 

підприємствах тощо) [62]; 

- за тривалістю часу: класичне заняття (45 хв), спарене заняття (90 хв), 

спарене вкорочене заняття (70 хв),  уроки «без дзвінків» довільної тривалості 

[46]. 

Серед форм шкільних і позашкільних виховних заходів О. Ворожейкіна у 

книзі «100 цікавих ідей для проведення уроку» [11] і А. Кузьмінський та 

В. Омеляненко у роботі «Педагогіка у запитаннях і відповідях» [39] найбільш 

важливими можна називають такі: 

- Розповідь – усне викладення навчального матеріалу; 

- Шкільна лекція припускає усне викладення матеріалу, що є 

змістовнішим, ніж розповідь; підвищену складність логічних побудов, образів, 

доказів, узагальнень, коли необхідно сформувати цілісне уявлення про предмет; 
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- Бесіда (загальна дискусія, обговорення,  підбиття підсумків). Форма 

бесіди дозволяє всім учасникам виховного процесу невимушено оцінити 

ефективність заняття й не припускає виставляння оцінок; 

- Факультативні заняття об’єднують учнів за інтересами і спрямовані на 

поглиблення знань з окремих дисциплін або наукових проблем. Їх проводять з 

невеликою групою учнів з періодичністю, визначеною робочим планом. Кожен 

вид факультативних занять може бути теоретичним, практичним або 

комбінованим; 

- Практикуми передбачають залучення учнів до системи самостійного 

виконання практичних завдань на основі оволодіння теоретичними знаннями і з 

метою формування необхідних умінь та навичок; 

- Семінари – специфічна форма організації самостійної пізнавальної 

діяльності учнів з метою поглибленого вивчення окремих тем чи проблем; 

- Навчальна екскурсія – форма роботи, спрямована на вивчення учнями 

при керівній ролі вчителя певних явищ, процесів, предметів через безпосереднє 

їх сприймання і спостереження. 

Г. Падалка у підручнику «Педагогіка мистецтва. (Теорія і методика 

викладання мистецьких дисциплін)» [54] вказує на наступні типові методи 

музично-естетичного виховання: 

- метод художнього вправляння: багаторазове повторення мистецьких дій 

з метою досягнення досконалості їх виконання, закріплення на рівні 

автоматизму; 

- метод виконання етюдів: фрагментарне виконання (1 куплет та приспів) 

музичного твору з метою відпрацювання окремих його деталей; 

- метод інтерпретаційного опрацювання: орієнтує учня на власне 

тлумачення художніх образів, створених автором; 

- метод варіантної розробки: залучення учнів до створення різних 

варіантів вирішення художнього задуму; 

- метод імпровізації: застосовується з метою спонукання учня до творчої 

діяльності, активізації його творчих схильностей, здатності не тільки 
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відтворити, а й виявити спроможності до власних творчих знахідок; 

- метод створення художніх образів: зaлучення учнів до створення нового 

в мистецтві.  

Д. Кабалевській в «Основних принципах и методах програми з музики 

для загальноосвітньої школи» [29] називає також: 

- метод роздумів про музику: особистісне, творче індивідуальне 

привласнення учнями духовних цінностей;  

- метод емоційної драматургії: спрямований на активізацію емоційногo 

ставлення школярів до музики.  

Л. Горюнова і Л. Маслова, автори книги «Урок музики – урок мистецтва: 

Книга для вчителя» [17] вирізняють: 

- метод створення композицій: об’єднання різних форм спілкування учнів 

з музикою при виконанні одного твору;  

- метод створення художнього контексту: спрямований на розвиток 

музичної культури школярів через «виходи» за межі.  

Н. Гродзенська у «Слуханні музики у школі» [18] також додає метод 

порівняння: порівняння на основі контрасту та повторності. У посібнику «100 

цікавих ідеях для проведення уроку» [11] О. Ворожейкіна виділяє метод 

самооцінювання: оцінювання учнями своєї роботи або роботи своїх товаришів, 

а також заняття взагалі; його застосування дозволить учителеві багато чого 

дізнатися про себе й про учнів, а також про якість навчального процесу. 

Л. Тищенко у доповіді «Розвиток пізнавальної активності молодших 

школярів шляхом впровадження інтеграції» визначає проведення уроків на 

основі інтеграції навчального матеріалу з декількох предметів, об’єднаних 

навколо однієї теми як один із напрямів методичного оновлення уроків в 

початкових класах, який сприяє інформаційному й емоційному збагаченню 

сприймання, мислення та почуттів учнів завдяки залученню цікавого 

взаємопов’язаного матеріалу, що дає змогу всебічно пізнати якесь нове явище, 

поняття, досягти цілісності знань [73]. 

У свою чергу Н. Плис у роботі «Інтеграція навчальних предметів як засіб 



 
27 

формування в учнів початкової школи цілісності сприйняття світу» розрізняє 

такі рівні міжпредметної інтеграції: 

- повна – об’єднання в одному курсі різних навчальних предметів; 

- часткова – поєднання матеріалу різних предметів, підпорядкованих 

одній темі [61]. 

Протягом останнього десятиліття корейські педагоги-науковці вбачають 

розвиток системи музично-естетичного виховання у застосуванні методу 

конвергенції. Слід зазначити, що власне слово «конвергенція» (convergence) 

використовується тільки в перекладі наукових праць англійською мовою.  

Оригінальна назва корейською мовою 융합교육 включає два слова: 융합 

(злиття, синтез) і 교육 (навчання/виховання). На відміну від інтеграції в межах 

одного циклу – естетичного у випадку музично-естетичного виховання, 

«конвергенція» передбачає «міждисциплінарну інтеграцію» [133] – поєднання в 

межах уроку матеріалу предметів, які відносяться до різних циклів: естетичний-

природничий, естетичний-історичний, естетичний-соціальний. 

Таким чином, аналіз наукових праць, узагальнення науково-педагогічної 

літератури науковців Республіки Корея, вітчизняних і зарубіжних учених 

підтверджують значну увагу дослідників до питань музично-естетичного 

виховання особистості. Однак, результат наукового пошуку засвідчив 

відсутність визначення основної дефініції дослідження. Разом з тим, 

комплексне вивчення термінологічного поля роботи дозволило зосередитися на 

ключовому терміні дисертаційного дослідження «музично-естетичне виховання 

учнів початкової школи Республіки Корея» як цілеспрямованому процесі 

використання музичного мистецтва у формуванні в учнів 1-6 класів початкової 

школи здібності сприймати та оцінювати прекрасне, гармонійне в мистецтві та 

природі, здатності активною творчою діяльністю привносити естетичне у 

власне життя та побудову гуманного суспільства.  
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1.2. Ступінь наукової розробки проблеми 

 

В умовах глобальних трансформацій в усіх сферах життєдіяльності 

людства, посилення мультикультурних чинників у розвитку українського 

суспільства актуалізуються питання вивчення та запозичення кращих досягнень 

країн світу. Аналіз науково-педагогічної, мистецтвознавчої літератури свідчить 

про значну увагу світової спільноти до проблеми музично-естетичного 

виховання особистості. У цій площині, завдяки своїм економічним успіхам, 

дотриманню суспільством національних традицій, а також  здобуткам в 

освітній галузі, значний інтерес представляє досвід Республіки Корея.  

Проведений науковий пошук засвідчив, що у другій половині ХХ ст. 

досліджувана проблема в науково-педагогічній думці Республіки Корея 

практично не розроблялась. Однак, у кінці цього століття досліджувані питання 

починають порушуватися в різних напрямах. 

Загальновідомо, що значущим чинником розвитку педагогічної думки 

слугує її тісний зв’язок з філософією. На цьому наголошували видатні 

українські вчені, педагоги М. Бердяєв, М. Демков, В. Зеньківський, 

К.Ушинський та інші. Філософські положення, зазначали науковці, виступають 

як найбільш загальні орієнтири, що входять до складу методологічного 

забезпечення педагогіки. Вони необхідні для побудови педагогічних теорій та 

осмислення їхніх значень, а також прогнозування наслідків, щодо суспільства, 

нових педагогічних ідей і розробок.  

З огляду на вищезазначене, першочерговим виступає питання визначення 

філософських основ розвитку музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи республіки Корея у другій половині ХХ на початку ХХІ століття. 

 Проведений науковий пошук з теми дослідження засвідчив важливий 

вплив філософських положень на становлення педагогічних теорій Республіки 

Корея та їх значення на розвиток системи освіти країни. Відображення 

філософської думки Сходу у навчанні й вихованні підростаючого покоління 

Республіки Корея розглянуто у роботах Лім Хьон-чжун [41], В. Пак і Г.Тягай 
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[78], А.Усманходжаєвої [65], Фарук Левент (Faruk Levent) і Мераль Пехліван 

(Meral Pehlivan) [104], Т.Щлєзяк (T. Śleziak) [113], А.Шмакової [91]. Історичні 

коріння естетичних цінностей Кореї пов’язані з релігією та філософією 

досліджувалися Н.Доровською [22], О.Доценко [26], Кім Ін-во (Kim Inwhoe) 

[100], В.Марковим [46], Пак Вон (Park Won) [109], Пак Сун-йонг (Park 

Sunyoung) [108], І.Толстокулаковим [74-76], У Ген-ір [79-81], В.С.Хан [85; 86], 

Шень Пен [92].  

Як свідчить аналіз наукових розвідок, незалежно від конкретної 

проблематики кожної з них, усі дослідники даної проблеми єдині у визначенні 

важливості впливу конфуціанської філософії на освітньо-виховну систему в 

Кореї на всіх етапах її розвитку. 

Аналізуючи вплив буддизму на етичні та естетичні риси античної та 

середньовічної корейської культури, В. Марков так характеризує цю релігію 

наступним чином: «життя людини організується... у кінцевому рахунку 

моральним законом, коли будь-яка дія має рівний відгук... визнається тільки 

одна форма боротьби із самим собою, з власними оманами, з власною 

несвободою заради духовного самовдосконалення» [46, 101, 102].  

Заслуговують на увагу погляди відомого кореєзнавця І.Толстокулакова, 

який зазначав, що культурні традиції корейців характеризуються яскраво 

вираженою національною специфікою [76]. На його думку, духовний вплив 

віри і обрядів сприяв закріпленню в національній психології корейців 

особливих світоглядних рис, пов’язаних із терпимістю, толерантністю, 

несприйняттям насильства [74], буддизм закріпився в культовій та художній 

сферах, у той час як ідеологія та філософія, наука та освіта будувалися 

переважно на конфуціанській основі, канони якої стали сутністю й змістом 

навчання в Кореї [75]. 

Корейській вчений Пак Сун-йонг у дослідженні «Вплив конфуціанства на 

освіту» робить висновок про те, що конфуціанські цінності глибоко проникли 

до менталітету корейського народу, позаяк протягом тривалого часу постулати 

конфуціанства складали основи змісту найпрестижнішої освіти в Кореї [108].  
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На визначному місці ідеології естетичного порядку у вченні Конфуція 

наголошували також Ванг Лі (Wang Li) і Дінг Хайбо (Ding Haibo) [116].  

Аналіз «Лунь Юй» (Бесіди і обговорення, 論語) Конфуція [96] і «Ши-

Цзи» (Історичні нотатки, 史記) Сима Цяня [71] дозволяє зробити висновок про 

те, що важливим компонентом конфуціанської філософії є уява про музично-

естетичний порядок і гармонію у природі і цілому Всесвіті, який має бути 

втілений також і в людських стосунках і діяльності.  

Детальний аналіз місця й ролі конфуціанства в розвитку країн  Сходу 

здійснено в працях «Просвітницькі діяння монарха Кореї епохи Чосон 

Седжонга» [80] У Ген-Ір, а також «Філософія неоконфуціанства у період 

раннього Чосона династії Лі» [86] і «Корейська філософія пізнього Чосона» [85] 

В.С. Хван. Науковці зазначають, що неоконфуціанці вважали, що в центрі 

всесвіту знаходиться ідеальний та емоційний принцип, і що п’ять норм 

людських стосунків (між батьками і дітьми, старшим і молодшим братом, 

чоловіком і жінкою, владарем і підданим, друзями) – це непорушні закони 

Небес [85; 86].  

Примат ідеального над матеріальним, духовного над раціональним є 

характерним також і у вченні видатного вітчизняного філософа Григорія 

Сковороди. У трактаті «Наркісс. Разглагол о Том: Узнай Себе» це бачення 

представлене словами: «...Ты любил Сам Себе. То есть Прах твой, а не 

сокровенную Божію Истину в Тебѣ...» [67, 249]. Первинність краси щодо науки 

підкреслено також у байці «Собака і кобила»: краса не залежить від науки, але 

наука від неї [68, 118]. Характерним при цьому є згадка про єдину з усіх 

мистецтв музику в одному ряду із природничими науками: «Математика, 

медицина, фізика, механіка, музика зі своїми сестрами – чим глибше їх 

пізнаємо, тим сильніше палять серце наше голод і спрага» [66, 22]. 

Значення конфуціанства з точки зору музично-естетичного виховання і 

естетики взагалі заслуговує окремого детального аналізу через те, що 

історичний статус змісту та структури конфуціанської думки в Кореї з часів 
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античності і дотепер був дуже високим.  

Наголошуючи на естетизмі філософії Сходу, необхідно враховувати не 

тільки визначення естетики як філософії мистецтва, але й етимологію: αἴσθησι – 

почуття, чуттєве сприйняття. Загальновідомо водночас, що серед видів 

мистецтва найбільш безпосередньо на людські емоції впливає саме музика, яка 

посідала панівне місце у суспільному житті Сходу з найдавніших часів. 

Філософське розуміння ролі і місця музики на стародавньому Сході від початку 

пов’язане з вченням Конфуція. Надаючи високу оцінку виховній ролі та 

ідеологічній і політичній функціям музики, Конфуцій наголошував, що 

виховання повинне починатися з поезії, а потім розвиватися через поліпшення 

норм поведінки і закінчуватися музикою [79]. 

Ідеї Конфуція щодо головної ролі музики у загальній гармонії були 

розвинені в роботах одного з його учнів, Мен-цзи. Показовими є діалоги, в яких 

Мен-цзи ставить успіх уряду в залежність від любові до музики і знання її 

законів «Якщо любов правителя до музики дуже велика, то це майже все, що 

треба, аби привести країну... до ладу!». Про Конфуція Мен-цзи говорив, що 

слухаючи його музику можна пізнати, яким би він був правителем [51]. 

Розглядаючи вплив поглядів Конфуція щодо значення музики у розвої 

державного устрою країни, У Ген-Ір у статті «Конфуціанство про роль музики в 

суспільстві» (2008) [79] зазначає, що музичне виховання має супроводжувати 

сучасну особистість від навчання в початковій школі до закінченні вузу. 

Науковець спирається на вислів Конфуція «освіту треба закінчувати музикою» 

та  наголошує на необхідності підвищення ролі загальної музичної освіти в 

сучасній Кореї [79, 263] 

У зв’язку з тим, що конфуціанство і у ХХІ ст. слугує морально-

естетичною основою виховання підростаючого покоління Республіки Корея  

значний інтерес представляє стаття С. Бабаян «Ідеї естетичного виховання у 

педагогічній спадщині Конфуція» (2015). Авторка розглядає переконання 

Конфуція щодо значення естетичного виховання у вихованні дитини та ролі 

музики, як головного чинника її самовдосконалення й саморозвитку [6]. На 
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слушну думку С.Бабаян, поважне ставлення корейців до народних традицій, 

музичних надбань минулого своїх пращурів також спирається на філософію 

Конфуція. 

Заслуговують на увагу погляди Е.Лім. У своєму дисертаційному 

дослідженні «Тенденції розвитку загальноосвітньої школи Республіки Корея 

(1945-2005 рр.)» (2006) [42] авторка наголошує, що становленню сучасної 

системи освіти Республіки Корея, яка ґрунтується на принципах 

демократизації, гуманізації, індивідуалізації, розвитку творчих можливостей 

особистості, сприяла багатовікова традиція конфуціанської освіти та виховання.  

Певний інтерес у контексті наукового пошуку щодо усвідомлення певних 

естетичних підвалин у розвитку мистецтва в Республіці Корея у досліджуваний 

період представляє дисертаційне дослідження В. Маркова «Мистецтво 

республіки Корея другої половини ХХ ст.» (2003). І хоча мета роботи полягала 

у визначенні певних особливостей розвитку таких видів мистецтва Республіки 

Корея як живопис, архітектура, скульптура, кераміка, вивчення її змісту 

дозволяє дійти висновку, що піднесення мистецько-освітньої галузі, в тому 

числі і музично-естетичного виховання, в означений період обумовлювалося 

відданістю, прихильністю корейців до традиційних цінностей конфуціанства, в 

яких музика та виховання займали значуще місце [46]. 

Отже, опрацювання наукової літератури доводить, що конфуціанська 

доктрина естетичного порядку вбачає суспільний ідеал як втілення природних 

гармонії і краси у відносини між людьми, при чому панівна роль належить саме 

музичній естетиці. Для аналізу ступеню розробки досліджуваної проблеми 

наукову цінність має факт, що конфуціанська філософія зберігає свою 

значущість і у сучасній Південній Кореї, є чинником розвитку теорії та 

практики музично-естетичного виховання учнів початкової школи.  

Науковий інтерес у контексті з’ясування ступеня розробки досліджуваної 

проблеми викликали праці, в яких висвітлюються особливості функціонування 

загальноосвітньої та, зокрема, початкової школи Кореї. Видатний вітчизняний 

педагог В. Сухомлинський називає роки навчання в початкових класах 
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періодом розвитку найважливіших підвалин характеру особистості: моральних, 

розумових, емоційних, естетичних. На його думку, завдання початкової школи 

полягає не в наданні учням певного переліку знань і вмінь, а у тому, щоб 

навчити дитину вчитися, бо саме в початкових класах – від 7 до 11 років – 

відбувається становлення людини [70]. 

Згідно І. Толстокулакову і Пак Хі-су із проголошенням незалежності 

Республіки Корея у 1948 р. в країні введено принципово нову систему освіти, 

сформовано принципи і критерії, якими мають керуватися адміністрація та 

управлінські структури, як ключовий чинник визначено демократизацію 

системи освіти, забезпечення її певної незалежності від політичного 

впливу [57]. Науковці визначали, що загальні принципи освітньої системи, які 

склалися в Республіці Корея до середини 60-х років, поєднували в собі як 

місцеві традиційні підвалини, так і риси, характерні для освіти США. В таких 

умовах єдиним ідеологічним контекстом, стала ідея національного процвітання, 

яка знайшла відображення в новій освітній сфері Південної Кореї [57; 75]. 

Розробки Чой Джин (Choi J.) і Т. Сойєр (T. Sojer) [95], Дж. Робінсон 

(J. Robinson), Дж.П. Синот (J.P. Synott) [110], Д.Ц. Сміт (D.C. Smith) [111] 

свідчать про активну діяльність держави на законодавчому та управлінському 

рівні задля безперервного посилення ролі музично-естетичної складової в 

освіті. 

Кім Сон-хє, автор дослідження «Аналіз сучасної початкової освіти в 

Кореї» (2003) [123] відзначає, що початкова освіта країни носить обов’язковий 

характер, базується на рівних можливостях її здобуття для хлопчиків і дівчаток. 

У колективній монографії «Розвиток сучасної корейської початкової освіти» 

(2005) [27]. Ин-хі Кім, Йон-сун Джо, Хьон-мок Кім, Чон-джун Кім надано 

характеристику соціальним потребам та освітнім цілям звичайних шкіл Кореї, 

змісту та методам навчання в таких школах. 

Заслуговує на увагу стаття Е.Кім «Система освіти в Республіці Корея» 

(2015), в якій надається характеристика реформі системи освіти країни, що 

розпочалася у 1991 р. Головна мета проведення реформи полягає у створенні 
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«нової демократичної системи освіти, націленої на органічне включення Кореї 

у відкриту світову інформаційну та освітню систему» [32,с.74].  Результатами її 

стало поступове введення змін до програм навчання в початковій школі (2000, 

2001, 2002), зменшення кількості учнів цього рівня освіти на одного вчителя 

(1960 р. – 58,8 школярів; 2002 р. – 34,9; 2003 р. – 34,5 осіб).  

Серед праць корейських дослідників у даному контексті наукову цінність 

представляє дисертаційне дослідження Е.Лім «Тенденції розвитку 

загальноосвітньої школи Республіки Корея (1945-2005 рр.)» (2006), у якому 

надано ретроспективний аналіз розвою системи освіти в країні. Вчена зазначає, 

що в означений період у корейському суспільстві відбулися кардинальні зміни 

щодо усвідомлення ролі освіти в процвітанні держави, відповідності змісту 

навчання та виховання вимогам соціально-економічного, політичного й 

культурного процвітання країни. 

Сучасний напрям реформування системи освіти, як зазначає автор, 

пов’язаний з гуманізацією й демократизацією змісту освіти і виховання та має 

за мету створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, 

формування її світогляду, моралі, поведінки, на засадах: педагогіки 

співробітництва, партнерства і взаємодії; забезпечення життєдіяльності в 

умовах глобалізації світових процесів; засвоєння єдиних для всіх членів 

суспільства цінностей [42]. 

Здобути нові знання та зробити власні висновки щодо сучасного стану 

окресленої проблеми уможливлюють розвідки таких зарубіжних авторів, як 

Т.Бєлова, Л. Журбіна, І Кім, О.Котельнікова, Н. Лисікова, М.Струкова. У статті 

«Система освіти у Південній Кореї періоду VI Республіки» (2015) Т.Бєлової та 

М.Струкової надається ґрунтовна характеристика законодавству в сфері освіти, 

структурі освітніх закладів країни та системі їх підпорядкування, головними 

чинниками яких є «жорстка ієрархічність  освітніх інститутів, чітко 

контрольована підзвітність міських закладів освіти відповідному міністерству, 

а самого міністерства – президенту» [7,15].    

Автори статті «Історичні витоки та сучасні тенденції розвитку системи 
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освіти на прикладі Південної Кореї» (2017) О. Котельнікова та І. Кім 

зазначають, що те велике значення, яке має сьогодні освіта в Кореї, 

обумовлюється традиційним визнанням її в суспільстві як головного засобу 

підвищення соціального статусу й побудови успішної службової кар’єри 

підростаючого покоління.  

Висвітлюючи питання навчання дітей молодшого шкільного віку в Кореї 

на початку ХХІ ст., О. Котельнікова та І. Кім відзначають, що воно відбувається 

у громадських школах на бюджетній і контрактній основі, хоча курси співу, 

танцю і малювання проводяться на безоплатній основі. Значного поширення 

поряд з громадськими початковими школами набули приватні школи, навчання 

в деяких з яких має спеціальну спрямованість, що свідчить про націлювання 

свідомості дітей на подальше обрання професії [38]. 

Значний інтерес представляє стаття Н.Лисікової та Л.Журбіної 

«Особливості корейської системи освіти: традиції та інновації» (2019) [43]. В 

ній зазнається, що навчання дітей у школі Республіки Корея починається з 6 

років, до складу предметів входять корейська мова, образотворче мистецтво, 

музика, математика, суспільствознавство та інші, які сприяють засвоєнню 

основних знань, необхідних для подальшого навчання в старших ланках. 

Важлива увага, як зазначають автори, приділяється заняттям у різних секціях і 

гуртках, де дитина з раннього віку може проявити свій талант і здібності, що 

слугує  визначенню подальшої особистісної та професійної перспективи 

розвитку дитини. 

Цінним, на думку Н.Лисікової та Л.Журбіної, є «корейський» підхід до 

взаємодії вчителя з учнями як під час навчальних занять, так і в позанавчальний 

час [43].   

У контексті наукового пошуку заслуговує на увагу колективний труд 

науковців різних країн світу «Універсальні компетентності та нова грамотність: 

від лозунгів до реальності» (2020). Автори розділу «Республіка Корея: ідеал 

освіченої людини» відзначають, що у 2015 р. в Республіці Корея був прийнятий 

Оновлений Освітній стандарт, яким за система освіти країни ґрунтується на 
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ідеалі «Освіченої людини», спрямованої на створення загального блага 

людству. Даний стандарт явився результатом змін, що були обумовлені появою 

нових вимог до освіти, зростаючими потребами корейського суспільства, 

стрімким розвитком науки і зміщенням меж академічних дисциплін.  

Треба відзначити, що серед шести універсальних компетентностей 

виокремлена «Естетична та емоційна компетентність», за якою учень «Розуміє 

сенс і цінності в житті на основі емпатичного розуміння оточуючих і прийняття 

їх культурних особливостей» [82, 164]. Значний інтерес представляє визначення 

універсальних компетентностей в рамках навчальних предметів. Так, предмет 

«Музика» передбачає «Здатність до сприйняття музики, креативний синтез 

різних мистецтв / медіа на базі музики, комунікативні навички, розуміння 

культури спільноти, обробка музичної інформації, самоорганізація», а 

«Образотворче мистецтво» – «Естетичне сприйняття, комунікація візуальними 

засобами, здатність розуміти образотворче мистецтво та культуру, здатність до 

самоосвіти в області мистецтва» [65, 167]. 

Вартий уваги той факт, що в «Концепції Нової української школи» серед 

десяти ключових компетентностей теж виокремлено «Обізнаність та 

самовираження у сфері культури: Здатність розуміти твори мистецтва, 

формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття 

за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння 

власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги 

до розмаїття культурного вираження інших» [52, 12]. 

До аналізу ступеню розробки досліджуваної проблеми наукову цінність 

представляють праці, в яких розкриваються питання музичного мистецтва та 

музичної освіти Республіки Корея в означений період. Так, відомі корейські 

науковці Чан Са Хун, Сон Ген Рин розглядали питання історичного розвитку 

корейської музики та загальні проблеми сучасного національного корейського 

музичного мистецтва; питання вдосконалення системи музичної освіти країни 

та підвищення виконавської майстерності привертали увагу  Зо Ок Хи, Кан 

Джи Дін, Пам Ким Чу та інші.  
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Суттєвий інтерес серед праць дослідників представляє стаття Мі-Йон Чой 

«Історія корейської шкільної музичної освіти» (2007) [48]. Розглядаючи 

окреслену проблему у загальному викладі, автор відзначає суттєві зміни, що 

відбулися в навчальних програмах 1945-2005 рр. у відповідності з 

перетвореннями в суспільному житті країни. Серед них Мі-Йон Чой 

виокремлює наступні: підвищення ролі естетичного виховання (естетичного 

сприйняття, чутливості) у шкільній практиці; поважне ставлення до 

національних корейських традицій сприяло включенню більшої кількості 

зразків традиційної корейської музики в навчальні програми,  розробці нових 

музичних програм та включенню до них пісень «континентів і культур, 

відмінних від Європи і США» [48].  

Корейський науковець Янг, досліджуючи особливості корейської 

художньої освіти, називав 90-ті р. ХХ століття «критичним періодом» у зв’язку 

з інтернаціоналізацією всієї корейської культури. Науковець зазначав, що 

цьому слугувало повернення корейських професорів із США та привнесення 

ними західних концепцій в художню й музичну освіту Кореї.  

Таку точку зору підтримував Кі-Бом Чан. У статті «Рівні уявлень про 

корейську музику, музичну освіту та значення музики й мистецтва в контексті 

освіти та людського розвитку» (2008) він порушує проблему недостатнього 

поширення в Кореї національного музичного мистецтва та переважанні в 

мультимедійному просторі західного контенту. Автор обумовлює такий стан 

тим, що провідниками основних напрямів розвитку країни, включаючи освіту 

й мистецтво, після закінчення громадянської війни, стала значна кількість 

молодих людей, які вчилися за кордоном в США і країнах Європи. 

Перебуваючи під сильним впливом західної думки і західних звичаїв життя, 

зазначає Кі-Бом Чан, вони привнесли засвоєні там теоретичні основи та 

практичний досвід в культурно-освітню систему Республіки Корея. Будучи 

прихильником розвитку музичної культури та освіти на національних 

традиціях, науковець негативно висловлювався проти таких тенденцій і 

засуджував їх. «Вони стають лідерами країни в усіх областях, …тим самим 
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поширюючи заразу західної музичної культури і навіть західної культури в 

цілому в усьому суспільстві» [98, 27]. 

У контексті наукового пошуку актуальними є роботи, які розкривають 

особливості підготовки дітей у різних видах виконавської діяльності та дають 

можливість усвідомити напрями музично-естетичного виховання в Республіці 

Корея. Чхе Су Хо в дисертаційному дослідженні «Педагогічні умови навчання 

грі на скрипці в системі загальної художньої освіти дітей в Республіці Корея» 

(2005) було підтверджено ефективність одночасного засвоєння скрипкового й 

вокального видів музичного виконавства. Автор наголошує, що поєднання 

вокального інтонування з навичками гри на скрипці більш активно сприяло 

розвитку музичного слуху, почуття ритму, темпу, характеру звуковидобування 

[89]. 

З огляду на досліджувану проблему, така інтеграція видів виконавської 

діяльності, на наш погляд, сприяє більш емоційному сприйняттю та 

відтворенню художнього образу, його емоційному переживанню, збагаченню 

музичних вражень.    

У статті Ан Су Мінь «Становлення системи музичної освіти у Південній 

Кореї» [2] в історичній ретроспективі розкрито питання формування 

фортепіанної педагогіки, національної державної системи художньо-творчої 

освіти. Автор наголошує на значному поширенні музичної освіти у 80-х рр. ХХ 

ст., що знайшло вияв у відкритті у містах-столицях різних регіонів країни шкіл 

з естетичною спрямованістю: Пусанська художня школа, художні школи 

Кванчжу, Кевона, Аняна, Кимчхона. Однак, як зазначає Ан Су Мінь, проблема 

забезпечення дітей початковою музичною на початку ХХІ ст. залишається не 

вирішеною на достатньому рівні.  

Певної уваги заслуговують погляди корейського науковця Джонг Йонг 

Су. У дисертаційному дослідженні «Педагогічні особливості художньо-

музичного виховання учнів загальноосвітньої школи Республіки Корея» (2008) 

[21] він наголошує на великому значенні явищ та об’єктів естетичного 

характеру на становлення висококультурної, освіченої людини, яка 
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вирізняється зрілим гуманістичним світоглядом, стійкою системою духовних 

цінностей, має багатий внутрішній світ, дотримується загальноприйнятих норм 

соціокультурної поведінки. Вчений характеризує художньо-музичне виховання 

як головне джерело естетичного розвитку особистості, формування духовно-

моральної культури, психо-емоційного дозрівання учнів загальноосвітніх шкіл, 

яке відіграє визначальну роль у подальшому професійному, творчому, 

соціальному і цивільно-патріотичному становленні особистості [21].  

Дослідження уподобань школярів дозволило Джонг Йонг Су дійти 

висновку про те, що найбільш інтерес у корейських дітей викликають заняття в 

музично-театральній студії, театральні постанови якої є головною формою  

корейського традиційного музичного жанру Пансорі (판소리) – різновид 

сольної опери, який виник у ХVII столітті. Під час її виконання актор співає під 

акомпанемент барабану, супроводжуючи дію мімікою і жестами. Даний 

творчий процес вирізняється синтезом таких видів мистецтв, як музика, 

хореографія, пластика, сценічна майстерність та ораторське мистецтво. 

Відчуття єдності, реалізація своєї безмежної фантазії та уяви дозволяє учням 

виявити свої творчі здібності та отримати естетичне задоволення. Науковець 

відзначає, що подібний синкретичний характер є притаманним дитячій 

творчості.  

На думку Джонг Йонг Су, національний фольклор і традиції музичної 

культури слугують основою естетичного виховання. Саме з вивчення 

фольклору, як джерела творчості народу, найбільш зрозумілого та близького 

дітям на національно-генетичному рівні, наголошує він, необхідно розпочинати 

музично-естетичного виховання у початковій школі [21].   

Вагоме значення для об’єктивного розуміння змін, що відбувалися у 

системі підготовки вчителів до музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи в Республіці Корея в межах обраного нами періоду, та 

усвідомлення їхньої сутності, змісту має дисертаційне дослідження Джон 

Содам «Проблеми та перспективи загальної музичної освіти в університетах 

Республіки Корея» [19]. У роботі автор підкреслює, що на сучасному етапі 
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розвитку системи освіти країни музична освіта охоплює всі рівні навчання. Її 

основні цілі спрямовуються на формування естетичної свідомості, 

усвідомлення значення, цінності музики та її відмінності від інших предметів. 

Кінцева мета музичної освіти, як зазначає автор, полягає у максимальному 

розвитку індивідуального естетичного потенціалу учнів через отримання 

музичного досвіду, виявленні та розвитку індивідуальних природжених 

здібностей до сприйняття музики за допомогою різнобічної музичної діяльності 

[19]. На думку Джон Содам, теперішньому визначенню Міністерством освіти 

Республіки Корея курсу на повсюдно загальну музичну освіту у вищих 

навчальних закладах сприяло оновлення змісту освітніх програм протягом 

«еволюційних навчальних періодів» з 1946 по 2007 рр. Проведене дослідження 

дозволило науковцю визначити недоліки, які притаманні системі музичної 

освіти Кореї, серед них: недостатня кількість навчальних годин призначених на 

уроки музики у початковій, середній та вищій школі (за результатами 7-ої 

освітньої реформи); спрямування змісту шкільних підручників лише на 

отримання учнями знань задля подальшого складання іспиту на наступний 

рівень освіти з метою підвищення соціального статусу; обмеження 

інструментального виконавства здебільшого грою на традиційних корейських 

музичних інструментах, що унеможливлювало залучення студентів до 

оркестрової музики,  навчання грі на академічних інструментах (віолончель, 

кларнет, труба). Причину вищеозначеної проблеми Джон Содам обумовлював 

низьким рівнем розвитку педагогічної науки, недостатнім методичним 

забезпеченням [19].   

Питання музично-естетичного виховання підростаючого покоління 

привертали увагу корейських науковців та знайшли висвітлення в працях Кім 

Тхе Чхон, Но Дон Ин, О Хи Сук, Хо Сон Ен, Чу Де Чхан та ін. Ґрунтовному 

вивченню чинного навчального плану з музично-естетичного виховання у 

початковій школі в цілому присвячено роботи О Мюнг-сук і Р. Уокера і авторів 

«Комплексного вивчення 7-го навчального плану початкової школи», а також 

окремо інтегрованого предмету «Радісне життя» (1 – 2 класи) Кім Санг-чун, 
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Кім Йонг-хван, Кім Чун-іль, Мун Кван-рьонг і Кім Чоль-су, І Чу-йон, 

Чанг Чанг-хван, І Донг-нам, Че Чін-ог, Чо Мі-хє, Чо Иль-хє, Хванг Юн-хан, Кім 

Ся-рон і Хам Ін-а.  

У працях Лі Син-рок [40] і Кім Мі Дя [33] друга половина ХХ – початок 

ХХІ століття характеризується як період бурхливого розвитку корейської 

музичної естетики, коли поступово усвідомлювались закономірності естетичної 

значущості музичного мистецтва. Підкреслюється, що музика є потужним 

джерелом формування світу почуттів окремої людини, естетичного ставлення 

до дійсності, виховання смаків та ідеалів підростаючого покоління, тобто 

музика розглядається як засіб естетичного виховання. Необхідність музично-

естетичного виховання у початковій школі Республіки Корея обговорюється 

педагогами-музикознавцями, педагогами-фахівцями, викладачами музики у 

Кореї. Науковці наголошують, що головною умовою ефективного виховання і 

навчання, формування основ естетичної культури молодого покоління у 

Республіці Корея є комплексний підхід до проблеми музично-естетичного 

виховання учнів саме у початковій школі. 

У контексті наукового пошуку актуальним є дисертаційне дослідження   

Кім Мі Дя «Теоретико-методичні основи навчання музиці дітей у початковій 

школі Республіки Корея» (2001) [33]. Науковець відзначає синтетичний 

характер уроку музики, складовими якого є такі напрями роботи, як хоровий 

спів a capella, музична грамота, навчання грі на різних музичних інструментах, 

слухання музики, сольний спів та спів під свій акомпанемент. Творчій 

самореалізації дітей, на думку автора, найбільш сприяє гра на музичних 

інструментах та спів під власний супровід.  

Вивчення дослідження Кім Мі Дя свідчить про те, що значну роль на 

уроках музики в Республіці Корея відіграє набуття школярами музичної 

грамотності. Слід зазначити, що навчальний матеріал основ музичної 

грамотності, який опановують учні початкової школи Республіки Корея, в 

Україні вивчається у професійних школах мистецького спрямування. На думку 

науковця, поєднання базових теоретичних знань та практичних навичок під час 
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проведення уроку музики та творчої діяльності в гуртках є запорукою 

успішного розвитку естетичного смаку та формування музичної культури учнів 

початкової школи, що ефективно впливає на засвоєння кожного навчального 

предмета, а отже, і загальну освіту дітей [33]. 

До аналізу ступеню розробки досліджуваної проблеми наукову цінність 

представляє дисертаційне дослідження Лі Син Рок «Музично-естетичне 

виховання школярів Кореї» (2005) [40]. Аналіз шкільної музичної освіти в 

Кореї на початку ХХІ ст. дозволив авторці дійти висновку, що музично-

естетичне відіграє значущу роль не тільки у формуванні особистості школярів, 

а соціокультурному розвитку всієї країни. Музична освіта в Кореї не слугує 

отриманню школярами необхідних знань, які мають пряме відношення до 

майбутньої професійної діяльності, а має культурно-просвітницьке значення. 

Вона спрямовується на виховання музично грамотної особистості, її 

естетичного смаку на основі розвитку музичних здібностей [40]. 

Володіння музикою, як зазначає Лі Син Рок, сприяє вихованню 

особистісних цінностей, які асоціюються в суспільстві зі щастям, що в свою 

чергу сприяє розширенню громадянських цінностей. Тому особисте і соціальне 

знаходяться у взаємозалежності та взаємозв’язку.  

На думку вченої, необхідність уроків музики в школі в сучасних умовах 

визначається трьома напрямами: «розвиток музичних здібностей», «виховання 

музично-естетичного смаку», «формування музично-естетичного 

ідеалу». Різноманітна творча діяльність на систематичних заняттях з музики 

дозволяє учням не просто бути присутнім на уроках, а розвиває їхні власні 

музичні здібності, естетичне сприйняття, смаки. Уроки музики та позаурочні 

музичні заняття в гуртках мають спільну мету – через музично-естетичне 

виховання надати дитині можливість жити «гідним високо духовним людським 

життям» [40, 54].  

Цікавою є думка Лі Син Рок щодо співу та співочого голосу, який 

визнається основою національної корейської музики і має велике естетичне 

значення. Красою звучання він відображає характер і темперамент корейського 
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народу, в основі якого – краса і збалансованість навколишньої природи [40, 28]. 

Необхідність музично-естетичного виховання автор дослідження 

«Визначення та обґрунтування музичного виховання» Со Мін-чонг, 

прихильник діяльнісного підходу, аргументує тим, що творчість «...дає 

дивергентне мислення, яке пропонує різні рішення через сміливі експерименти 

і свободу від традицій. Уроки музики, які стимулюють творчість, дозволяють 

учням самостійно вибирати і поєднувати музичні елементи... Музика тепер є 

частиною навколишнього середовища... люди повинні бути здатні розпізнавати 

і оцінювати будь-яку музику, яка звучить в навколишньому середовищі... кращі 

продукти повинні мати, перш за все, художній сенс, і лише потім технологічний 

і практичний» [132, 1]. 

В руслі обраної теми дослідження знайомство з роботою Е.Лім 

«Тенденції розвитку загальноосвітньої школи Республіки Корея (1945-2005 

рр.)» (2006) дозволяє стверджувати, що вже у початковій школі навчання та 

виховання спрямовується на духовне зростання учнів, їх вдосконалення до 

ідеалу шляхетної людини, носія вищих моральних та естетичних цінностей. 

Шляхи досягнення визначених орієнтирів науковець пов’язує з викладанням у 

початковій школі предметів «Радісне життя» та «Музика. Мистецтво», які 

офіційно закріплені у навчальному плані Республіки Корея. Е. Лім відзначає, 

що завдання уроків музики передбачають не тільки набуття учнями знань з 

історії музики, музичної грамоти та елементарної теорії музики, практичних 

навичок з хорового співу, оволодіння вокальною культурою. Дуже важливим є 

прищеплення їм любові до музики [42].  

Значний інтерес представляє матеріал посібника О.Бодіної «Музична 

педагогіка та педагогіка мистецтва. Концепції ХХІ століття» (2019) [8]. Аналіз 

сучасного стану шкільної музичної освіти Південної Кореї дозволив авторові 

визначити її головні завдання (підтримка та поширення корейської традиційної 

музики), схарактеризувати види і форми роботи школярів на уроках музики. 

Пріоритетне місце у виконавстві на заняттях та у позакласний час, як 

наголошується в посібнику, займають співи під супровід фортепіано та спів у 
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хорі. Значна увага приділяється розвитку навичок читання нот з аркуша, 

всупереч наслідування вчителя. Автор також звертає увагу на співочий 

репертуар, який складається не тільки зі зразків корейської музики, а включає 

пісні різних країн світу, що сприяє естетичному вихованню учнів, формує 

толерантне ставлення до культури інших народів. Найбільшою популярністю 

серед учнів початкової школи користується хоровий спів.  

Узагальнюючи досвід музично-естетичне виховання в Республіці Корея 

О Мюнг-сук і Р. Уокер зазначають, що близько половини всіх корейських 

школярів четвертого класу грають на фортепіано і вважають його 

найпопулярнішим інструментом [94], хоча оволодіння грою на фортепіано 

чинним навчальним планом передбачене тільки на середньому і вищому рівні 

загальноосвітньої школи [113]. Автори визначають головні завдання шкільної 

музичної освіти Південної Кореї (підтримку та поширення корейської 

традиційної музики), характеризують види і форми роботи школярів на уроках 

музики. Пріоритетне місце у виконавстві на заняттях та у позакласний час 

займають співи під супровід фортепіано та спів у хорі. Значна увага 

приділяється розвитку навичок читання нот з аркуша, всупереч наслідування 

вчителя. Автори також звертають увагу на співочий репертуар, який 

складається не тільки зі зразків корейської музики, а включає пісні Індії, Іраку, 

Китаю, Японії, що сприяє естетичному вихованню учнів, формує толерантне 

ставлення до культури інших народів. Найбільшою популярністю серед учнів 

початкової школи користується хоровий спів [94]. 

У ході наукового пошуку було знайдено лише одну роботу у вітчизняній 

музично-педагогічній науці «Особливості розвитку музичної освіти в 

Республіці Корея в кінці ХХ – початку ХХІ ст.» (2018) М.Ратко, В.Пех, у якій 

аналізується система загальної музичної освіти школярів Південної Кореї у 90-х 

р. ХХ ст. Автори статті наголошують, що музичне навчання та виховання в 

даній країні ґрунтується на конфуціанських традиціях, єдності 

монопредметного та інтегративного підходів, практичній спрямованості 

освітнього процесу. 
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Вивчення змін до «Державної корейської програми музичної освіти» 

(1995) дало М.Ратко та В.Пех підстави для висновку: уроки музики й 

позакласна робота в Кореї скеровується не на «формування предметних і 

міжпредметних компетентностей, а на розвиток пізнавального інтересу» [64, 

с.54], який знаходить вияв у піднесенні учнями своїх музичних і творчих 

здібностей, примноженні музично-естетичного досвіду. Спираючись на роботи 

Кім Мі Дя, Пак Су Чин, Р. Уокера, науковці зазначають, що найбільш 

улюбленими видами творчої виконавської діяльності учнів початкової школи є 

хоровий спів, гра в шкільному оркестрі та камерно-інструментальному 

ансамблі (з перевагою використання традиційних корейських народних 

інструментів).   

Опосередкований розгляд питання сучасної системи музичної освіти РК 

знаходять у дисертаційному дослідженні Пак Ин Сук «Розвиток творчої 

активності навчаючихся музичних освітніх закладів Республіки Корея» (2018). 

Автор зазначає, що 1955 р. відзначився початком керівництва корейським 

урядом освітньою політикою країни, що обумовило ґрунтовні перетворення в 

системі освіти: «розширення освітнього поля, виявлення та реалізацію творчого 

потенціалу кожного учня, створення творчої атмосфери, що сприяла 

формуванню й розвитку творчої активності особистості, налаштованості її на 

самостійну творчу діяльність» [60, 91]. Наступні реформи у сфері музичної 

освіти, як наголошує науковець, були пов’язані із соціально-економічною 

перебудовою країни. Пак Ин Сук характеризує Шість освітніх стандартів, які 

були прийняті в країні, висвітлює цілі та завдання, що поставали перед 

освітянами.  

Д.Кирнарська у статті «Зачем нужно массовое музыкальное образование? 

Доказательство «от противного»» (2014), наголошує на впливі музично-

естетичного виховання на загальний, у тому числі – науково-технічний прогрес: 

«Звернувшись до прикладу передових країн, що йдуть попереду всієї планети за 

конкурентоспроможністю, шанувальники художньої освіти для всіх зуміли 

довести, що успіхи Фінляндії, Японії або Південної Кореї прямо пов’язані з 
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доступом дітей і підлітків до мистецтва, яке забезпечує держава... В Японії і 

Південній Кореї не тільки не обмежують частку мистецтв в шкільній програмі, 

але за можливістю підсилюють їх вплив на підростаюче покоління за рахунок 

безлічі позакласних художніх занять. Відвідування музеїв усім класом, 

перформанси та інші реакції на побачене в тих же самих залах під керівництвом 

вчителя, заняття в шкільному оркестрі або хорі після уроків давно стали 

природною нормою в освітній системі «азіатських тигрів»» [37, 7]. 

За свідченням Чунг Ван-кью, К.Кликової, Д.Часовітіна – авторів роботи 

«Корейское музыкальное образование: цели, концепция, перспективы» (2013),  

музична освіта Кореї вийшла на свій власний унікальний шлях перетворення 

технічної цінності у цінність художню [88, 41].  

Певне значення для вивчення ступеня дослідженості проблеми мають 

роботи вітчизняних науковців, які розглядають питання музично-естетичного 

виховання окресленого віку у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 

Детальний аналіз теорії і практики музично-естетичного виховання в 

історичній ретроспективі представлено у дисертаційному дослідженні 

Л.Сбітнєвої «Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в 

Україні (друга половина ХХ століття)» (2016). Розкриваючи змістовну 

сутність вітчизняної системи музично-естетичного виховання 

підростаючого покоління, авторка наголошує на актуальності проблеми 

формування естетичних цінностей, як важливої складової духовної 

культури особистості Музика як найбільш емоційний вид мистецтва, зазначає 

науковець, легко сприймається та усвідомлюється і через це є найбільш 

впливовим засобом виховання. Відзначаючи емоційну силу мистецтва в його 

естетичній досконалості, художній завершеності й виразності художнього 

образу твору мистецтва, Л. Сбітнєва наголошує, що музика не обмежується 

тільки емоціями, але й всебічно впливає на волю, мислення, логічне почуття 

людини. Здатність дитини творити прекрасне у навколишній дійсності, у праці, 

мистецтві, у повсякденному житті визначається як важлива характеристика 

сучасної особистості, яка повинна забезпечуватися дотриманням принципу 
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естетизації усього дитячого життя [65].  

Як свідчить науковий пошук, педагоги-науковці значну увагу приділяють 

формуванню у вихованців здатності застосовувати загально-естетичні та 

музично-естетичні канони краси у повсякденному житті. 

Аналізуючи музично-естетичне виховання дітей, Т. Дорошенко у статті 

«Проблема музично-естетичного виховання учнів початкової школи в Україні 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) як предмет історико-педагогічного 

дослідження» (2013) підкреслює особливе значення музично-естетичного 

виховання для учнів початкової школи. Автор наголошує на необхідності 

урахування історичних здобутків задля розвитку такої національної системи 

музично-естетичного виховання, що сприятиме формуванню особистості, яка 

буде у своєму житті керуватися законами краси [25]. 

Актуальність проблеми підвищення ефективності впливу музично-

естетичного виховання не тільки на інтелект, але і на почуття учня, на думку 

Я. Гордейчука, визначається гуманізацією навчально-виховного процесу, яка 

зумовлює формування у дітей умінь правильно оцінювати свої вчинки і 

взаємини, має незаперечне значення для максимальної реалізації їх потенційних 

можливостей, визначає у майбутньому цілісність їх особистості [16]. У статті 

«Музично-естетичне виховання учнів молодших класів на прикладі дитячої 

музики українських композиторів» (2015) науковець відзначає великий вплив 

емоційно-оцінного мислення на формування людини, її морального стану, 

міцності й стійкість поведінки, що ґрунтується на розумінні краси етичних 

норм і правил. Формування даної складової музично-естетичного виховання Я. 

Гордійчук тісно пов’язує з емоційністю вчителя, розвиненість якої буде 

сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів та їхньої самостійності.  

Д. Кабалевський визначає необхідність формування ставлення до музики, 

як необхідного елементу повсякденного життя, як образного мистецтва, 

народженого життям і нерозривно із ним пов’язаного [29]. 

В. Квашук у статті «Естетичне виховання школярів на уроках музичного 

мистецтва» також визначає вплив естетичної дії музичного мистецтва на 
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молодших школярів як процес естетично правильної організації всього їх життя 

[31]. 

Отже, аналіз теоретичних основ музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи свідчить про єдність педагогів-науковців у визначенні 

музики як ефективного засобу безпосереднього впливу на почуття дитини, 

формування найважливіших рис особистості, стимулу до сприйняття явищ у 

природі та суспільстві через призму краси, основи її життєдіяльності. 

У контексті досліджуваної проблеми важливим є аналіз видів музично-

естетичної виховної діяльності. 

До головних видів діяльності на уроках музичного мистецтва педагоги-

науковці, як наприклад видатний композитор, піаніст і педагог харків’янин 

Б.Яворський [39], відносять слухання музичних творів, спів та музично-

ритмічний рух. Три жанри – пісню, танець і марш – Д.Кабалевський називає 

«трьома китами», на яких має базуватися музично-естетичне виховання [23]. 

Б.Асаф’єв, акцентуючи увагу на хоровому співі, визначає ритмо-організаційну 

побудову музики основним чинником впливу на особистість учня [4]. Джонг 

Йон-су зазначає, що використання елементів музики, театру, живопису, 

хореографії розширює не тільки зміст і структуру уроку за рахунок нових 

компонентів, а підвищує потенціал естетичного впливу на дитину [16]. 

Треба наголосити, що однією з необхідних складових музично-

естетичного виховання педагоги-науковці вбачають виконавську діяльність 

учнів. В. Квашук наголошує на необхідності формувати здатність не тільки 

співати й танцювати, а й грати на музичних інструментах [26]. Т. Турчин у 

статті «Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших 

школярів як передумова їх творчого розвитку» вбачає відмінність уроку музики 

від занять з інших предметів у його практично-діяльнісній та творчій 

спрямованості [59]. Узагальнюючи досвід музично-естетичне виховання в 

Республіці Корея О Мюнг-сук і Р. Уокер зазначають, що близько половини всіх 

корейських школярів четвертого класу грають на фортепіано і вважають його 

найпопулярнішим інструментом [73], хоча оволодіння грою на фортепіано 
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чинним навчальним планом передбачене тільки на середньому і вищому рівні 

загальноосвітньої школи [92]. 

Отже, аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про велику увагу до 

досліджуваної проблеми як корейських, так і іноземних педагогів-науковців. 

Спільним при цьому є висновок про те, що музично-естетичне виховання у 

Республіці Корея не є доповненням до орієнтованих на інтелектуальний, 

предметний розвиток дисциплін, а є домінантою: естетичні цінності формують 

основу для виробничо-економічної, матеріальної сфери. 

До аналізу ступеню розробки досліджуваної проблеми наукову цінність 

складають дисертації, статті Пак Су Чин, Пак Хі-су, Чой Джин і T. Сойєр, 

Кім Бо-йон, Пак Со-юнг (Park So-Young), Чо Кьонг-сон (조경선), в яких 

проведено компаративний аналіз особливостей системи освіти учнів початкової 

школи, музично-естетичного виховання в Республіці Корея із аналогічними 

системами Австрії, Гонконгу, Китайської Республіки (Тайвань), Корейської 

Народно-Демократичної Республіки (Північна Корея), Російської Федерації, 

Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії.  

Корейський науковець Пак Хи Су у дисертаційному дослідженні 

«Політика держав Корейського півострова в галузі освіти: Порівняльний 

аналіз» (2005) зазначає, що загальні принципи освітніх систем Республіки 

Корея та Корейської Народної Республіки склалися в середині 60-х р. ХХ ст. 

Однак,  система освіти в Республіки Корея розвивалася при максимальному 

впливі США та Японії, а Китайської Народної Республіки – Радянського 

Союзу. Освіта РК, на думку науковця, відрізняється явно вираженим 

гуманістичним характером і це дає учням широкий простір для всебічного 

засвоєння й творчого вибору життєвих пріоритетів. Основним ідеологічним 

підґрунтям початкової освіти, як зазначає Пак Хи Су, слугує ідея національного 

процвітання [59]. 

Підтримуючи точку зору Пак Хи Су, корейський вчений Пак Су Чин у 

дисертаційному дослідженні «Порівняльний аналіз змісту освіти в початковій 

школі Республіки Корея та Росії» (2007) зазначає, що розвиток початкової 
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освіти в Республіці Корея відбувався за прикладом американських шкіл. 

Науковець обумовлює такий стан тим, що керівники та розробники системи 

освіти Кореї самі навчалися у США, опановуючи  її теоретичні та практичні 

основи [58]. 

На початку ХХІ ст. мета змісту початкової освіти у Південній Кореї, як 

зазначає Пак Су Чин, полягала у  наданні учням фундаментальних знань, 

необхідних для суспільного життя, виховання творчої особистості, яка має 

здатність до самоконтролю.  

Як зазначає науковець, зміст освіти в початковій школі Республіки Кореї 

регламентує фундаментальний навчальний план, який складається з: 

навчального плану державного освітнього стандарту; навчального плану, що 

відтворює регіональні особливості; навчального плану шкільного рівня, який 

розробляється відповідно до реальних обставин конкретної школи. На відміну 

від навчального плану Росії, в навчальному плані Республіки Кореї міститься 

«особлива діяльність», яка регламентується навчальними годинами і входить в 

план, що відображає зміст освіти. Її аналогом в російській школі може бути 

позаурочна діяльність, яка не регламентується навчальними годинами і не 

входить в план, що відображає зміст освіти. «Особлива діяльність», підкреслює 

Пак Су Чин, спрямована на посилений розвиток індивідуальності дитини через 

самоконтроль творчого характеру під час роботи в колективі. «Учні мають 

шанс для вираження самого себе, розвитку своєї індивідуальності і здібностей, 

що в результаті допомагає їх самореалізації та раціонального використання 

дозвілля» [58, 18]. 

Ґрунтовне вивчення навчальних планів дозволило Пак Су Чин зробити 

висновок, що «крім предметів, традиційних для звичайних загальноосвітніх 

початкових шкіл і прийнятих в міжнародній практиці, в тому числі і Росії, 

(математики, рідної мови, читання, письма та ін.), у Кореї існують інтегровані 

уроки «правильне життя, приємне життя, розумне життя», які представляють 

собою найменування комплексів обов’язкових уроків» [58, 20]. 

Автор зазначає, що найбільшу спрямованість до музично-естетичного 
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виховання має «приємне життя», завдання якого полягають в опануванні 

учнями основ малювання, танцю та співу. Така практично-творча діяльність 

спрямовується на розвиток емоційної сфери школярів, уміння висловлювати 

свої думки, втілювати у власному виконавстві почуття та вподобання. 

Серед праць учених цього напряму, суттєвий інтерес представляє стаття 

«Естетична освіта: перспектива в Кореї і Австрії» (2016) Чой Джін і Т. Сойєра. 

На підставі глибокого аналізу означеної проблеми та поглядів світових 

науковців (А. Caranfa, J.Choi, А. Damasio, B. Hadaway, J. Robinson та ін.), вчені 

дійшли висновку про потребу переорієнтації освіти в Республіці Корея на 

традиційні азіатські, а не класичні європейські цінності. Педагогічна ж 

спільнота Австрії, на їхню думку, має звернути увагу на посилення 

особистісної орієнтації навчання, його естетичної складової. Чой Джін і 

Т. Сойєр наголошують на важливій ролі мистецтва в естетичному вихованні, 

формуванні духовності й гуманізму дитини, об’єднанні різних культур, 

соціальних груп та вікових категорій та у боротьбі проти функціоналізму освіти 

[94]. 

Компаративний аналіз початкової освіти двох країн початку ХХІ ст. 

надано А. Мингалієвою та С. Фокєєвою у статті «Порівняльний аналіз змісту 

освіти в початковій школі республіки Корея та Росії» (2018). Ґрунтовне 

вивчення проблеми дозволило авторкам зробити висновок про те, що на відміну 

від Росії, початкове навчання в Республіці Кореї має більш практичний 

характер. Спрямування його на тісний зв’язок з життям налаштовує школярів 

на отримання фундаментальних знань, виявлення своєї індивідуальності 

необхідних для суспільної життєдіяльності на підґрунті демократичної 

громадянської свідомості в умовах зростаючої глобалізації. В учнях розвивають 

здатність до створення нових цінностей на засадах розуміння корейської 

культури, національних традицій та активної творчої діяльності [84]. 

 Метою виховання в Республіці Корея, наголошують науковці, є розвиток 

творчих здібностей, формування поведінки, взаєморозуміння дітей, вміння 

жити з іншими людьми, поважне й позитивне ставлення дитини до себе та 
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навколишнього світу [84]. 

У контексті аналізу проблеми, що розглядається певний інтерес 

представляють дослідження корейських науковців, присвячені вивченню 

досвіду музично-естетичного виховання інших країн, що набули поширення в 

кінці ХХ-го століття. Розгляду музично-естетичної складової присвячені роботи 

Ан Кван-су (안관수), Че Су-хван (최수환), Чонг Мі-рі (정미리), Чонг Хє-йонг 

(정혜영), Хам Хе-чу (함희주), а також Кім Су-чонг (김수정) спільно з 

японськими авторами Коясу Мічіко (고야스 미치코, 子安美知子) і Агемаси 

Юджі (아게마스 유우지, アゲマス ユウジ).  

Хам Хе-чу (함희주) у статті «Музична освіта у Вальдорфській школі за 

освітньою філософією Штайнера» (1998) зазначає, що заснована на вченні 

Штайнера музична освіта у Вальдорфській школі вбачає в музиці дієвий засіб 

виховання людської душі, а мету музичної освіти – у всебічному розвитку 

дитини. Аналіз теорії і практики окресленої проблеми дозволив авторові дійти 

висновку, що досягнення поставленої мети, розвиток психологічної, 

пізнавальної активності учнів уможливлює активне залучення музики у процес 

вивчення інших предметів. Тому, як зазначає Хам Хе-чу, у Вальдорфській 

школі музика не викладається самостійно, а у зв’язку з іншими предметами. 

Вона завжди супроводжує майже кожен урок і учні, природно, звикають до неї і 

сприймають музику глибоко душею, що сприяє вихованню любові до музики. 

Отже, «музичну освіту Вальдорфа можна розуміти не як освіту для музики 

(Erziehung zur Musik), а як формування людини через музику (Menschenbildung 

durch Musik)» [150, 177]. 

Вивчення змісту музичної освіти Вальдорфської школи дозволило Чонг 

Мі-рі у статті «Дослідження музичної освіти в німецькій безкоштовній 

Вальдорфській школі» (1998) зробити висновок про те, що музична діяльність у 

Вальдорфській школі розвиває в учнях здатність до природного вираження 

поштовхів душі та внутрішніх емоцій у їх судженнях, творчій діяльності. Вона 
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навчає дитину шанувати ментальну цінність духовного людського буття, 

протистояти матеріалізму, раціоналізму та жорстокій конкуренції, яка панує в 

сучасному суспільстві. «Музика для духовного зростання, яка вважається 

найважливішою у Вальдорфській школі, з часом стає джерелом досягнення 

естетичної мети музичної освіти» [142, 86-87]. 

Чо Кьонг-сон (조경선) у магістерській роботі «Музична освіта в 

вальдорфській школі: вивчення застосунку до початкової освіти в Кореї» (2000) 

відзначає збіжність педагогічних основ Вальдорфської та Корейської 

педагогіки, яка, на його думку, полягає у визнанні за учнем пріоритетності у 

процесі навчання, за емоційністю – першочерговості у свідомому узагальненні 

дитини. Художні образи музичних творів діти сприймають як живу сутність, а 

зміст пісні, як вираження власної емоції [144]. 

Схожу позицію демонструють, Кім Су-чонг (김수정), Коясу Мічіко 

(고야스 미치코, 子安美知子), Агемас Юджі (아게마스 유우지, アゲマス ユウジ). 

Аналізуючи музично-естетичну компоненту Вальдорфської освіти, у роботі  

«Музична освіта школи Штайнера» (2003) автори наголошують, що у  

Вальдорфській школі вона, спирається на вікові психологічні особливості учнів 

та спрямовується на їхній емоційний розвиток. Музична освіта відіграє значну 

роль у розвитку волі, почуттів та думок учнів [116]. Живопис та музика, 

зазначають науковці, мають зворотній ефект: картина змінюється від живого 

(정) до неживого (동), стає джерелом сили для відродження та переміщення 

нерухомого та нерухомого знову, на відміну від чого, музика робить неживе 

рівним живому. Музика створює те, що насправді не існує, створює щось там у 

майбутньому, і малює «це небуття, як насіння в земному ґрунті» [116, 146].  

Науковці відзначають, що грані між різними видами мистецтва в Кореї, 

як і на Сході в цілому, не настільки чіткі, як у мистецтві Заходу. А.Шмакова у 

дослідженні «Трансформация антропологической модели «человека культуры» 

в Корее: IX – XXI вв.» наголошує на глибокому родинному зв’язку між 

музикою, живописом і каліграфією, який притаманний країнам Далекого Сходу 
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[91]. Місце музики в освітній системі також є відмінним. Крім того, на думку 

Кім Йонг-у (김영우), автора монографії «Історія корейської початкової освіти: 

100 років сучасної корейської початкової освіти», цінності й закони музики 

розповсюджуються в Республіці Корея також і на явища природи та 

вважаються такими, що мають враховуватися навіть у сфері державного 

управління [123]. 

У процесі світової інтеграції України важливим є збереження її 

національної самоідентичності – ціннісного ядра, що складає основу 

цивілізаційної своєрідності. Особливого значення набуває досвід країн, які 

знаходять рішення подібних проблем в освіті. Виклики, перед якими опинилися 

після відновлення державності Україна у 1991 р. і Республіка Корея у 1948 р., 

багато у чому подібні як щодо політики, економіки, так і культури, освіти, 

виховання.  

При цьому рівень дослідженості корейського досвіду музично-

естетичного виховання учнів початкової школи в Україні є недостатнім, хоча 

серед етнічних груп розвинених країн Далекого Сходу тільки Корея 

представлена в Україні чисельною діаспорою протягом півстоліття. Наявні 

вітчизняні видання, нажаль, або містять коротку згадку про вплив буддизму на 

музичну освіту в Республіці Корея у рядку інших країн Сходу, як у роботі 

І. Васюріної «Музика у світових релігіях: особливості вияву» [6], або ж є 

оглядом зарубіжних публікацій, переважно – не оригінальних корейських, як 

наприклад робота М. Ратко і В. Пех «Особливості розвитку музичної освіти в 

Республіці Корея в кінці XX – на початку ХХІ ст.» [48], опублікована вже під 

час даного дисертаційного дослідження після трьох публікацій за темою даної 

дисертації. 

Таким чином, аналіз широкого загалу корейських, зарубіжних та 

вітчизняних джерел із зазначеної проблематики дозволив дійти висновку про 

існування позитивних доробок з музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи в Республіці Корея в обраних хронологічних межах та 

відсутність їх цілісного науково-педагогічного дослідження. Тому, існує 



 
55 

актуальна потреба комплексного вивчення теоретичних питань та досвіду 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи в Республіці Корея у 

другій половині ХХ – початку ХХІ століття з визначенням можливості творчого 

використання накопичених музично-педагогічних напрацювань у закладах 

загальної середньої освіти України.  

 

Висновки до розділу 1 

Проведений науково-педагогічний аналіз дозволив визначити проблему 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) як одну з актуальних і недостатньо 

розроблених у сучасному вітчизняному науковому дискурсі.  

На підставі аналізу енциклопедично-довідкової та науково-педагогічної 

літератури вітчизняних, зарубіжних, корейських вчених (Л. Аристової, 

С. Гончаренка, Дж.Ф. Кнеллера, Кім Мун-хван, О. Михайличенка, О Мюнг-сук, 

В. Одіноченка, Л. Сбітнєвої, Со Мін-чонг, Р. Уокера, Чо Йонг-чу, Шень Пен, 

Ю. Юцевича та ін.) уточнено сутність базових понять – «естетика», «музична 

естетика», «виховання», «естетичне виховання», «музично-естетичне 

виховання», «початкова школа».  

Вивченню практичного досвіду музично-естетичного виховання 

Республіки Корея сприяло уточнення в теоретичних розробках педагогів-

науковців (О. Ворожейкіної, Л. Горюнової, Д. Кабалевського, А. Кузьмінського, 

Л. Маслової, В. Омеляненка, Г. Падалки, Н. Плис, І. Подласого, Л. Тищенко, 

В. Чайки) таких понять як: «форми виховання», «методи музично-естетичного 

виховання».    

Узагальнення поглядів вітчизняних, корейських і зарубіжних науковців 

дозволило визначити ключове поняття дослідження – «музично-естетичне 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея» – як цілеспрямований 

процес використання музичного мистецтва у формуванні в учнів 1-6 класів 

початкової школи здібності сприймати та оцінювати прекрасне, гармонійне в 

мистецтві та природі, здатності активною творчою діяльністю привносити 
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естетичне у власне життя та побудову гуманного суспільства.  

Зазначено, що успіх у дослідженні наукової спадщини Сходу, є 

можливими тільки з урахуванням існуючих відмінностей із освітніми 

системами Заходу: освітні процеси в Кореї слід розглядати як єдиний комплекс 

навчання-виховання. 

Установлено, що усвідомлення на державному рівні значення мистецтва 

та, зокрема, музичного мистецтва в соціально-політичному, економічному 

розвитку Республіки Корея, поширенні національних традицій, формуванні 

особистості здатної до постійного самовдосконалення та підвищення статусу 

країни на світовому рівні спонукало корейських і зарубіжних науковців до 

вивчення питання музично-естетичного виховання учнів початкової школи, 

результати якого набули значного поширення наприкінці ХХ століття.  

На основі вивчення значного спектру науково-педагогічної літератури, 

спираючись на регіональні й проблемні особливості, виділено та 

проаналізовано основні напрями ступеня розробки проблеми. 

Доведено, що в основі розвитку освітньо-виховної системи Республіки 

Корея і, зокрема, музично-естетичного виховання учнів початкової школи 

лежить конфуціанська філософія, ідеологія естетичного порядку, вищість 

духовного над матеріальним. Досліджуючи основи філософії Конфуція, 

науковці наголошують на її впливі на: становленнія сучасної системи освіти 

(Е.Лім); підвищення ролі загальної музичної освіти у вихованні школярів 

(У Ген-Ір); розвиток мистецько-освітньої галузі, в тому числі і музично-

естетичного виховання в другій половині ХХ століття (В. Марков); 

самовдосконалення й саморозвиток дитини (С. Бабаян) тощо. 

Вивченню ступеня досліджуваності проблеми сприяли погляди 

науковців, у яких розглядалися особливості функціонування загальноосвітньої 

та, зокрема, початкової школи Республіки Корея. Так Е.Кім, Е.Лім відзначають 

демократичну спрямованість освітніх реформ в країні, пріоритетами яких було 

визнано різнобічний розвиток особистості, формування її світогляду, засвоєння 

єдиних для всіх членів суспільства цінностей; Пак Хі-су, Дж. Робінсон, Д.Сміт, 
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І.Толстокулаков, Чой Джин та ін. підкреслюють ефективну законодавчу та 

управлінську діяльність держави у посиленні музично-естетичної складової в 

освіті й вихованні; Мі-Йон Чой наголошує, що роль естетичного виховання у 

шкільній практиці країні зростала відповідно до суспільних змін означеного 

періоду; Л.Журбіна та Н.Лисікова акцентують на значення творчого розвою 

молодших школярів за участі у різних гуртках, що слугує подальшому 

особистісному та професійному зростанню. 

Установлено, що особливо на початку ХХІ ст. зросла увага науковців 

щодо розкриття особливостей навчання дітей різним видам музичного 

виконавства (Ан Су Мінь, Чхе Су Хо); значну роль в естетичному вихованні 

дітей відігравали музично-театральні студії (Джонг Йонг Су); мета музичної 

освіти школярів полягала у формуванні естетичної свідомості, усвідомленні 

значення й цінності музики, максимальному розвитку індивідуального 

естетичного потенціалу учнів за допомогою різнобічної музичної діяльності 

(Джон Содам); музичне мистецтво та музична освіта Республіки Корея в кінці 

ХХ ст. вирізнялись переважанням у мультимедійному просторі західного 

контенту та недостатнім поширенням національного музичного мистецтва (Кі-

Бом Чан, Янг);  тощо. 

Окремий напрям представляють праці, в яких безпосередньо або 

опосередковано висвітлюються питання музично-естетичного виховання в 

початкових школах Республіки Корея. Кім Мі Дя, Лі Син-рок головну умову 

ефективного формування основ естетичної культури вбачають у комплексному 

підході до проблеми музично-естетичного виховання учнів саме у початковій 

школі (базові теоретичні знання, практичні навички під час уроку музики та 

творча діяльність у гуртках); Со Мін-чонг надає перевагу діяльнісному підходу 

у вирішенні окресленої проблеми; Е.Лім підкреслює значення предметів 

«Радісне життя» та «Музика, Мистецтво», які викладаються в початковій школі 

і сприяють формуванню в учнів вищих моральних та естетичних цінностей та 

ін.  

З’ясовано, що ступеню досліджуваності проблеми дослідження сприяли з 
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одного боку дисертації, статті Пак Су Чин, Пак Хі-су, Чой Джин і T. Сойєр, 

Кім Бо-йон, Пак Со-юнг, Чо Кьонг-сон, в яких надано компаративний аналіз 

системи освіти учнів початкової школи, музично-естетичного виховання в 

Республіці Корея із аналогічними системами Австрії, Гонконгу, Китайської 

Республіки, Корейської Народно-Демократичної Республіки (Північна Корея), 

Російської Федерації та ін. З іншого – роботи Ан Кван-су, Кім Су-чонг, Чонг 

Мі-рі, Чо Кьонг-сон, Хам Хе-чу, що розкривають особливості досвіду музично-

естетичного виховання Вальдорфської педагогіки.  

Встановлено, що музично-естетичне виховання в початковій школі 

Республіки Корея є предметом дослідження як корейських педагогів-науковців, 

так і вчених країн Далекого Сходу, Європи і США, які визнають доцільність 

принаймні часткового запровадження корейського досвіду в освітній галузі 

інших країн..  

Отже, проведений аналіз ступеня досліджуваності проблеми дозволив 

констатувати відсутність у науковому просторі сучасності комплексного 

дослідження, в якому було б надано цілісну характеристику теорії і практики 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея 

(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [34; 35; 

36] (нумерацію наведено зі списку використаних джерел). 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ МУЗИЧНО-

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 

 

2.1. Витоки музично-естетичного виховання учнів початкової школи 

Республіки Корея 

 

Вивчення історико-педагогічних джерел свідчить про велику увагу 

науковців до витоків музично-естетичного виховання в Кореї: Ан Су Мінь 

«Становление системы музыкального образования в Южной Корее» і «Диалог 

культур в истории Кореи» [1; 2]; І Синг-рок «Музыкально-эстетическое 

воспитание школьников Кореи» [7]; Хо Сун Чьол «Новий погляд на історію 

Кореї» [9]; Сін Хьонсік «История Кореи (Краткий популярный очерк» [11]; 

У.С. Тайшина «Музыкальное образование в Корее» [13]; У Ген-Ір 

«Сравнительная характеристика музыки Востока и Запада» [15]; Кін Кьонг-хві 

(Kean Kyong Hui) «Historical and Social Perspective of Korean Art Education» [18]; 

Левен Фарук (Levent Faruk) «Confucianism’s influence on ethics education in South 

Korea» [20]; Р. Малянгкай (R. Maliangkay) «The World of Music» [21]; Д. Сміт 

(D.C. Smith) «Elementary teacher education in Korea» [29]; Кім Йонг-у (김영우) 

«Корейська початкова освіта: 100 років сучасної корейської початкової освіти» 

[38]; Но Донг-ин (노동은) «Історія корейської сучасної музики 1» [43]; 

Мін Кьонг-чан (민경찬) «Просіть знову «чангга»» і «Історія корейської музики 

(для молоді)» [46; 47]; Пак Хє-чонг (박혜정) «Поява і сприйняття західної 

музики – Орієнтація на період цвітіння з 1880-х рр.» [51]; Сон Ін-су (손인수) 

«Історія сучасної освіти в Кореї (1885-1945)» [52]; Сонг Банг-сонг (송방송) 

«Історія мистецького суспільства Хансонг Кісенг – кінець Корейської імперії» 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%EA%B9%80%EC%98%81%EC%9A%B0%22
http://www.yes24.com/SearchCorner/Result?domain=ALL&author_yn=Y&query=&auth_no=161885
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[53]; Сін Со-соп (신소섭). «Поклоніння і гімни» [54]; Чо Йон-сун (조연순) 

«Походження початкової освіти в Кореї: від імперського періоду до японського 

імперіалізму» [65]; Хванг Джун-йон (황준연), Сонг Гі-рьон(성기련) «Вивчення 

корейського традиційного нотного запису в корейських книжках з музики» [71]; 

І Ю-сон (李宥善) «Сто років західної музики в Кореї» [73]; Хамакічі Такахаші 

(高橋漠吉) «Історія освіти в Кореї» [74]. 

Формування сучасної структури початкової школи і зміст музично-

естетичного виховання в період японського протекторату детально вивчено у 

роботах Кім Джонг-ха (Kim Jeong-Ha) «Korean Primary School Music Education 

during Japanese Colonial Rule (1910–1945)» [19]; Кім Хьонг-мун (김형목), 

О Сонг-чоль (오성철) «Історичне дослідження початкової освіти: Роль 

приватних початкових навчальних закладів в періоді окупації Японією» [41]; 

Кім Хє-чонг (김혜정) «Дослідження політики музичної освіти в часи японської 

окупації» [42]; Пак Че-хонг (박제홍) «Пісенна освіта Чангга під час японської 

колоніальної влади» [49]; О Сонг-чоль (오성철) «Розвиток початкової освіти в 

колоніальний період» [49]; І Мьонг-хва (이명화) «Впровадження японської 

освіти та японізація системи початкової школи» [52]; І Пьонг-дам (이병담), Кім 

Хєнг-кьонг(김혜경) «Музична освіта у початковій школі під час японської 

колоніальної влади» [55]; Хонг Янг-ча (홍양자) «Японські стандарти в 

підручниках з музики для початкової школи» [69]. 

Корейці – одна з найстаріших збережених на сьогоднішній день націй. 

Перша держава – Стародавній Чосон – з’явилася приблизно в Х столітті до 

нашої ери. Культурні традиції та звичаї сформувалися як основа єдиної 

корейської нації протягом першого тисячоліття держави до кінця II століття до 

https://mall.godpeople.com/?Tno=wel2c&key=%BD%C5%BC%D2%BC%B7&plus_key=%BD%C5%BC%D2%BC%B7&maker_no=3367
http://ilusweb2.futurenuri.com/search/caz/result?st=FRNT&si=2&q=%EC%A1%B0%EC%97%B0%EC%88%9C
http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4010020766530
http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4010020766530
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нашої ери [10]. Одним з компонентів цього процесу було виховання, в тому 

числі – музично-естетичне виховання. 

Корея – півострівна країна, яка розташована у східній частині Північної 

Азії. Важливо зрозуміти географію цієї країни, оскільки її історія розвивалася 

відповідно до її розташування [18]. За словами Д. Сміта, сусідні країни мали 

вплив на будівництво корейської системи освіти [29]. Більшість культурних 

атрибутів Кореї мають своє походження в китайській цивілізації, включно із 

конфуціанством [20]. Музично-естетичне виховання в Кореї протягом двох 

тисяч років з відносно невеликими змінами до недавнього часу моделювалася 

за традиційною китайською системою, як структура, керована 

урядом (Overview: The Development of Education: Офіційний сайт Міністерства 

освіти Республіки Корея [23]).  

У ході наукового пошуку встановлено, що музичне мистецтво завжди 

вважалось важливим компонентом кожної етнічної культури, включаючи 

корейську. Як таке, воно є частиною загальної культурної сфери. Це означає, 

що корейська музика є з одного боку відносно незалежним культурним явищем, 

а з іншого боку – тісно контактує з усіма елементами культури, підтримуючи з 

ними постійний діалог. У той же час твори різних видів мистецтва (архітектури, 

скульптури, живопису, музики тощо), маючи різний зміст та різні стилістичні 

можливості, постійно впливають один на одного, створюючи тривимірну 

«поліфонію» культури. Тому еволюцію музично-естетичного виховання 

молодших школярів в Кореї треба розглядати в контексті еволюції загальної 

культури з урахуванням не тільки діалогу різних мистецтв, але й діалогу 

музики з релігією, філософією тощо, а також міжкультурного діалогу різних 

етнічних груп. 

Як засвідчують розвідки дослідників, музично-естетичне виховання 

ґрунтувалось на філософській основі, яка була закладена середньовічними 

китайськими філософами Сє Хе, Ван Вєя, Чжан Янь-юань, Су Ші, Ван І, які 

спиралися на доробки мислителів Сходу: Конфуція, Ван Чуна, Лао Цзи тощо. 

Конфуцій, Лао Цзи і Ван Чунь високо оцінювали музику як чинник суспільного 
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виховання підростаючого покоління, розвитку держави  впливу на моральні 

риси людини. Однак, за їх переконаннями, тільки прекрасна музика виконувала 

суспільно-соціальну, ідейно-політичну та виховну функціїмуз 

Пак Вон у дослідженні «Традиційна корейська думка» наголошує, що 

конфуціанство не можна назвати релігією, це етичне вчення [25]. Інший 

корейській вчений Пак Сун-йонг робить висновок про те, що конфуціанські 

цінності глибоко проникли до менталітету корейського народу, позаяк 

протягом тривалого часу постулати конфуціанства складали основи змісту 

найпрестижнішої освіти в Кореї [24].  

Слід зазначити, що значення конфуціанства з точки зору музично-

естетичного виховання і естетики взагалі заслуговує окремого детального 

аналізу через те, що історичний статус змісту та структури конфуціанської 

думки в Кореї щодо системи цінностей, розуміння значущості Всісвіту та 

визнання Людини його центром з часів античності і сьогодні є дуже високим. 

Лі Фан у статті «Дослідження походження і формування конфуціанської 

думки» пояснює це розвитком китайської філософії та її впливом на Корею, що 

здійснювався самими корейцями, які навчалися за кордоном. Завдяки 

поширення ними своїх думок, релігійнихпереконань етична та естетична 

складова конфуціанства були сприйняті без конфліктів із традиційною етикою 

корейського суспільства [76]. 

Аналіз «Лунь Юй» свідчить про те, що Конфуцій захоплювався 

природним і гармонійним порядком планет, зірок і цілого Всесвіту. Конфуцій 

вбачав красу Всесвіту у його сталості, гармонійності, довголітті і 

впорядкованості. Цей порядок і закони Всесвіту гарантують, що «чотири пори 

року міняються і все зростає природним чином». Конфуцій був натхненний 

гармонією природного естетичного порядку всесвіту і сподівався, що людське 

суспільство може вподібнитися природі і мати стабільний, гармонійний, 

тривалий і відповідний естетичний порядок. 

Історичні дані вказують на те, що ідеологія естетичного порядку 

Конфуція була ініційована у часи відносної стабільності у древньому 



 
82 

китайському суспільстві, збереглася під час внутрішніх конфліктів і 

розвивалася у ще більшому усвідомленні її цінності після відновлення миру. 

Природний порядок «трава згинається, коли віє вітер» був також 

естетичним порядком, який цінував Конфуцій (не у сенсі приниження, а як 

задавання напрямку – «трава згинається туди, куди віє вітер»). Глава  «Ян 

Юань» (顏淵) містить розповідь про те, що Цзі Канчжі (嵇康 – канцлер 

феодальної держави Лю у V столітті до н.е.) звернувся до Конфуція за порадою 

щодо врядування державних проблем: жорстке врядування – брудні ліки... Що 

це означає? Конфуцій спитав: Нащо діяти жорстоко? ... Порівнюючи звичаї та 

поведінку можновладців із вітром; і навпаки – манери і поведінку пересічних 

людей з травою, філософ вдався до порівняння: трава згинається, коли віє вітер. 

«Якщо правителі поводяться морально, хіба за їх прикладом нижчий клас не 

буде кращим?» [17, 35]. 

Згідно історичних відомостей, канони естетичного порядку у вченні 

Конфуція рівною мірою стосуються і питань держави, влади. У розділі «Вей 

Чжен» (為政) про мистецтво владарювання в «Лунь Юй» Конфуцій зазначав, 

що уряд повинен ґрунтуватися на правилах чесноти, таких як Полярна зірка, що 

сидить на своєму місці, а інші зірки обертаються біля неї (суверен повинен 

керувати країною як Полярна зірка, залишаючись на своєму місці і 

покращуючи свої моральні риси: міністри і народ обертаються навколо 

суверена подібно до зірок навколо Полярної зірки) [17]. Це – відкритий 

Конфуцієм закон гармонійного ладу серед небесних тіл. Він наполягав на тому, 

що суспільний порядок і астрономічний порядок повинні мати певну схожість: 

якщо Всесвіт такий, то й суспільний порядок має бути таким – і задля 

практичних цінностей, які сприймаються розумом, і задля естетичного 

задоволення. 

Багато науковців твердять, що Конфуцій  майстерно грав на цині і був 

автором збірки старокитайської співаної поезії «Шицзін» (詩經, «Книга пісень», 
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484 р. до н.е.), яка складається з 305 творів стародавньої китайської пісенної 

поезії [14]. 

Слід зазначити, що різницю між місцем і роллю музики у східній та 

західній традиціях можна побачити на прикладі відомого вислову «музика 

сфер». Стародавня школа піфагорейської думки, музики, архітектури, 

скульптури та інших мистецтв вважала, що добрий і гармонійний порядок 

визначається числами. Цей закон діє у природі, всіх подіях, всесвіті: відстань 

між небесними тілами у Всесвіті також підпорядковується певній математичній 

пропорції, гармонійно і організовано подібно до музики [73]. У цьому випадку 

звернення до музики є лише алегорією, метафорою. 

В аналогічному порівнянні Конфуцій надає музиці набагато більшу вагу. 

Конфуцій вважає, що саме музика повинна відігравати головну роль у правилах 

поведінки (лі). З рештою, згідно конфуціанській доктрині, музичний принцип є 

основою законів Всесвіту, тому що звуки пронизують весь світ. Музика – це 

дзеркало природи і вона повинна бути такою ж природною, як гармонія між 

Небом і Землею [14].  

Як свідчить аналіз історико-педагогічних джерел, ідеї Конфуція щодо 

головної ролі музики у загальній гармонії були розвинені в роботах одного з 

його учнів, Мен-цзи. Діалоги, в яких Мен-цзи ставить успіх уряду в залежність 

від любові до музики і знання її законів, є показовими. «Дехто, звертаючись до 

Мен-цзи, сказав йому: 

- Я мав аудієнцію у Сюань-вана, правителя Ци («ван», 완 – король), і він 

почав говорити зі мною про любов до музики, але я не знав, що йому 

відповісти. Поясніть, що таке любов до музики? 

Мен-цзи відповів: 

- Якщо любов вана до музики дуже велика, то це майже все, що треба, аби 

привести країну Ци до ладу! [9]. 

В іншому діалозі з королем Мен-цзи казав: 

- А тепер уявіть, що тут весело грає музика. Звичайні люди слухають 

звуки ваших тарілок і барабанів, мелодії флейт і сопел. У всіх гарний настрій і 
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радісний вигляд, і вони кажуть один одному: 

«Ймовірно, хвороба нашого вана майже зникла! Як ще пояснити, чому він 

може веселитися під музику? 

Для цього немає ніяких підстав, крім як насолоджуватися радістю від 

спілкування з людьми. 

Веселіться з людьми, і тоді ви будете справжнім правителем!»  [9, 28-30]. 

Слід наголосити, що конфуціанство в Кореї слугувало основою музично-

естетичного виховання дітей через дотримання традиційних релігійних і 

королівських церемоній, обрядів, у яких використовувалися пісні, гімни, гра на 

народних корейських інструментах, ігри тощо. Через опанування їх змісту, 

форми, музичних засобів (мелодія, ритм, тембровість звучання) учні 

привчались до краси музичного мистецтва, його переживання, усвідомлення 

значущості музики у повсякденному житті.  

Музичне мистецтво Кореї сягає античності і тривалий час перебувало під 

впливом музичних культур Китаю, Японії та інших країн Далекого Сходу. Так 

само і музика Кореї робила значний внесок в музичну культуру країн Сходу. 

Новий час із початком загального діалогу між корейською та західною 

культурами знаменувався початком діалогу корейської музики з 

європейською [1]. 

У доісторичні часи та у ранній античності музично-естетичне виховання в 

Кореї, подібно до інших країн, мало неформальний характер: наслідування 

батьків у родині або засвоєння знань і вмінь від менторів. 

Встановлено, що початок музично-естетичного виховання, як шкільного, 

у феодальній Кореї сягає епохи династії Сілла приблизно з 57 року до н.е. до 

917 р. н.е. Хлопці шляхетного стану вивчали у школах музику, танці, поезію, 

будівництво, храмовий живопис, так само, як і каліграфію та філософію. 

Держава спонсорувала професійну школу До-хва Су (도화 수, урядовий 

інститут мистецтв і живопису) [14]. 

З’ясовано, що неформальна освіта остаточно закінчилася створенням 
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університету 대학 (техаг, університет) у 372 р. в епоху 고구려 (Когурьо, 

корейська держава, яка займала північ і центр Корейського півострова, 

Маньчжурію і Південь теперішнього російського Примор’я; рис. Е.3, додаток 

Е). Навчальний план складався з етичної освіти, орієнтованої на виховання 

моральності в учнів і просвіту широкої громадськості на основі конфуціанства і 

буддизму [19]. Конфуціанство в Кореї містило систему виховання, традиційні 

обряди та зберігало своє значення навіть після ліквідації Королівства на 

початку XX століття. Як і раніше, важливу роль у мисленні і поведінці корейців 

відігравали етичні й естетичні традиції конфуціанства [7]. 

Історичні хроніки називають одним з перших авторів музики в Кореї 

короля Когурьо Юрі (유리왕, 琉璃王, І ст. н.е., http://encykorea.aks.ac.kr/ 

Contents/Index?contents_id=E0041388). Існує легенда про те, що в пам’ять 

померлої дружини Юрі склав пісню «Королівська родина» (황조가, 黃鳥歌), 

відому також як «Солов’їна пісня» (https://brunch.co.kr/@adipoman/87). 

Авторство популярної і тепер «Пісні зернодробарки» (Бангатхарьонг, 방아타령, 

碓樂) приписують відомому музиканту Пеккьоль-сонсенг (백결선생, 三國史記, 

V ст. н.е., http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0021971).  

Найголовнішими інструментами у сучасній Південній Кореї, володіння 

якими передбачено планом музично-естетичного виховання вже у 1 і 2-х класах 

загальноосвітньої початкової школи, стали щипкові інструменти комунго 

(거문고, 7 струн), винайдений в Когурьо королем-музикантом Ванг Сан-ак 

(왕산악), і каягим (가야금, 12 струн), винайдений в королівстві Сілла 

музикантом У-риг (우륵).  

Початком державного регулювання музично-естетичного виховання в 

Кореї можна вважати створення «Управління у справах музики» (Имсонгсо, 

음성서, 音聲署, http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0043010) під час 
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правління короля Сілла Чжінхинг (진흥왕, 眞興王, 540-576 рр., 

http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0055013). Корейські 

науковці вважають «Имсонгсо» прообразом сучасної «Державної палати у 

справах національної музики» (Кугріб Кугаквон, 국립국악원, 

http://www.gugak.go.kr/site/main/index001) в Сеулі [12]. 

Аналізуючи становлення та розвиток корейської музичної культури, 

справжнім її родоначальником У Ген-ір вважає короля Седжонг (кор. – 세종, 

кит. – 世宗) з династії Лі (Королівство Чосон, 1392-1910), названого вдячними 

нащадками «освіченим монархом» [12]. Історичні хроніки характеризують 

період правління короля Седжонга як «золотий вік». Як видатний музикант, 

задля збереження всіх своїх творів король Седжонг у 1432 р. створив 

спеціальну систему нотного запису [65]. 

Ідеї Седжонга щодо музично-естетичного виховання було використано й 

розширено в 1493 р. групою вчених на чолі з Сонг Хьон (1439-1504) у роботі у 

дев’ятьох томах Акхак Квебом (악학궤범 – Основи музичної науки) – першій у 

Кореї енциклопедії [7]. 

Музика періоду Чосон була розділена на два напрями: «чонгак» (종악, 

придворна музика – від назви традиційного корейського колокола) – 

інтелектуальна, яка була пов’язана з елітарною культурою королівської сім’ї та 

аристократії Чосона, і «мінсогак» (민속악, народна музика), що спиралася на 

емоційне відображення (вираження) почуттів і прагнень простих людей. На 

цьому історичному етапі особливо популярними в Кореї стали духові 

інструменти. Вони були освоєні у школах, де учні відкривали справжні зразки 

краси музики. Отже, можна сказати, що значний внесок короля Седжонга у 

розвиток національної музичної культури справив великий вплив на розвиток 

музичного смаку та відбився у формуванні системи музично-естетичного 
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виховання молоді [59]. 

Царювання династії Лі – це епоха розвитку освіти. Радикальною зміною 

на той час було створення у 1443 р. за дорученням короля Седжонга 

корейського алфавіту хангиль (한글), який є яскравою демонстрацією 

традиційної на Сході гармонії між красою і зручністю. На відміну від 

китайського ієрогліфічного письма, яке раніше використовували в Кореї, 

хангиль складається з літер, і його було легко запам’ятовувати і 

використовувати. Це дозволило розповсюдити грамотність і освіту серед 

широких верств населення, а не тільки представників вищих класів. Але на 

початку роботи перед створеною Седжонгом групою вчених виник ризик 

втратити дуже важливу естетичну традицію. Характеризуючи різницю між 

китайськими ієрогліфами і західним алфавітом, автор «Курсу загальної 

лінгвістики» Ф. де Соссюр (F. de Saussure) заявив: «Мова і знак – два 

абсолютно різних типи символьних систем, і останній існує тільки для передачі 

першого» [21, 29]. Це висловлювання є правильним щодо західних мов і систем 

знаків, але не відповідним щодо ієрогліфічної писемності Китаю, Японії і 

Стародавнього Єгипту. 

Ієрогліф – це незалежна образна система. Він може виражати значення 

тільки за допомогою системи візуальних символів і не вимагає застосування 

голосової системи. Цінність ієрогліфів часто виходить за межі слуху – в 

ієрогліфах більше варіацій значення, ніж у будь-якій іншій системі письма, що 

деякі науковці вважають достатнім доказом того, що образність ієрогліфів є 

важливішою, ніж слухові системи [25]. Тобто ієрогліфи поєднують у собі риси 

звичайного письма і живопису. Це, наприклад, відбилося у тому, що поміж 

типових вимог до поезії Заходу – змісту, розміру, словесних образів, краси 

звуку – у Китаї, Японії і Кореї існує ще одна вимога, абсолютно незначна з 

точки зору лінійного алфавіту: вірші повинні бути красиво написаними. Чень 

Ван Хен (陈望衡) у статті «Каліграфія: смак китайського ієрогліфа – китайська 

каліграфія» наголошує на тому, що краса ієрогліфа виникає з двох начал: одне – 



 
88 

зміст, який передається його буквальним значенням, а інше – формальна краса, 

яка передається його символом [75]. Через це чітка грань між літературою і 

живописом, традиційна у мистецтві Заходу, повністю відсутня у художній 

традиції Китаю, Японії і Кореї – живописні твори зазвичай містять текст як 

необхідний елемент (рис. Е.1, додаток Е), а текст, написаний ієрогліфами, сам 

по собі є мальовничим твором (рис. Е.2, додаток Е). 

Творці нового корейського алфавіту вважали за неприпустиму втрату цієї 

естетичної традиції: було сформовано унікальну систему символів, яка на часі 

включає в себе тільки 28 символів, але в той же час зберігає декоративну 

образність ієрогліфів – нелінійний алфавіт. Наприклад, та ж сама назва 한글 на 

перший погляд сприймається як комбінація двох ієрогліфічних знаків, але 

фактично являє собою композицію з 6 літер: 가(х), 가(а), 가(н), 가(ґ), 가(и), 

가(ль), але всередині складу розташованих нелінійно. Кожен склад при цьому, 

як і в ієрогліфічній писемності, є окремим словом: 한 (Корея, корейський) і 글 

(повідомлення, вивіска). Характерним є при цьому, що «слово» і «склад» в 

корейській мові є синонімами – ще один приклад ризику некритичного 

вживання традиційної західної термінології і класифікації до феноменів східної 

культури. 

Важливою подією у часи династії Лі було створення у більшості поселень 

початкових шкіл Соданг (서당) [10]. Музично-естетичне виховання у Соданг 

було соціологічним вихованням, виконуючи соціальну функцію, та мистецьким 

естетичним вихованням, покликаним зробити людей щасливими. Музично-

естетичне виховання базувалося на участі дітей у богослужіннях, вивченні 

релігійних творів на слух та їх співі. Під час уроків музики у загальних школах 

було обов’язково виконувати обрядові піснеспіви, гімни, присвячені особливим 

датам, що регламентувалися Другим, Третім та Четвертим законами Чосон про 

освіту. Виконання гімнів та гра на музичних інструментах ставило за мету 
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популяризацію музики, хоча використання цих форматів не мало широкого 

поширення. 

Термін Соданг і його альтернативи Гильбанг (글방), Себанг (새방), і 

Чагбанг (작방), буквально перекладається як «читальний зал». Хоча Соданг 

існували вже за часів династії Корьо (918-1392), вони офіційно утвердилися 

тільки в середині династії Лі. Соданг були переважно необов’язковою 

початковою школою династії Корьо й призначалися для навчання учнів базовій 

грамотності та моральним знанням, аби підготувати їх до вищої освіти. Діти 

зазвичай починали навчання в п’ять або шість років, але іноді могли бути 

старшими за 20 років. Розміри класу Соданг варіювалися від невеликих груп 

(два або три учні) до більш ніж 40 учнів. Більшість учнів були 

простолюдинами. Соданг були збережені та повністю підтримувалися 

династією Лі та були розповсюджені по всьому королівству, у великих містах, а 

також малих селах [59]. 

Перший регламент Соданг від 1632 р. свідчить, як королівська династія 

Чосон визнавала важливість освіти для всіх верств населення, можливість 

обрання батьками вчителя-фахівця та обов’язкову його підтримку з боку 

локального управління, необхідність заохочення талановитих учнів: 

«У кожному селі є Соданг і вчителі... Учитель обирається селянами, але 

відібрані вчителі повинні бути зареєстровані в місцевому відділенні. Місцевий 

відділ освіти у разі потреби повинен допомогти Соданг. Видатні вчителі 

отримають звільнення від податків, і хороші учні отримають призи, у той час як 

погані учні повинні заслужити тростину. Відмінні учні повинні бути 

рекомендовані для місцевого відділення, і вони можуть пізніше стати 

вчителями або отримати інші корисні роботи» [59]. 

Існувало чотири способи відкриття Соданг. По-перше, один учитель був 

спроможний відкрити школу з метою реалізації педагогічного покликання або 

матеріального заохочення. По-друге, заможний селянин міг відкрити Соданг 

для навчання своїх власних дітей і дітей сусідів на безкоштовній основі. По-
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третє, багата компанія мала змогу відкрити Соданг для виховання своїх власних 

дітей. У цьому випадку компанія запрошувала вчителя й платила йому та 

покривала витрати на технічне обслуговування. По-четверте, місцева спільнота, 

зацікавлена в освіті населення села. Така практика зберігалася до кінця династії 

Лі [52]. 

У своєму дослідженні «Музично-естетичне виховання школярів Кореї» 

І Синг-рок вказує на те, що музичне виховання у вищих класах називали 

«уроками співу», також і в перші роки початкової школи переважало навчання 

співу, а не виконання та слухання музики. Музичне виховання у старшому та 

молодшому рівнях іноді називали «уроками музики», хоча зміст уроку 

залишався незмінним, а вивчення пісень тривало. Відмінною рисою музично-

естетичного виховання було те, що воно зосереджувалося на вивченні простих і 

складних пісень, аналізі виконавських навичок, теорії та історії музики. У той 

же час, головні аспекти музики не розглядалися [7]. 

Як свідчать літературні джерела [41; 15], через свою політичну ізоляцію 

до кінця ХІХ століття Корея майже не не була дотичною до західної музики. 

Проте докази впливу західної музики можна знайти в деяких попередніх 

документах. Наприклад, у 1631 р. Джонг Ду-вон (1581–?) привіз книгу про 

західне суспільство, включаючи західну музику, з Мьонг (Китай) до Кореї. 

Крім того, Кім Чанг-ап представив орган після відвідування Пекіна в 1712 р. 

Наприкінці династії Лі розпочався вплив західної музики на музично-

естетичне виховання в Кореї – з 1906 р. її офіційно стали вивчати у школі. 

Через це на початку XX століття були відкриті приватні та державні навчальні 

заклади, у яких важливу роль відігравало музично-естетичне виховання. 

Певний вплив на музичну культуру Кореї в той час відбувався з боку Заходу і 

Японії. Тому, окрім вивчення національних традицій, певну увагу було 

приділено оволодінню особливостями західних музичних наук [11].  

Кінець XIX століття ознаменував переломний момент в історії Кореї, 

особливо в корейській музичній культурі. У 1885 р. в Корею прибули перші 

американські місіонери, Апенцеллер і Андервуд, які незабаром зіграли роль 
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першовідкривачів у корейському музично-естетичному вихованні. У 1909 р. 

доктор Елі М. Маурі привіз до Кореї орган, встановивши його у найбільшій 

церкві в Пхеньяні, викладаючи західні псалми в корейській пентатонічній 

шкалі. Він створив церковний хор та навчав дітей чотириголосному співу, а 

також заснував перший корейський дівочий хор, який згодом випустив 

музикантів, які зробили вагомий внесок в історію корейської музики [1]. 

У період, названий у Кореї Періодом цвітіння (개화기 – кехвагі), двері 

Кореї були відкриті світу (1876 р.). Під час нестабільної політичної ситуації в 

період 1876-1910 рр. введення західної системи освіти вступило в протиріччя з 

традиційним конфуціанством. Тривале обговорення нової і традиційної 

філософії освіти ускладнилося до 1880-х років через різні точки зору і вчення, 

такі як традиційні сільхакпха (실학파, 實學派 – реалістична школа 

конфуціанства), чусахаг (추사학, доктрина Чу-цзи), і християнство з Заходу 

[59]. Кім Сон-хє, автор дослідження «Аналіз сучасної початкової освіти в 

Кореї» [31] і Чо Йон-сун в роботі «Походження початкової освіти в Кореї: від 

імперського періоду до японського імперіалізму» [59] зазначають, що зміни в 

освітній системі Кореї наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, включно із 

музично-естетичним вихованням, відбувалися під впливом християнства і саме 

вони стали підґрунтям формування сучасної структури освітньо-виховної 

системи в Республіці Корея. 

У лютому 1895 р., король Го-Джонг (고종 ) видав Протокол освіти 

(교육입국조서, – Кьоюг іпгук чосо), підкреслюючи свою рішучість щодо 

модернізації корейської традиційної системи освіти (Рис. Е.4, додаток Е). У 

ньому було зроблено наголос на забезпеченні загального доступу до освіти для 

всіх корейських дітей: 

«Багатство і сила нації спирається тільки на освіту людей. Підвищення 

рівня знань є метою освіти, яка має підтримувати стабільність і розвиток нації. 
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Вивчення практичних знань має важливе значення для просування корейців 

через освіту, яка зберігає традиційну етику, поліпшує сучасні знання, зміцнює 

здоров’я тіла. Для цього треба будувати якомога більше шкіл, аби надати 

можливість зробити цей народ потужним» [15]. 

Школи в цей період можуть бути класифіковані на три типи залежно від 

способу їх організації:  

1. Соданг (서당 – неформальні приватні школи або конфуціанські 

академії) – традиційна шкільна система династії Чосон (Рис. Е.5, додаток Е);  

2. Ботхонг хаккьо (보통 학교 – початкові школи, пізніше – японські 

колоніальні державні школи); 

3. Приватні школи (патріотичні і християнські) [15]. 

Наприкінці ХІХ століття уряд встановив свої власні початкові школи 

Техан-чегук (대한제국 – Велика Корейська імперія), які вже були закладами, 

відповідними до сучасної системи освіти і називалися Сохаккьо (소학교). У 

липні 1895 р. були встановлені правила для початкової освіти і чотири перші в 

сучасному стилі державні початкові школи Сохаккьо були оголошені в 

корейській Королівській урядовій газеті (구한국관보 – гухнгук кванбо) I, № 23 

28 липня 1895 р. До 1903 р. в результаті цілеспрямованих зусиль з боку 

корейського королівського уряду було вже 8 державних і 52 місцеві школи 

(공립 – конгріп) [32]. 

Кількість патріотичних шкіл досягла максимуму на протязі першого 

десятиріччя XX століття. Влітку 1910 р. перед окупацією було акредитовано 

2250 приватні школи. Враховуючи несанкціоновані офіційно приватні школи, 

такі як вечірні та сільські, загальна кількість їх оцінюється приблизно в 

6000 [35]. 

У патріотичних школах зокрема були видані власні підручники задля 

розвитку патріотизму та учнів [15]. 
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Місіонери почали прибувати в Корею у 1880 р. і вводили і створювали 

навчальні заклади в рамках модернізованої системи шкільної освіти. Вони 

включали такі школи, як Андервуд хактанг (언더우드학당), заснована в 1886 р. 

і пізніше названа Кьонгсін хактанг (경신학당, 儆新學校, 

http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0002636), Пече хактанг (배재학당, 

培材學堂 – Академія Пече для хлопчиків, http://encykorea.aks.ac.kr/ 

Contents/Index?contents_id=E0021918). Наприклад, Пече хакданг було створено 

як першу в західному стилі приватну школу (еквівалент загальноосвітньої 

школи). З 1889 р. викладалися такі предмети, як англійська мова, географія, 

математика, фізика, релігія (християнство) і хімія. Через рік з’явилися 

додаткові предмети, в тому числі музика і позакласні заходи. Десять років по 

тому, в 1895 р., ця академія навчала вже 200 корейських учнів. У 1987 р. школа 

була названа на ім’я короля Го-Джонг, на знак його великого інтересу у 

підтримці сучасної шкільної системи [15].  

Як і у багатьох країнах Заходу, навіть і у пізніші часи, існували окремі 

школи для хлопців і дівчат. Відповідно до цього, були засновані школи для 

дівчат Іхва хактанг (이화학당, 梨花學堂, http://encykorea.aks.ac.kr/ 

Contents/Index?contents_id=E0046618), заснована в 1887 р. Чонгсін (정신, 

http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0050511), Йонгхва (1890, 

영화학교, http://contents.history.go.kr/front/nh/print.do?levelId=nh_044_0040_ 

0020_0050_0020_0020&whereStr=) і Сунгсільхаккьо (1897, 숭실 학교, 

https://koreanchristianity.tistory.com/200).  

Християнство завдяки старанням проповідників еволюціонувало у форму, 

в якій музично-естетичне виховання ототожнювалося з релігійною діяльністю. 

Однак уже в 1891 р. в академічний план школи Іхва хактанг були включені такі 

предмети, як вокал і виконавство. Ця подія знаменувала собою реальний 
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початок музично-естетичного виховання в Кореї за типом європейського [2]. 

У часи династії Лі для звичайних корейців не було музичних інститутів, 

які б готували вчителів для музично-естетичного виховання у школах, а це 

означає, що не було офіційно доступної для них вищої формальної музичної 

освіти. Чангахагвон (창가학원 – Бюро управління музикою) був єдиним 

музичним закладом, який готував педагогів – фахівців з придворної музики, 

включаючи танці. Чангахагвон зберігав традиційну музику протягом 

500-річного періоду династії Чосон [47]. 

Звичайні корейці пізнавали західну музику перш за все через церковну 

музику, введену місіонерами, або музику у виконанні корейських військових 

оркестрів, створених у 1900 р. Зокрема, музично-естетичне виховання за 

межами школи базувалося на популярній музиці в західному стилі юхенгга 

(유행가 – модний стиль) [17]. 

Впровадження західної музики в музично-естетичне виховання періоду 

Чосон було зроблено місіонерами, які прибули з 1885 р., аби поширити 

християнство, і принесли західні церковні піснеспіви чансонгга (찬송가 – 

псалом) [48]. Незабаром після цього, в 1892 р., було опубліковано перший 

підручкик церковних піснеспівів із західним нотним записом, називаний 

чанміга (찬미가 – гімн). Однак виконання цих гімнів було обмежено 

богослужіннями, і місіонери не були професійними музикантами. Основною 

метою місіонерів було ввести та розширити свою релігію в Кореї, і вони 

використовували церковні піснеспіви як інструмент для досягнення цих цілей. 

Музично-естетичне виховання як таке мало для них менше значення. Оскільки 

в кінці 1880-х років було введено орган, багато корейців бажали побачити цей 

музичний інструмент і збиралися в церкві, де місіонери навчали їх церковним 

піснеспівам [15]. 

Проте з 1886 р. деякі місіонери поширили свою діяльність на музично-

естетичне виховання і створювали місіонерські школи, де почали викладати 
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західну музику [45]. Хоча ці школи включали західну музику у навчальну 

програму, вважалося, що вони викладають релігійні пісні як частину процесу 

християнізації. Наприклад, чангга (창가, букв. розспіви) з’явилася в 

навчальному плані Іхва Хакданг у 1891 р. і в 1896 р. в Пече хакданг. Шкільна 

музика в той час називалася Чангга і викладалася у вигляді церковних гімнів 

[67] (Рис. Е.6, Е.7, додаток Е). У зв’язку з суто релігійною метою місіонерських 

шкіл до 1910-х років не було належного музичного навчання, наприклад, 

фортепіанної техніки або співу за партіями, коли деякі музичні школи, такі як 

Іхва, почали пропонувати предмети вищого рівня [45]. 

Улітку 1895 р. Відділ корейської освіти видав Положення про початкову 

школу (소학교령 – сохакгьорьонг) – перший зразок сучасних принципів освіти. 

Позаяк в цьому регламенті музика не згадується, вважається, що у той час у 

школах Кореї офіційно не було викладання музики. Тільки майже через десять 

років, у 1906 р., чангга (музика) була включена в Положення Ботхонг хаккьо 

(Сеул), засноване на Положенні про початкові школи (Сохакгьоренг) в Японії 

[43]. Завдання чангга та зміст підручників з корейської музики були тотожні 

японським. Фактично, весь матеріал, що стосується музики, включаючи 

правила, програми та посібники, був буквально списаний з японського [15]. 

У XX столітті, зберігаючи свою унікальність, корейська музика багато в 

чому розвивалася відповідно до тенденцій розвитку європейської музичної 

культури. На початку XX століття в державних і місцевих школах уперше 

запровадили музично-естетичне виховання. Близько 1906 року остаточно 

склався відповідний навчальний предмет, у школах з’явився новий курс 

західної музики, у якому використовувався завезений до Кореї орган [1]. 

Цей період був реальною відправною точкою модернізації в Кореї, коли 

Японія, США, Великобританія, Німеччина і Росія шукали зв’язків із Кореєю в 

інтересах зовнішньої торгівлі. Поряд з торгівлею прийшла західна ідеологія, яка 

сприяла внесенню змін до корейської соціальної структури, економіки, освіти і 

політики. Модернізація швидко поширилася та посіла своє місце в корейському 
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суспільстві. Вона принесла загальну освіту для всіх учнів, і музично-естетичне 

виховання посіло місце в стандартній предметній навчальній програмі.  

Ця практика була недовгою через Договір про протекторат (울사 보호 

조약 – ульса бохо чояг) 1905 р., який був підписаний між Японією і Кореєю. У 

результаті цього договору вся корейська система освіти контролювалася 

японською адміністрацією. Музично-естетичне виховання було вилучене з 

навчальної програми, оскільки японці вважали, що естетичне виховання, як і 

мистецтво, є одним з небезпечних інструментів для сприяння звільненню 

корейського народу. Вони вважали, що естетичне виховання сприяє 

формуванню «індивідуальної автономії», що було заборонено, як і мовлення 

корейською мовою. Основною освітньою спрямованістю було формування 

робочої сили з навичками ручної праці [15]. 

У 1910 р. після анексії Кореї Японією почалася «Ера військової 

політики», яка продовжилася в ранній колоніальний період (1910-1918 рр.) і 

впливала на освітньо-виховну систему в Кореї. Колоніальна адміністрація 

швидко й радикально змінила корейську освіту, запровадивши багато шкільних 

правил. Перший генерал-губернатор Терауті Масатаке (寺内正毅) виголосив у 

липні 1911 р. довгу промову щодо типу колоніальної системи виховання, яка 

повинна бути створена в Кореї: 

«Освіта в Чосон – це все, що потрібно, щоб зробити корейців лояльними 

японськими підданими. Тому потрібно викладати Ботхонг, а пріоритетне 

завдання – практична освіта» [74, 114]. 

За місяць після цього виступу було проголошено Першу Освітню 

Політику Чосон (1911-1922 рр.), тим самим японський колоніальний уряд 

фактично взяв під свій контроль існуючу систему корейської початкової освіти 

та негайно вніс зміни до неї.  

Цей документ включає загалом тридцять статей, з декількома важливими 

функціями. По-перше, система корейської освіти змінювалася в бік японської. 
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По-друге, мета освіти полягала у тому, щоб зробити корейців хорошими й 

вірними підданими Японії. По-третє, японську мову було визнано 

національною мовою Кореї (стаття 8). Це не слід плутати з вивченням 

японської мови як другої мови в школі; насправді, саме корейську мову 

зневажали та викладали як другу мову [15]. По-четверте, Японія скоротила 

тривалість навчання у початковій школі з шести років за традиційною 

корейською системою до чотирьох відповідно до статті 9. Однак, це правило не 

стосувалося японських школярів, що проживали в Кореї – щодо них існувала 

особлива політика. По-п’яте, цілі політики колоніальної освіти завжди були 

безпосередньо пов’язані з цілями японської колоніальної політики. Наприклад, 

генерал-губернатор зміцнив професійні школи (시렆학교 – шіроп хаккьо, 

вивчення основних навичок сільського господарства), у яких діти повинні були 

отримувати тільки базові знання про сільське господарство, без системи повної 

загальної середньої освіти. 

Музика не вважалася важливою частиною освітнього плану, не була 

обов’язковою дисципліною, а була взаємозамінною із фізкультурою. Про це 

свідчить передмова до першого підручника з музики в 1910 р. «Книга для 

початкової школи Чангга» (보통 교육 창가집 – Ботхонг кьоюг чанггачіб), де 

йдеться про те, що тільки один підручник з музики був виданий для всіх рівнів 

шкільної освіти. Проте, в цей час в школах з’явився найважливіший музичний 

жанр, чангга. Саме тому музичні підручники були видані під назвою 

«Початкова школа чангга» (심상 소학 창가 – шімсанг сохаг чангга, 1910 р.), а 

також «Новий підручник Чангга» (신변 창가집 – шінпьон чанггачіб – 1914 р.). 

Термін «Чангга» використовували для позначення цього предмета в початковій 

школі, предмет під назвою «музика» викладався тільки в середньому ступені 

загальноосвітньої школі [40]. 

У Вступі до книги підкреслюється, що «Чангга призначена для 

використання в школі, а також у домашніх умовах». Підручник включав у себе 
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27 пісень, практично ідентичних пісням з книги Чангга, яка одночасно 

використовувалася в школах в Японії. Тексти пісень в основному були 

пов’язані з природою (11 пісень), заохоченням завзятого навчання (10 пісень), і 

відносинам з друзями, учителями та батьками (6 пісень). Патріотична 

спрямованість текстів пісень була характерною рисою в цьому первісному 

підручнику, яка відрізняє його від більш пізніх колоніальних періодів [63]. 

У 1910 р. в Іхва хактанг відкрилося нове відділення з чотирирічним 

навчанням вокалу і професійній грі на фортепіано [2], а також було засновано 

перше в історії Кореї народне музичне училище Чоянг курагпо (조양구락부 – 

Клуб Чоянг), перейменоване у 1912 р. в Корейську школу класичної музики. 

Воно ставило за мету інтерпретацію західної музичної традиції в контексті 

національної музичної спадщини. У список предметів, що вивчалися на 

відділенні західної музики, входили вокал, теорія музики, пісенна мелодика, 

орган і скрипка. Першим корейським викладачем музики був Кім Ін-сік (1885-

1963). Отримавши музичну освіту під керівництвом одного з американських 

місіонерів, він викладав музику в початкових класах загальноосвітніх шкіл, і 

тому став у корейських музично-педагогічних колах заслужено шановним 

музикантом. У 1918 р. перша корейська установа музичної освіти була змушена 

закритися [37]. 

Положення про Початкову Школу (보통 학교 규칙 – ботхонг хаккьо 

кючіг) було проголошено в жовтні 1911 р., всього за два місяці після Першої 

Освітньої Політики Чосон. Чангга (музика) викладалася дві години на тиждень 

у поєднанні з гімнастикою [49].  

Згідно з науковими джерелами [40; 53] використання Чангга як свого 

роду всеосяжного терміну було результатом довільного перенесення західного 

стилю музики у традиційне корейське суспільство. До початку двадцятого 

століття цим терміном називався жанр корейської літератури. Застосування 

цього терміна до музичного жанру не мало ніякого відношення до його 

використання в корейській літературі. Термін Чангга стосовно до музики вже 
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використовувався в Японії з 1872 р. і був введений в Кореї з Японії. 

Музично-естетичне виховання молодших школярів у приватних школах, 

яких у 1905 р. в королівській Кореї вже існувало близько 1200, а у 1909 р. їх 

кількість збільшилася до 3000, спочатку не було обмежене Положенням про 

Початкову Школу (Ботхонг хаккьо кючіг). Однак колоніальний уряд прагнув 

ввести суворіші правила, щоб підкорити корейські приватні школи, зокрема 

тому що метою приватних патріотичних шкіл було являти собою прямий 

виклик японським колоніальним інтересам, виховування патріотичних корейців 

замість лояльних японських підданих. Усього два роки після анексії Кореї 

Японією у 1910 р. в офіційному бюлетені генерал-губернатора було оголошено 

Положення про Приватну Школу (사립 학교 규칙 – саріп хаккьо кючіг). З цього 

часу відкриття приватних шкіл передбачало дотримання певного набору суворо 

регламентованих критеріїв. У наслідок нових правил кількість приватних шкіл 

різко скоротилася – у 1912 р. залишилося близько 1000, а у 1919 р. – 690 [46]. 

Патріотичні школи використовували музику по-іншому, аби розвивати 

патріотичні почуття в корейських дітей. У 1996 р. Міністерство Респуліки 

Корея у справах патріотів і ветеранів знайшло оригінальний підручник з музики 

для приватних шкіл. Він називався Чешін чанггачіб пуакчон (최신 창가집 부 

악전 – Книга нової музики чангга) та використовувався Маньчжурською 

загальноосвітньою школою в Китаї, однією з багатьох приватних шкіл, 

створених корейськими емігрантами. Підручник містив 152 чангга, більшість з 

яких яких була присвячена темі надії на незалежність Кореї та спрямовувалась 

на виховання патріотизму, любові до Батьківщини [15]. 

Одну з найвідоміших патріотичних пісень Когукка (거국가, Пісня для 

всієї країни) написав Ан Чанг-Хо (안창호) (1878-1938), відомий корейський 

борець за незалежність, який вимушений був емігрувати до Америки у квітні 

1910 р. Пісня була опублікована у Техан меіль шінбо (대한매일신보 – Щоденні 
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корейські новини) 12 травня 1910 р. і швидко поширилася в Кореї та серед 

корейської еміграції та діаспори. Ан висловлює в ліриці печаль, що він 

відчував, залишаючи батьківщину і надією на повернення (див. Додаток Е). 

Вважається, що текст Егукка (애국가, національний гімн Кореї, додаток 

Е) також був написаний Ан Чанг-Хо. Ця пісня спочатку виконувалася під 

мелодію народної шотландської пісні на слова Роберта Бьорнса Auld Lang Syne 

(Добрий старий час), а 15 серпня 1948 р. на церемонії святкування заснування 

Республіки Кореї, мелодію «Добрий старий час» було замінено складеною Ан 

Іг-те в 1935 році (рис. Е.8, додаток Е); ця версія національного гімну 

використовується донині [15]. 

Текст Егукка, як і гімни інших країн, патріотичний ліричний текст. У 

гімні Республіки Корея вжито багато метафор, таких як «Поки не висохне 

Східно-Китайське море і не зітреться Пекту-сан» (гора Пекту на межі з Китаєм 

– духовний символ Кореї), що говорить про вічність Кореї. Він також включає 

багато барвистих виразів, пов’язаних із природою, культивує патріотизм та 

відданість Кореї. 

У повному слідуванні буддійській та конфуціанській традиції, якої 

дотримується корейська музична естетика, текст і музика обох пісень сповнені 

ліризму й не містять ані слідів агресії, ані згадки про ворогів, як гімни багатьох 

країн і народів, створені під час боротьби за незалежність або проти 

деспотизму. 

Приватні, зокрема патріотичні, школи відігравали значну роль у 

викладанні пісень та лірики про незалежність Кореї та надихали учнів на 

патріотизм. Корейський національний гімн Егукка був однією з найзначніших 

пісень, яких навчали, і його співали на демонстраціях під час найбільшого 

повстання, організованого корейцями 1 березня 1919 р. проти японської 

окупації [15]. 

Вплив християнства залишався значним і під час окупації. У той час як 

патріотичні школи в основному навчали патріотичних піснень, християнські 

школи не тільки поширювали релігійні пісні, але й іноді також відігравали таку 
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ж роль, що й патріотичні школи. Учителі у християнських школах були в 

основному місіонерами, корейські музиканти, західники, і корейські учні, які 

навчалися за кордоном. У позакласних заходах діти співали найпопулярніші 

пісні, такі як корейський національний гімн Егукка і Сонньон хенгчінга (소년 

행진가 – похідна пісня хлопчиків), складений Ан Чанг-Хо. Ці пісні співали на 

вулиці, як пісні протесту [45]. 

У 1919 р., зважаючи на значний рух опору, японська адміністрація 

змінила освітню політику на нову «культурну політику», яка дозволила 

отримати більше свободи в Кореї. У 1922 р. було задекларовано Другу Освітню 

Політику Чосон з певними значними змінами. Освіта в корейських школах була 

розширена, щоб збігатися з японськими школами в Кореї, до чотирьох-шести 

років у початковій школі, чотирьох-п’яти років у середній школі (хлопці) та 

трьох-чотирьох-п’яти років у середній школі (дівчата). Скасована під час 

попередньої політики корейська мова стала обов’язковою, хоча, як і раніше, 

національною вважали японську мову [15]. У таблиці 2.1 представлено перелік 

обов’язкових дисциплін та кількість годин на тиждень з кожної з них (для 

навчального року у шестирічній початковій школі). 

Відповідно до цієї таблиці, у 5-му та 6-му класах уперше були введені 

історія та географія Японії. Хоча в цій програмі з’явилася корейська мова, 

кількість уроків з японської мови в основному була більша у 3 – 4 рази. 

Іноді японським учням в Кореї дозволяли відвідувати корейські школи і, 

навпаки, корейським учням – японські, що, на думку колоніальної влади, 

повинно було сприяти асиміляції корейців. При цьому офіційних початкових 

шкіл під час Другої Освітньої Політики стало значно більше. Відкриття 

початкової школи залежало від пожертв та субсидій колоніального уряду. Деякі 

корейці також намагалися підтримати «нову освітню систему», заради навчання 

більшої кількості корейських дітей. Іншим чинником розширення мережі 

початкових шкіл було скорочення кількості шкіл Соданг, вступ до яких для 

дітей з вищих класів був обмежений, їх вважали за краще відправляти до 
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формальних шкіл. В анексованій країні навчання у державній школі 

розглядалося як кращий тест на майбутнє, ніж у школі, пов’язаній з колишнім 

відстороненим урядом [49]. 

 

 

Таблиця 2.1.  

Щотижневі години для початкової школи (х = хлопчики, д = дівчинки) 

ПРЕДМЕТИ 
Клас 

1 2 3 4 5 6 

Етика 1 1 1 1 1 1 

Національна мова (японська) 10 12 12 12 9 9 

Чосоно (조선어 – корейська мова) 4 4 3 3 3 3 

Математика 5 5 6 6 4 4 

Історія (японська історія) - - - - 2 2 

Географія - - - - 2 2 

Точні науки - - - 2 2 2 

Мистецтва - - 1 1 
х: 2 

д: 1 

х: 2 

д: 1 

Changga (музика) - - 1 1 1 1 

Гімнастика 3 3 3 
х: 3 

д: 2 

х: 3 

д: 2 

х: 3 

д: 2 

Шиття (д)    2 3 3 

Загалом 23 25 27 
х: 30 

д: 29 

х: 31 

д: 29 

х: 31 

д: 29 

 

Відповідно до завдань «культурної політики» значні зміни в музично-

естетичному вихованні відбулися у 1919 р., а у 1930-х рр. було опубліковано 

вісім нових підручників з музики на додаток до одного у 1920-х рр. (Таблиця 

2.2). 

Порівняно з минулим у посібниках з музичної освіти зросла також 

кількість текстів корейською мовою. У новий збірник чангга увійшли 21 пісня 

корейською мовою і 39 – японською. У свою чергу збірка з 47 пісень містила 

головним чином пісні про природу, потребу у навчанні. Інші тексти були 

пов’язані з історією Кореї, її міст, легендарних гір та відомих корейців без 

будь-якого зв’язку із японським мілітаризмом. Частина пісень була відібрана на 
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публічних конкурсах, ініційованих Генеральним губернатором, переможними 

стали 16 текстів японською і 13 – корейською мовою [15]. Кілька пісень з цієї 

збірки виконують і зараз, наприклад, у службі в християнських церквах. 

Таблиця 2.2.  

Підручники з музики, видані в ході Другої Освітньої Політики (1922-1938). 

Перша книга була опублікована генерал-губернатором, решта Освітнім 

Департаментом м. Кьонгсонг (경성, Корея). 

Рік Назва Країна 

1926 
Додатковий Чангга для початкової школи (보통 학교 

보충 창가집 – Ботхонг хаккьо бочунг чанггачіб) 
Корея 

1932 Третій клас початкової школи 
Японія 

1934 Шостий клас початкової школи 

1935 Перший клас початкової школи 

Корея 

1935 Другий клас початкової школи 

1935 Третій клас початкової школи 

1935 Четвертий клас початкової школи 

1935 П’ятий клас початкової школи 

1935 Шостий клас початкової школи 

 

У приватних школах на заняттях з музики використовували власні 

підручники, видані самостійно, у той час як в офіційних початкових – навчальні 

посібники від колоніальної адміністрації. Протягом Другої Освітньої Політики 

Чосон (1922-1938) було приватно видано 26 книг чангга. Велика кількість 

опублікованих під час «культурної політики» 1920-х років книг пояснюється 

спрямованим на пом’якшення корейського опору ліберальним ставленням 

колоніального уряду. Книги Чангга для приватних шкіл були написані 

корейськими авторами корейською мовою та майже не містили японських 

музичних елементів. Нажаль, у цих приватних підручниках у 1930-х рр. 

переважали західні стандарти, компоненти традиційної корейської музики не 

використовувалися [36]. 

У 1930 р. навчальні програми з музично-естетичного виховання зазнали 

спеціалізації, і роль більшості практичних навичок збільшилася. Крім 
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існуючого вже в рамках спеціальності фортепіано, вони включали спеціалізацію 

зі скрипки й вокалу. Відповідно до цього для підготовки вчителів у закладах 

вищої освіти також виникли нові дисципліни (спів, італійська мова, східна 

пісня), у культурно-освітній галузі (література, англійська мова, читання, 

розмови про музику, твори, сценічна мова, граматика), а у галузі педагогіки 

(педагогіка, психологія, методи навчання вокалу, хорознавство, методи навчання 

гри на органі, музикознавство у початкових класах) [1]. 

Коли у 1937 р. розпочалася Друга китайсько-японська війна, політика 

Японії в азійському регіоні стала вкрай агресивною. Задля використання Кореї 

як важливої стратегічної військової бази – плацдарму для збройної агресії у 

Китаї, колоніальна адміністрація радикально змінила свою політику. У цьому 

контексті в 1938 р. було проголошено Третю Освітню Політику, спрямовану на 

японізацію корейської молоді – Хвангмінхва кьоюк (황민화 교육, 皇 民 化 政策 

– політика імперіалізації), яка в галузі освіти була частиною ширшої політики 

Несонільче (내선일체, 内鮮一体 – внутрішня єдність): «Люди Чосон (корейці) з 

почуттям ідентичності, такими як їхні традиції, звичаї та мова, повинні бути 

змінені, щоб засвоїти японське почуття ідентичності з японською традицією, 

звичаями та культурою» [15, 92]. 

Реалізація Третьої Освітньої Політики призвела до повного зникнення зі 

шкільної програми корейської мови, абсолютної заборони її використання в 

школі. При цьому, однак, значно зросла кількість тижневих годин, присвячених 

музиці, максимально – на три-шість годин. Навчання включало виконання 

військових музичних вправ, деякі з яких були взаємозамінними з бойовими 

мистецтвами [15]. 

У період Третьої Освітньої Політики (1938-1941) колоніальний уряд 

зробив радикальний поворот в бік масової мобілізації корейського народу для 

війни між імператорською Японією і Китаєм [15]. У статті 26, № 3 Третьої 

Освітньої Політики сказано, що тексти та музика повинні бути легкими для 

дітей, і слова повинні надихати їх як відданих (колоніальному) уряду Японської 
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імперії. Кількість годин на тиждень чангга під час Третьої Освіти Політики 

надано у таблиці 2.3. Як і в попередні роки, Changga залишався взаємозамінним 

із гімнастикою. 

Таблиця 2.3.  

Кількість годин, що відводилися на тиждень для Чангга / Гімнастика в період 

Третьої Освітньої Політики [15]. 

 Клас 1 Клас 2 Клас 3 Клас 4 Клас 5 Клас 6 

Чангга / Гімнастика 4 4 1 1 2 2 

 

Усі підручники (таблиця 2.4), включно із книгами Чангга, мали бути 

офіційно затверджені генерал-губернатором або Мунбусонг (문부성 – 

Департамент освіти при генерал-губернаторі). Багато підручників з музики, 

виданих неофіційно у 1920-і і 1930-і рр. у часи більш толерантної «культурної 

політики» були заборонені у 1938-40 рр. і включені до переліку заборонених 

видань, прийнятому Мунбусонг у 1941 р. [15]. 

Прикладом зв’язку між зростаючим мілітаризмом у політиці та 

шкільними піснями є також пісня Егук хенгчінгок (애국 행진곡, Патріотичний 

марш), яка зайняла перше місце на пісенному конкурсі, організованому в 1937 

р. урядом Японії. Егук хенгчінгок співали не лише солдати, але й на всіх 

офіційних зборах та шкільних обрядах як патріотичну пісню, навіть якщо вона 

не була включена до шкільних музичних книг [15]. 
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Таблиця 2.4.  

Підручники з музики, видані в ході Третьої Освітньої Політики Департаментом 

освіти при генерал-губернаторі, м. Кьонгсонг. 

Рік Назва 

1939 Японська пісня Міккуий норе (미꾸의 노래 – пісня удачі) 

1939 Чодинг чангга чеіль хагвон (초등 창가 제일 학원 – Чангга для першого 

класу початкової школи) 

1939 Чангга для другого класу початкової школи 

1940 Чангга для третього класу початкової школи 

1940 Чангга для четвертого класу початкової школи 

1941 Чангга для п’ятого класу початкової школи 

1941 Чангга для шостого класу початкової школи 

1941 Норечегіль хагвен (노래책일 학원 – Пісенна школа) для шостого класу 

початкової школи 

1942 Норечегіль хагвен для першого класу початкової школи 

1942 Норечегіль хагвен для другого класу початкової школи 
 

 

З проголошенням Четвертої Освітньої Політики Чосон (1941-1945) 

початкова школа отримала назву Гукмін хаккьо (국민학교 – Національна 

школа), а терміном Чангга стали позначати предмет музики в цілому. Було 

видано шість нових підручників музики, які складалися з 161 пісню виключно 

японською мовою. З них 74 стосувалися мілітаризму і славили Японію та її 

імператора. Це становило найбільший відсоток японських тематичних текстів 

за цілий колоніальний термін і свідчило про зв’язок освіти з японським 

імперіалізмом та мілітаризмом у той час, коли Японія вела війни, і музика в 

школах слугувала інструментом військової пропаганди [15]. 

У той час активісти опору японській навалі приєдналися до «руху за 

врятування нації шляхом освіти». Їхньої метою було підготувати майбутніх 

лідерів змагань за національну незалежність [19]. 

Згідно з історичними документами цього періоду метою колоніальної 

адміністрації було дати молодим людям уявлення про меншовартість 

корейської культури. Наслідки були відчутні навіть певний час після 
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звільнення. Історичні факти свідчать, що відразу після відродження держави – 

проголошення Республіки Корея 15 серпня 1948 р. – питання освіти з 

особливою увагою до музично-естетичного виховання стало одним із 

пріоритетних напрямів законодавчого процесу. Корейський уряд віддавав 

перевагу нематеріальним цінностям «Чунгйо мунхьонг мунхваче» (중요 문형 

문화재 – важливість культурних цінностей).  

У другій половині XX століття задля відродження усвідомлення 

ідентичності в корейському суспільстві шкільна програма з музики 

змінювалася зі збільшенням уваги до традиційної корейської музики порівняно 

із західною, яка певним чином трансформувала музично-естетичне виховання в 

Республіці в мультикультурну систему [15]. 

Остаточним наслідком розвитку музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи в Кореї до періоду, передбаченого темою даного 

дисертаційного дослідження, стало формування загальних рис сучасної системи 

загальноосвітньої школи із розподілом 6-3-3 (початковий, середній, вищий 

рівні загальноосвітньої школи). 

Акт про капітуляцію Японії офіційно було підписано (за участі 

представника України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_073) 2 вересня 

1945 р. Але Днем визволення Кореї від японської окупації вважається 15 серпня 

1945 р., коли Імператор Японії Хірохіто звернувся по радіо до народу з 

повідомленням про капітуляцію. 

Після звільнення в 1945 р. американці почали проникати в Корею зі 

своїми культурними впливами. Модернізація системи освіти на Півдні Кореї 

відбувалася під впливом американської демократичної ідеології. В галузі освіти 

Південної Кореї переважала тенденція «створити власне корейське мистецтво» 

[14, 10]. Було відновлено навчання корейською мовою. В музично-естетичне 

виховання запроваджувалися американська філософія освіти і методів навчання 

[14]. «Музика» в початковій школі залишалася окремим предметом, але вже 

обов’язковим, а не взаємозамінним із фізкультурою. 
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2.2. Етапи розвитку музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея (друга половина XX – початок XXI 

століття) 

 

Проведений історико-педагогічний аналіз дозволив у межах 

досліджуваного періоду (з моменту проголошення Республіки Корея 15 серпня 

1948 р. до моменту останньої редакції Закону про початкову і середню освіту 

20 жовтня 2020 р.) виділити й обґрунтувати чотири етапи розвитку музично-

естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея. Критеріями 

визначення етапів стали послідовні реформи освітньої системи в цілому, і 

початкової освіти зокрема, які здійснювалися урядом з метою відновлення 

національних етичних і естетичних традицій та виховання патріотичної 

особистості з урахуванням впливу наявних політичних і економічних чинників, 

культурних і релігійних традицій; визначення ролі, мети і завдань музично-

естетичноговиховання в урядових документах; кадрова політика.  

Перший етап (1948 – 1962 рр.) – закладання юридичної основи музично-

естетичного виховання учнів початкової школи в Південній Кореї після 

проголошення Республіки. 

За свідченням Кін Кьонг-хві, автора дослідження «Історія і перспективи 

мистецької освіти в Кореї» після прийняття Конституції Республіки Корея [44], 

і проголошення Республіки (Перша республіка, 1948-1960) 15 серпня 1948 р. 

американські військові передали відповідальність за південнокорейську освіту 

уряду Південної Кореї. Міністерство освіти розподілило рівні класів і 

компетенції на початкову, середню і вищу школу [18, 11]. 

В галузі освіти в Конституції Республіки було зазначено: 

«Стаття 14. Всі громадяни мають свободу навчання та мистецтва. Права 

авторів, винахідників та митців захищені законом. 

Стаття 16. Усі громадяни мають право на рівну освіту. Принаймні 

початкова освіта є обов’язковою та безкоштовною. Усі навчальні заклади 
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контролюються державою, а освітня система регулюється законодавством» 

[44]. 

Інтенсифікація заходів щодо збереження та розвитку національних норм у 

музично-естетичному вихованні відбувалася з метою відновлення 

національного мистецького потенціалу. Найактуальнішим завданням 

новостворенного Міністерства освіти була розробка закону про загальну освіту, 

який би відповідав національній ідеї державотворення.  

Закон про освіту (교육법) був прийнятий і оприлюднений 31 грудня 

1949 р. [28]. Мета освітньо-виховної системи була сформульована у Статті 1: 

«Освіта має за мету допомогти всім громадянам формувати свій характер за 

національною ідеологією Хонгік інгган (홍익인간, неофіційний національний 

девіз Республіки Корея; словосполучення перекладається як «Для широкої 

користі людству / прихильності до добробуту людини» [16]; ця фраза також 

може бути перекладена як «Жити і працювати на благо всього людства»), 

служити розвитку демократичної держави та сприяти реалізації ідеології 

процвітання всього людства...». Відповідно до цієї мети у Статті 2 Закону було 

сформульовано наступні завдання: 

1. Розвивати знання та звички, необхідні для здорового розвитку та 

підтримки організму... 

2. Виховувати дух патріотизму, підтримувати та розвивати незалежність 

країни та надалі сприяти побудові миру для людства. 

3. Зберігати спадок та сприяти розвитку національної культури, сприяти 

творчості та розвитку світової культури. 

4. Виховувати дух пошуку істини та здатність до наукового мислення, 

творчої діяльності та раціонального життя. 

6. Виховувати естетичні почуття, щоб цінувати та створювати високе 

мистецтво, насолоджуватися красою природи та ефективно використовувати 

вільний час, щоб вести мирне та щасливе життя. 

Стаття 5 Закону забороняла в освіті пропаганду будь-яких політичних, 
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конфесійних чи інших особистих упереджень.  

У Статті 7 Закону наголошувалося на тому, що усі школи повинні 

створюватися відповідно до стандартів, передбачених законами та 

нормативними актами, а випускники як державних шкіл, так і рівноцінних шкіл 

повинні мати однакову кваліфікацію незалежно від державної, муніципальної 

чи приватної форми їх власності. 

Стаття 8 Закону констатувала право усіх громадян на шестирічну 

початкову освіту: «Державні та місцеві громадські організації створюють та 

керують школами, необхідними для початкової освіти.., а батьки або опікуни 

дітей шкільного віку зобов’язані забезпечити дитині, яку вони виховують, 

початкову освіту» [34]. 

Мета початкової освіти (Стаття 93) полягала у забезпеченні дітей базовою 

початковою освітою, необхідною для життя. Задля її реалізації було 

сформульовано наступні завдання (Стаття 94): 

- виховання вміння точно розуміти та використовувати корейську мову, 

необхідну для повсякденного життя. 

- виховання моралі, відповідальності, духу співпраці, розуміння стосунків 

між людьми, суспільством та державою. Надихання людей точно розуміти 

місцеві та національні традиції, виховання духу незалежності та духу 

міжнародної співпраці. 

- виховання вміння науково спостерігати та обробляти природні предмети 

та явища у повсякденному житті. 

- виховання базового розуміння та навичок музики, мистецтва та 

літератури, які роблять життя людини щасливим і гармонійним. 

- поглиблення розуміння здорового життя і прищеплення навичок, 

необхідних для гармонійного розвитку розуму і тіла [34]. 

Стаття 96 Закону зобовя’зувала усіх громадяни записати свою дитину до 

початкової школи з початку першого навчального року після наступного дня, 

коли дитині виповниться шість років, до кінця навчального року, в який 

припадає день, коли дитині виповнюється 12 років. 
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У відповідності до Закону про освіту від 31.12.1949 було створено школи, 

керівництво якими здійснювала держава і місцеві громадські організації. Для 

високо обдарованих дітей було передбачено систему стипендій та програму 

субсидій на навчання. Держава та місцеві громадські організації розробляли та 

впроваджували відповідну освітню політику, щоб надати необхідну освіту для 

тих, хто не отримав початкової освіти у попередні часи та перевищив шкільний 

вік. 

Обов’язковість та безкоштовність початкової освіти спричинили швидке 

зростання кількості учнів. Підтвердженням цього є графік (рис. 2.1), наданий 

науковцем Національного університету Моквон Канг Іль-кук (강일국) у статті 

«Характеристика корейської освіти після визволення» [32].  

Швидке зростання кількості учнів було зумовлено зростанням 

чисельності всього населення – після звільнення до Південної Кореї з еміграції 

прибуло близько 2 мільйонів людей. кількість учнів від 6 до 18 років сягнула 

близько 5678000 [32]. Зростання кількості вчителів відбувалося повільніше, ніж 

зростання кількості учнів. Отже, загальною тенденцією було збільшення 

кількості учнів на одного вчителя і кількості учнів та вчителів на одну школу. 

Реалізація завдань, сформульованих у Законі про освіту від 31.12.1949, була 

ускладнена через нестачу шкільних приміщень. Відповідно до Статті 31 Закону 

у таких випадках було дозволено використовувати придатні для навчання 

заводи, робочі місця та інші приміщення, якщо це не заважало виконанню їх 

статутних завдань. 
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Рис. 2.1. Динаміка кількості учнів початкових класів після звільнення Кореї 

порівняно з колоніальним періодом [32] 

 

Для зарахування до школи всіх дітей шкільного віку було сформовано 

шкільні округи. Якщо особливості місцевості ускладнювали реалізацію цього 

завдання в межах округу, школи за погодженням створювалися спільно із 

сусіднім округом. 

У Розділі 2 «Початкова освіта» Закону про освіту, згадується кожен 

предмет. На основі цього закону про освіту було створено навчальну програму 

у формі стандартної таблиці розподілу годин на тиждень. Міністерство освіти 

регулярно вносило корекції щодо кількості годин з кожного предмету 

(табл. 2.5.).  

Роль і місце музично-естетичного виховання в освітній системі, 

усвідомлення його ваги керівництвом держави можна прослідити у 

послідовному збільшенні кількості годин на тиждень з предмету «Музика» до 

1954 р. Наприклад, якщо одразу після звільнення співвідношення годин 

«Музика»/«Математика» складало 0.2, у 1946 р. – 0.4, то у 1954 р. це 

співвідношення було вже 0.8 – об’єми предметів «Музика» і «Математика» 

майже зрівнялися. 

Зменшення темпів зростання кількості учнів початкової школи у 

проміжку 1950-1955 рр. (Рис. 2.1) спричинено драматичними обставинами 

Корейської війни. 
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Таблиця 2.5.  

Порівняння розподілу тижневих годин до і після звільнення Кореї від Японії 

(усі класи) (Канг Іль-кук [26]) 

Період 

Предмет 

напередодні 

звільнення 

після 

звільнення 
1946 р. 1954 р. 1963 р. 

Етика (修身) 
62 

12 інтегрована у предмет «Суспільне життя» 

Корейська мова 43 52 36-40 32-37 

Історія 4 4 
інтегрована у предмет «Суспільне життя» 

Географія 5 5 

Суспільне життя  
х: 30 

д: 28 
20-26 16-21.5 

Математика 
37 

34 28 18-26 22-26.5 

Науки 9 12 16-24 16-20 

Агрономія, 

торгівля, 

риболовля 

х: 11 

д: 3 

х: 9 

д: 3 
 

Танці 

37 

скасовано 

Спорт 26 30 18-24 18-19 

Музика 6 12 15-21 9-12 

Каліграфія 4 4 - - - 

Малювання / 

мистецтво 

х: 15 

д: 12 

х: 15 

д: 12 

х: 24 

д: 22 
14-28 9-13 

Кулінарія 
д: 11 д: 9 

д: 4 скасовано 

Шиття скасовано 

В’язання    6-9 6.5-8.5 

Національна ідея     6 

Спеціальна 

діяльність 
   7.2-12.3  

Години на 

тиждень 
 167 188 150.2-210.3 142.0-178.4 

Кількість 

предметів 
18 12 8 8+1 85+2 

х – хлопці; д – дівчата 
 

 

Але навіть під час війни музично-естетичне виховання учнів початкової 

школи продовжувало грати ключову роль у подоланні національної кризи і 

відігравало провідну роль у відновленні країни після війни. Увага педагогічної 

громадськості та керівних органів була зосереджена на необхідності 

збереження освіти в нових умовах. У лютому 1951 року органи управління 

освітою видали «Надзвичайний акт про освіту в умовах війни» (전시 하 교육 

특별 조치 요강) і відновили шкільні заняття, перервані війною. Було 

ініційовано проект перегляду навчальних програм, впроваджено стандартне 
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національне випробування для вступників до початкової школи [23].  

Автори дослідження «Стратегія реалізації плану початкової обов’язкової 

освіти для відновлення освіти після корейської війни» Юн Чонг-хьон (윤종혁), 

Пак Че-юн (박재윤) , Ю Сонг-санг (유성상) і Чо Кьонг-вон (조경원) засобами 

реалізації завдань «Надзвичайного акту» називають створення тимчасових 

приміщень та спеціальних евакуаційних шкіл; створення евакуаційних шкіл в 

центрах великих міст [56, 36] (рис. 2.2).  

 

 

 

Рис. 2.2. Діти, які навчалися у військових школах на вулицях Сеула під час 

війни. Знято 5 червня 1953 року Уорреном Лі, військовим репортером 

(https://news.joins.com/article/17766319) 

 

Одним із завдань музично-естетичного виховання було заохочення учнів-

евакуантів як з Півдня, так і з Півночі Кореї відвідувати школу. Незважаючи на 

обмежені можливості уряд Республіки Корея фінансував випуск нових 

підручників для початкової школи (рис. 2.3, рис. Е.9, Е.10, додаток Е). 
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1) 2) 3) 4) 

 
5) 6) 

1) Обкладинка; 2) Зміст; 3) Національний гімн Республіки Корея (애국가);  

4) Пісня про Батьківщину (조국의 노래); 5) Пісня про незалежність (삼일절 노래); 

6) Вправи з нотами 

Рис. 2.3. Підручник з музики для початкової школи, складений Кім Сонг-тхе 

(김성태) і виданий у 1951 р. видавництвом Чангчжуесо (창주사에) 

(https://kobay.co.kr/kobay/item/itemLifeView.do?itemseq=19019T7DHO8) 

 

У змісті пісенника на рис. 2.3. 2) наведено перелік пісень: 1: 애국가 

Державний гімн); 2: 조국의 노래 (Пісня про Батьківщину); 3: 가을의 딜밤 

(Осінні каштани); 4: 하이킹의 노래 (Похідна пісня); 5: 귀뚜라미 (Крикет); 

6: 소년의 노래 (Пісня для хлопчика); 7: 고드름 (Бурулька); 8: 산 새 (Гірський 

птах); 9: 장하다 우리국군 (Наша чудова армія); 10: 부모의 은혜 (Батьківська 

благодать); 11: 이순신 어른 (І Сон-шін великий, у 1597 році адмірал І Сун-шін 

зробив чудо, знищивши японську армію в Мьонгнянг, 
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https://www.sedaily.com/NewsVIew/1OAQ7D0896); 12: 봄이 왔어요 (Прийшла 

весна); 13: 보름달 (Повний місяць); 14: 우리 국군 (Наші збройні сили); 15: 새 

떼 (Зграя птахів); 16: 즐거운 공일날 (Зі святом); 17: 뱃 노래 (Пісня про човен); 

18: 태극기가 (Прапор Республіки Корея); 19: 놀부와 흥부 (Нольбу і Хингбу, 

Пісня про двох братів); 20: 흐리는 시내 (Пливуть хмари); 21: 새해의 노래 

(Новорічна пісня); 22: 일절 노래 (Пісня 1 Березня: про незалежність); 

23: 광복절 노래 (Пісня Дня визволення); 24: 개천절 노래 (Пісня про День 

заснування нації – державне свято в Південній та Північній Кореї 3 Жовтня – 

легендарна дата утворення першої корейської держави Гочосон (고조선) у 

2333 р. до н.е., https://ko.wikipedia.org/wiki/개천절); 25: 한글의 노래 (Пісня про 

хангиль – корейський алфавіт); 26: 졸업식 노래 (Пісня випускників); 

27: 운동희 노래 (Пісня про спорт). 

Пісня про незалежність (Пісня 1 Березня), слова Чжонг Ін-бо, музика Пак 

Тхе-хьон написана у 1946 р. Традиційно виконується в Республіці Корея під час 

державного свята 1 Березня: «День руху за незалежність» на честь 

проголошення Декларації незалежності Кореї 1 березня 1919 р. 

(http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0072404). Підкреслюючи в алегоричній 

формі значущість цього дня: «Знову тече річка Ханганг, і вищою стала гора 

Пекту», пісня закликає усіх святкувати цей день, пишатися своєю країною, 

формує в учнів повагу до її народу, природи та надихає на праведне життя. У 

таблиці на рис. 2.3. 6) наведено символи цілої, половини, четвертої, восьмої на 

шістнадцятої тривалості. 

У повоєнний період в часи Другої республіки (1953-60 рр.) уряд 

Республіки Корея спрямував зусилля на відбудову країни. Міністерство освіти і 
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науки одним із пріоритетних напрямів визначило підтримку мистецьких 

організацій і мистецьких проектів. Музично-естетичне виховання було 

спрямовано на відновлення вікових естетичних традицій корейського 

мистецтва. Як зазначає Кін Кьонг-хві, одразу після закінчення війни наголос 

було зроблено на необхідності популяризувати національну культуру, 

розвивати мистецьку творчість, гарантувати свободи демократичної мистецької 

діяльності та оновити управління культурою [18]. 

Першою Директивою навчального плану початкової школи [33], 

проголошеною Міністерством освіти в 1954 р. (Наказ № 44 від 20.04.1954 

Міністерства освіти Республіки Корея), було визначено мету освіти, яка 

полягала у розвитку відносин, необхідних для країни, що розвиває 

промисловість та використовує мистецтво в щоденному житті. Зміст Першої 

Директиви свідчить про велику увагу уряду до мистецтва, як засобу 

формування особистості дитини та розвитку держави. Зокрема, було 

сформульовано наступні цілі музично-естетичного виховання: 

- розвиток музичних вмінь, включаючи творчість та відкритість до музики, 

оволодіння видами музичної діяльності та елементарними теоретичними 

поняттями;  

- розвій творчих здібностей учнів та активна участь їх у різних видах 

музичного мистецтва; 

- заохочування учнів до впровадження музики у своє повсякденне життя [16]. 

У Першій Директиві навчального плану на законодавчому рівні було 

закріплено розподіл предметів у початковій школі (1954 р. у табл. 2.5) із 

значною кількістю годин з предмету музика. Однак, наприкінці першого етапу 

обсяг годин музично-естетичного виховання порівняно з 1954 дещо зменшився 

на користь предмету «Національна ідея», який було введено Першою 

Директивою навчального плану задля подолання наслідків Корейської війни у 

національній свідомості [33]. 
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Другий етап (1963 – 1980 рр.) – відновлення національних традицій в 

музично-естетичному вихованні. 

У 1962 р. була створена Третя республіка і суспільство, економіку та 

освіту взяв під контроль військовий уряд. Уряд Республіки Корея на чолі із 

Пак Чон-хі сприяв розвитку сучасної індустріальної економіки, формуванню 

національної самосвідомості, наголошуючи на впровадженні основ традиційної 

корейської культури у навчальні програми естетичної освіти [18]. Найбільш 

відмінною рисою розвитку освіти в Кореї протягом 1960-х років було 

збільшення кількості навчальних закладів, вчителів та учнів. Швидке зростання 

чисельності учнів неминуче призвело до переповнення класів, шкіл, браку 

кваліфікованих викладачів і навчальних закладів, а також інтенсивної 

конкуренції у системі вступу до в коледжів. Такі недоліки зумовили 

необхідність реформ для нормалізації освіти на всіх рівнях шкільної освіти: 

- створення заочних і радіо-шкіл: внаслідок корейської війни територія 

Південної Кореї являла собою суцільну руїну, і радіо-уроки «просто неба» (рис. 

Е.11, додаток Е) на більшій території були єдиним засобом хоча б часткової 

реалізації навчального плану; стосовно музично-естетичного виховання, за 

відсутності у масовому вжитку засобів відтворення звукозапису, це було 

єдиною можливістю демонстрації музичних творів; 

- скасування вступних іспитів до початкової школи: система вступних 

іспитів до початкової школи, яка існувала раніше ставила учнів в залежність від 

матеріального становища родини через можливість найбільш заможних 

наймати репетиторів для підготовки до вступу до початкової школи – 

скасування вступних іспитів створило рівні можливості для отримання як 

початкової, так і повної загальної освіти [23]. 

Пізніше, з метою подальшого зрівняння можливостей отримання 

початкової освіти незалежно від майнового стану родини, Міністерство освіти у 

1974 р. започаткувало розподіл учнів до шкіл в мікрорайоні за допомогою 

лотерейної системи [28]. 

У Другій Директиві навчального плану для початкових шкіл у 1963 р. 
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(Накази № 119, № 120, № 121 від 15.02.1963 Міністерства освіти Республіки 

Корея [19]) було сформульовано більш конкретні цілі музично-естетичного 

виховання: посилення громадянської свідомості, естетичного чуття, пропаганда 

промислового розвитку засобами мистецтва, розуміння необхідності мистецтва 

у повсякденному житті [18]. 

Одним з найважливіших кроків до створення сучасної системи освіти в 

Республіці Корея було прийняття Хартії національної освіти (국민 교육 헌장, 

https://namu.wiki/w/국민교육헌장) 5 грудня 1968 рік. Основний акцент було 

зроблено на філософсько-правових засадах освітнього процесу. Перед освітньо-

виховною системою були покладені конкретні завдання: допомогти людям 

знайти почуття національної єдності; виховувати у молоді повагу до 

національної історії та історико-культурних традицій; надихати громадян 

Республіки Корея на творчі починання; забезпечити оптимальне поєднання 

традицій та сучасності [8]. 

Під час Четвертої республіки (1972-79 рр.) у Третій Директиві 

навчального плану початкової школи у 1973 р. (Накази № 310 від 14.02.1973, 

№ 325 від 31.08.1973, № 350 від 31.12.1974 Міністерства освіти Республіки 

Корея [23]) наголос було зроблено на розвиток творчого самовираження, 

естетичного сприйняття, ефективне використання музичних інструментів та 

інших засобів для розуміння та опанування корейського та зарубіжного 

мистецтва. Музично-естетичне виховання у початковій школі було орієнтоване 

на розвиток шляхетної особистості та творчої інтуїції, розвиток корейського 

мистецтва, розуміння мистецтва Південної Кореї та інших країн [14]. 

Вихователі прагнули підтримувати поважне ставлення до давніх традицій, 

використовуючи водночас новітні західні методи організації та поширення 

музично-естетичного виховання, просуваючи насамперед корейську 

музику [16].  

Треба відзначити, що популярна національна музика при цьому зберігала 

особливе значення для корейців, оскільки почуття, виражені в корейській 
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музиці, відмінні від західної через перевагу ностальгії порівняно із ентузіазмом 

[16]. У таблиці 2.6 представлено результати досліджень Хьон Кьонг-сіль 

(현경실) «Дослідження змін у змісті корейської музики у шкільних підручниках 

з музики згідно з навчальною програмою» [72] і Пак Чжу-ман (박주만) «Аналіз 

народних пісень, запропонованих у підручниках з музики для початкової 

школи» [50] щодо динаміки частки традиційної корейської музики у музичних 

підручниках початкової школи.  

 

Таблиця 2.6. Частка корейської музики у музичних підручниках початкової 

школи згідно Другої і Третьої Директив навчального плану 

Директиви 

навчального 

плану 

Сумарна кількість сторінок  

у розглянутих підручниках відсоток 

Всього Традиційна 

2 510 35.1 7.0% 

3 261 34.7 13.3% 
 

 

У таблицях 2.7, 2.8 представлено результати досліджень Хьон Кьонг-сіль 

щодо відсотку традиційної корейської музики за видами діяльності і жанрів 

віршів і пісень згідно Другої і Третьої Директив навчального плану. 

 

Таблиця 2.7.  

Відсоток традиційної корейської музики за видами діяльності згідно Другої і 

Третьої Директив навчального плану 

Навчальна 

програма 
Розуміння Спів 

Сприйняття/ 

насолоджування/ 

вдячність 

Інструментальна 

музика 

Виконання/ 

відтворення/ 

висловлювання 

музика у 

житті 

2 32.2 49.3 14.2 0 4.3 0 

3 5.5 63.4 21,0 10.1 0 0 
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Таблиця 2.8.  

Жанри віршів і пісень за навчальною програмою з музики 

згідно Другої і Третьої Директив навчального плану 

Жанр 
Директива 

2 3 

민요 69% 76% 

창작 국악곡 31% 8% 

시조  8% 

정악 (타령 – 취타)  4% 

전래동요  4% 

 

Музично-естетичне виховання спрямовувалось на розвиток у вихованців 

розуміння щоденної значущості музичного мистецтва задля насолоди від 

творчого самовираження через активізацію естетичного чуття, естетичних змін 

довкілля за допомогою щоденного використання мистецьких здібностей [18]. 

Жанри, які представлені у табл. 2.8, це: 

- мінйо (민요, 韓國 民謠) – народна музика, створена простими людьми, 

які не є професійними музикантами. Тому на початку мелодія відтворювалася 

не музичними інструментами, а голосом, і не мала нотної партитури. Автори 

більшості 민요 невідомі; 

- чангчжаг кугакок (창작 국악곡) – традиційна корейська музика у 

сучасній обробці з використанням корейських інструментів, таких як каягим; 

- січжо (시조) – традиційний корейський вірш, записаний звичайно 

китайськими ієрогліфами, який декламується у супроводі струнного 

інструменту; 

- чонгак (정악) – традиційна придворна музика, яку виконували 

придворні та вищі класи за часів Корьо і Чосон; 

- тхарьонг (타령, 吹打) або Чвіта (취타, 槪念) – рух королів, сановників та 

військових у супроводі струнних, духових і ударних інструментів, який 
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використовується у військових маршах; 

- чжонретонгйо (전래동요) – народні дитячі вірші. У словниковому 

значенні «дитячі рими». З точки зору музики класифікуються на «традиційні 

дитячі віршики» та «творчі дитячі віршики» (або художні пісні). 

Аналіз таблиць 2.6, 2.7 дозволяє зробити висновок про те, що з 

урахуванням вимог Хартії національної освіти частка традиційної корейської 

музики у підручниках для початкової школи у Третій Директиві збільшилася 

майже вдвічі порівняно із Другою Директивою. Ця тенденція зберігалася і 

надалі у послідовних редакціях навчального плану початкової школи. 

Третій етап (1981 – 1996 рр.) – активний розвиток системи музично-

естетичного виховання та розширення його доступності. Включає в себе час 

П’ятої (1980-1987) і Шостої (1987-1993) Республік. У політичному контексті 

це роки панування авторитарного режиму, який починає пом’якшуватися з 

приходом до влади президента Ро Де У [8]. 

Після загибелі президента Пак Чон-хі у 1979 р. і встановлення П’ятої 

республіки (1980-90 рр.) відбувалося стійке економічне зростання, але багато 

індивідуальних свобод і прав все ще було обмежено урядом. Але невдовзі 

швидке поширення західної ідеології через засоби масової інформації змінило 

політичний клімат [18]. У 1990-х рр. збільшилася кількість вчителів (табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9.  

Розширення початкової освіти (1945-2002) [19] 

рік 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 

школи 2834 4496 5961 6487 6335 5267 5322 5384 

вчителі 19729 61605 101095 119064 136800 140000 142715 147497 

учні 1366685 3622685 5749301 5658002 4868520 4019991 4089429 4138366 

 

Активне впровадження музично-естетичного виховання у початковій 

школі через підручники та студії почалося у 1980-х роках. Збільшилась і 

кількість публікацій у виданнях з естетичного виховання, спрямованих на його 



 
123 

пропаганду в Республіці [18].  

У 1981 р. відбулася реформа навчального плану. Четверта Директива 

навчального плану початкової школи (Наказ № 442 від 31.12.1981 Міністерства 

освіти Республіки Корея [23]) запровадила нові цілі: розвивати здатність 

висловлювати почуття та думки, а також дбайливе ставлення до природи та 

мистецьких творів. Метою початкової школи було названо виховання любові до 

навколишнього середовища, створення благородної людини з творчими 

естетичними почуттями за допомогою основних видів самовираження через 

мистецтво [18].  

Новаторські зусилля попереднього десятиліття з модернізації системи 

освіти були проведені у 1980-і роки, особливо в аспектах, пов’язаних з 

нормалізацією і поліпшенням якості освіти. Уряд П’ятої Республіки сприяв 

освітній політиці, яка підсилювала успішність освіти. 1980-і були періодом 

якісного розвитку і впровадження чіткої нормативної бази системи освіти. 

Відповідно до своєї інноваційної освітньої політики, П’ята Республіка була 

першою, яка обумовила необхідність безперервної освіти в Конституції, 

підкреслюючи важливість освіти для підвищення цілісності громадянського 

суспільства і запровадження інновацій в освіту задля розвитку науки і 

безперервної освіти [23]. 

Згідно П’ятої Директиви навчального плану початкової школи 1987 р. 

(Накази № 87-7, № 87-9 від 31.03.1987; № 88-7 від 31.10.1988 Міністерства 

освіти Республіки Корея [23]) музично-естетичне виховання мало розвивати 

здатність відчувати радість, радісно мислити, любити рідну природу та 

мистецькі твори. Зміст підручника для початкової школи спрямовував на 

розвиток в учнів вміння самостійно висловлювати свої почуття та думки, 

ставлення та вміння вбачати цінність природи і творів мистецтва і любов до 

них, розвиток насолоди від креативного мислення [18]. Головну увагу було 

акцентовано на естетичних враженнях від музики [16]. Наголос було зроблено 

на інтегруванні програми для початкових шкіл з урахуванням регіональних 

особливостей [23]. 
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Наскрізна 6-3-3-4 (роки) система освіти підтримує єдину лінію рівнів 

школи для того, щоб гарантувати, що кожен громадянин може отримати 

первинну, вторинну і третинну освіту без дискримінації та відповідно до 

здібностей кожного учня.  

Міністерство освіти контролює національну шкільну програму, як 

позначено в статті 23 Закону «Про початкову і середню школу», для того, щоб 

забезпечити рівні можливості отримання освіти для всіх і підтримки якості 

освіти. Національний навчальний план і регіональні рекомендації надають 

індивідуальним школам гнучкість відповідно до особливостей та завдань 

кожної школи. 

Національний навчальний план переглядається на періодичній основі з 

урахуванням нових зростаючих потреб в галузі освіти, виникаючих потреб 

мінливого суспільства і нових меж академічних дисциплін [22].  

Стандарти навчального плану є основою для змісту освіти в кожній 

школі, а також для розробки підручників. Уряд здійснив сім переглядів 

навчальних програм, щоб задовольнити національні та соціальні потреби та йти 

в ногу зі змінами в розгляді різних факторів, пов’язаних з розвитком 

досліджень [23]. 

У Шостій Директиві навчального плану початкової школи (Накази № 

1992-11 від 30.06.1992, № 1992-16 від 30.09.1992, № 1992-19 від 30.10.1992, 

№ 1995-7 від 01.11.1995 Міністерства освіти Республіки Корея [23]) було 

скориговано і затверджено нову програму, метою якої було розуміння впливу 

музичного мистецтва у побуті як відкриття різноманітних цех мистецької 

форми у повсякденному житті, застосування мистецтва у практичній діяльності 

відповідно до сучасності у дусі щоденної постмодерної естетики [11]. 

Відбулося удосконалення системи організації / управління і розподіл ролей між 

урядом, регіоном та школами [23]. 

У таблиці 2.10 представлено результати досліджень Хьон Кьонг-сіль і 

Пак Чжу-ман (박주만) щодо динаміки частки традиційної корейської музики у 

музичних підручниках початкової школи.  
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У таблицях 2.11, 2.12 представлено результати досліджень Хьон Кьонг-

сіль щодо відсотку традиційної корейської музики за видами діяльності і 

жанрів віршів і пісень. 

 

Таблиця 2.10.  

Частка корейської музики у музичних підручниках початкової школи згідно 

Четвертої – Шостої Директив навчального плану порівняно з Третьою 

Директивою 

Директиви 

навчального 

плану 

Сумарна кількість сторінок  

у розглянутих підручниках відсоток 

Всього Традиційна 

3 261 34.7 13.3% 

4 363 42.5 11.6% 

5 390 61.4 15.8% 

6 391 83.0 21.2% 

 

Таблиця 2.11. 

Відсоток традиційної корейської музики за видами діяльності згідно Четвертої 

– Шостої Директив навчального плану порівняно з Третьою Директивою 

Навчальна 

програма 
Розуміння Спів 

Сприйняття/ 

насолоджування/ 

вдячність 

Інструментальна 

музика 

Виконання/ 

відтворення/ 

висловлювання 

музика у 

житті 

3 5.5 63.4 21,0 10.1 0 0 

4 4.5 88,0 6.4 1.2 0 0 

5 16.6 63.4 17.6 2.4 0 0 

6 6.5 71,9 19.3 2.3 0 0 

 

Таблиці 2.10, 2.11 демонструють подальше збільшення частки 

традиційної корейської музики у програмі музично-естетичного виховання 

початкової школи за рахунок зменшення придворних жанрів. 

Щодо музично-естетичного виховання у початковій школі 

найважливішим здобутком розглянутого третього етапу було поєднання 

предмету «Музика» з «Мистецтвом» і «Фізичним вихованням» у 1–2-му класах 
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в рамках інтегрованого предмету «Радісне життя» [61] і з «Мистецтвом» у 3–6-

му класах в рамках інтегрованого предмету з «Музика. Мистецтво» [57]. 

«Фізичне виховання» у 3–6-му є окремим предметом. 

 

Таблиця 2.12.  

Жанри віршів і пісень за навчальною програмою з музики згідно Четвертої – 

Шостої Директив навчального плану порівняно з Третьою Директивою 

Жанр 
Директива 

3 4 5 6 

민요 76% 88% 88% 86% 

창작 국악곡 8% 12% 12% 10% 

시조 8%    

정악 (타령 – 취타) 4%   2% 

전래동요 4%   2% 

 

Четвертий етап (1997 – 2020 рр.) – удосконалення змісту і структури 

музично-естетичного виховання. 

Сьома Директива навчального плану початкової школи 30 грудня 1997 р. 

(Наказ № 1997-15 від 31.12.1997 Міністерства освіти Республіки Корея [23; 30; 

68]), була застосована для учнів початкових 1-го і 2-го класів у 2000-му 

навчальному році. Застосування навчальних програм в 3-му і 4-му класах у 

2001 р. і 5-му і 6-му класах в 2002 р.  

Навчальні навантаження з кожного предмету було зменшено до 

відповідного рівня, в той час як було введено вибіркові навчальні програми, які 

задовольняють різні потреби окремих учнів. Незалежні навчальні заходи для 

підвищення самостійного навчання, необхідні в суспільстві, заснованому на 

знаннях були або введені, або розширені. Таким чином, Сьомий навчальний 

план є особистісно-орієнтованим навчальним планом, який враховує 

індивідуальні таланти, здібності та творчість, на відміну від навчальної 

програми минулого [24]. 

У таблиці 2.13 представлено результати досліджень Хьон Кьонг-сіль і 

Пак Чжу-ман щодо динаміки частки традиційної корейської музики у музичних 
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підручниках початкової школи.  

У таблицях 2.14, 2.15 представлено результати досліджень Хьон 

Кьонг-сіль щодо відсотку традиційної корейської музики за видами діяльності і 

жанрів віршів і пісень. 

 

Таблиця 2.13.  

Частка корейської музики у музичних підручниках початкової школи згідно 

Сьомої Директиви навчального плану порівняно із Шостою Директивою 

Директиви 

навчального 

плану 

Сумарна кількість сторінок  

у розглянутих підручниках відсоток 

Всього Традиційна 

6 391 83.0 21.2% 

7 (1997) 459 148.3 32.4% 

7 (2007) 627 226.5 36.6% 

7 (2009) 488 228.5 46.6% 

7 (2015) 432 173.3 40.1% 

 

Аналіз таблиці 2.13 свідчить про сталу тенденцію зростання частки 

традиційної корейської музики у програмі музично-естетичного виховання 

учнів початкової школи. 

 

Таблиця 2.14.  

Відсоток традиційної корейської музики за видами діяльності згідно Сьомої 

Директиви навчального плану порівняно із Шостою Директивою 

Навчальна 

програма 
Розуміння Спів 

Сприйняття/ 

насолоджування/ 

вдячність 

Інструментальна 

музика 

Виконання/ 

відтворення/ 

висловлювання 

музика у 

житті 

6 6.5 71,9 19.3 2.3 0 0 

7 (1997) 10.1 57,6 17.6 9.6 4.0 1.0 

7 (2007) 16.4 43,0 17.9 11.7 5.2 5.8 

7 (2009) 19.8 37.7 17.9 11.9 8.3 4.4 

7 (2015) 30.8 31.3 9.6 14.4 6.1 7.8 
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Таблиця 2.15.  

Жанри віршів і пісень за навчальною програмою з музики згідно Сьомої 

Директиви навчального плану порівняно із Шостою Директивою 

Жанр 
Директива 

6 7 (1997) 7 (2007) 7 (2009) 7 (2015) 

민요 86% 68% 52% 52% 60% 

창작 국악곡 10% 28% 30% 27% 20% 

판소리   10% 3% 10% 

시조  2% 2% 3% 5% 

정악 (타령 – 취타) 2%  4% 7%  

가곡    4% 5% 

전래동요 2% 2% 2% 4%  

 

Аналіз таблиці 2.15 свідчить про збільшення номенклатури пісенних 

жанрів порівняно з попередніми Директивами навчального плану: 

- пансорі (판소리) – різновид сольної опери, в якій актор співає під 

акомпанемент барабану, супроводжуючи це мімікою і жестами; 

- кагок (가곡, 歌曲) – традиційна вокальна музика на тексти у стилі Січжо 

у супроводі оркестру, яка виникла за часів Чосон. У 1969 році визнана 

важливою нематеріальною культурною пам’яткою Кореї. 

Наявність музики, театру, хореографії (жанр Пансорі) за допомогою 

нових елементів розширює зміст та структуру уроку, мистецьке виховання є 

найбільш ефективною формою соціально-культурної діяльності, створює 

сприятливі умови для прищеплення любові до історії традиційної корейської 

музики, народної пісні, розвитку акторської майстерності, формування і 

виявлення дитячих навичок та отримання ними значущих позитивних 

результатів у процесі особистого музично-естетичного та етичного 

вдосконалення [3]. 

Навчальний  план Південної Кореї в наші часи вміщує обов’язкові 

предмети, факультативні та позакласні заходи (табл. 2.13). Обов’язкові 
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охоплюють корейську мову, етику, суспільні науки, математику, природничі 

науки, працю, фізичне виховання, музику та мистецтво. На першому рівні 

початкової школи (1-2 класи) фізичне виховання, музика та мистецтво є 

частинами єдиного циклу «Радісне життя» [30].  

Варто зазначити, що години дисциплін етико-естетичного спрямування 

становлять 32.4% у першому класі, 36.4% у другому класі, 12% у третьому 

класі та 12.5% у четвертому класі. Через значний інтерес до дисциплін 

музичного циклу було встановлено, що близько половини учнів четвертого 

класу грають на фортепіано, надаючи йому перевагу порівняно із іншими 

інструментами [16]. 

Вивчення Навчального плану, проголошеного як Навчальний План на 

Національному Рівні, свідчить про прагнення досягти освітніх цілей і завдань 

початкової та середньої школи у відповідності з пунктом 2 статті 23 в Закону 

про Початкову і Середню освіту і спрямування на розвиток добре розвиненої 

особи, яка: 

1) Прагне розвивати власну індивідуальність на основі добре окресленої 

особистості. 

2) Здатна культивувати творчість, а також шукати та застосовувати 

знання та навички. 

3) Робить кар’єру з ліберальними знаннями та розумінням. 

4) Створює нові цінності, засновані на корейській культурній спадщині. 

5) Прагне стати членом громади як громадянин. 

Навчальний план Республіки Корея призначений для: 

1) Допомогти учням розуміти і активно реагувати на соціальні зміни. 

2) Дотримуватися систем Національної спільної навчальної програми з 

Вибірково-орієнтованою навчальною програмою. 

3) Оптимізувати стандарти предметних областей для поглибленого 

вивчення. 

4) Забезпечити різні сфери навчання та різноманітні методи викладання 

та навчання відповідно до здібностей, рівня і інтересів учнів. 
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5) Сприяти автономії місцевих шкіл в організації та реалізації власної 

навчальної програми. 

6) Запровадити систему оцінювання навчальних програм з метою 

підвищення якості освіти [30]. 

Інтегрована навчальна програма «Радісне життя» для початкових 1-2 

класів обговорювалася всерйоз, починаючи з 4-го навчального плану (1981-

1987). Інтегровані навчальні програми були складені з метою забезпечення 

всебічного виховання для нижчих класів початкової школи на основі активної 

діяльності [48] (Табл. 2.16). 

Аналіз законодавчих актів Уряду і Міністерства освіти Республіки Корея 

свідчить, що зміст інтегрованих предметів безперервно змінювався з 4-го по 7-й 

навчальний план. Проте, «Радісне життя», на відміну від інших, постійно 

знаходилося в межах трьох складових: спорту, музики та мистецтва. Тобто, 

курс «Радісне життя», який наразі реалізується, є результатом зусиль щодо 

підвищення мети інтеграції за допомогою рефлексії, аналізу і дослідження 5-го 

і 6-го, а не 4-го навчального плану, коли інтеграція тільки почалася [48]. 

Реформування навчального плану відбувається шляхом редагування 

Сьомої Директиви Міністерством освіти – в Законі про початкову і середню 

освіту (остання редакція від 20.10.2020 р. [66]) перераховано тільки найбільш 

загальні питання організації, управління і фінансування освітньо-виховного 

процесу. Під час кожного перегляду навчального плану спеціально створена 

творча група з розробки інтегрованих навчальних програм зосереджувалася на 

дослідженні методу та змісту інтеграції, і після оприлюднення навчального 

плану подальше дослідження більше не проводилось, окрім коментарів до 

навчальних програм.  

Три обговорення навчальних планів проводилися відповідно до 

необхідності перегляду навчальних програм «Радісне життя». У поясненні до 

навчального плану «Процес реформування навчальної програми» від 1999 р. 

можна знайти дуже короткі коментарі 6-го та 7-го навчальних планів [62]. 

Педагогічна думка була зосереджена на дослідженні змісту, інструкцій та 
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методик оцінки спорту, музики і мистецтва в навчальному плані або 

підручнику з «Радісного життя» [35; 36; 39; 40; 45; 60; 61; 63; 64; 70]. 

 

Таблиця 2.16. 

Навчальний план Республіки Корея [24; 62] 

 Школа 

(ступені) 

І ІІ ІІІ 

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
р
ед

м
ет

и
 

Корейська 

мова 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

238 204 204 204 170 136 136 136 

Етична 

освіта 
34 34 34 34 68 68 34 34 

Соціальні 

науки 
102 102 102 102 

Суспільствознавство 

102 - 68 102 

Історія 

- 102 68 102 

Математика 136 136 136 136 136 136 102 136 

Природничі 

науки 
102 102 102 102 102 136 136 136 

Практичні 

науки 
- - 68 68 

Техніка і  

домоведення 

68 102 102 102 

Фізичне 

виховання 
102 102 102 102 102 102 68 68 

Музика 

Мистецтва 
68 68 68 68 34 34 68 34 

Іноземна 

мова 

(англійська) 

34 34 68 68 102 102 136 136 

Вибіркові 

дисципліни 
60 68 68 68 68 68 102 102 102 102 

Позакласні 

заходи 
30 34 34 68 68 68 68 68 68 68 

 

Всього 

  

830 850 952 952 1054 1054 1122 1122 1122 1190 

 

 

У ході дослідження даного етапу встановлено, що переглянутий 

Ми –  

першо-

класники 

80  - 

Радісне 

життя 

180  204 

Мудре 

життя 

90  102 

Етичне 

життя 

60  68 

 

Математика 

120  136 

Корейська 

мова 

210  238 
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навчальний план 2009 р. було впроваджено у початкових школах 1-2 класів у 

2013 році; у 3-4 класах у 2014 році; та у 5-6 класах у 2015 р. [26]. Стандарти 

навчального плану служать основою для змісту навчальної програми та 

підручників. 

Існує тільки один підручник музики для початкової школи, і зміст занять 

музикою на цьому рівні майже однаковий по всій Кореї, хоча практичне 

викладання все ж має деякі відмінності. Для середньої школи в 1999 році 

існувало дев’ять варіантів підручника музики. Більшість корейських педагогів 

вважають, що їм потрібні тільки такі підручники, тому значимість Державної 

програми та наявних підручників важко переоцінити. Було виконано навіть 

кілька досліджень, присвячених підручниками музики і їх співвідношенню з 

мінливим навчальним планом [16]. 

Аналіз педагогічної думки, урядових документів та навчальних планів 

свідчить про те, що від дитячого садка та школи до університету, музика є 

частиною загальної освітньо-виховної програми, що спричинено суспільною 

потребою у збагаченні інтелектуальних ланок технічно компетентних та 

висококваліфікованих фахівців. Така освіта вважається доцільною, з огляду на 

суспільні потреби та попит з точки в епоху технічного і соціального розвитку.  

 

Висновки до розділу 2 

Проведений історико-педагогічний аналіз витоків музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея у другій половині XX – на 

початку XXI століття свідчить про наступне.  

Естетичне виховання в Кореї бере початок ще з часів династії Сілла 

(близько 57 р. до н.е. – 917 р. н.е.). В попередній період музично-естетичне 

виховання відбувалося у формі особистого наставництва, що є характерним і 

для античної Європи. Але вже на початку нашої ери виникли перші школи, у 

яких поряд із іншими предметами діти аристократів навчалися музиці, танцям, 

поезії, живопису.  

Середній період династії Сілла знаменувався створенням щипкових 
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інструментів комунго (거문고, 7 струн) і каягим (가야금, 12 струн), володіння 

якими передбачено планом музично-естетичного виховання вже у 1 і 2 класах 

сучасної загальноосвітньої початкової школи в Республіці Корея. Найбільш 

значущою подією було створення першого державного органу з регулювання 

музично-естетичного виховання – Управління у справах музики, який 

вважається прообразом сучасної «Державної палати у справах національної 

музики».  

Встановлено, що формування і розвиток системи музично-естетичного 

виховання в цей період відбувалося під значним впливом філософії Конфуція, і 

цей вплив відчувається також і у сучасній південнокорейській освіті.  

З’ясовано, що музично-естетичне виховання, як окремий предмет, 

виникло у перші часи династії Лі в державі Чосон за царювання короля 

Седжонга, діяльність якого була спрямована на розпоширення грамотності на 

широкі верстви населення через створення національного алфавіту хангиль, 

значно легшого у вивченні, ніж китайське ієрогліфічне письмо, яке 

застосовувалося в Кореї раніше. Водночас, як видатний музикант, Седжонг 

ініціював революційні зміни у музичній освіті через створення спеціальної 

системи нотного запису, що невдовзі зробило можливим видання першого 

дев’ятитомного підручника-енциклопедії з музики Акхак Квебом – Основи 

музичної науки. 

Музично-естетичне виховання регламентувалося Законами про освіту 

Чосон – було обов’язковим виконання обрядових пісень, гімнів, які були 

приурочені до видатних дат. Музично-естетичне виховання у початковій школі 

на ранніх етапах її розвитку передбачало переважно спів, а не гру на музичних 

інструментах та слухання музики. Вже у XVII столітті адміністрація Чосон 

спромоглася створити такі початкові школи (Соданг) практично у кожному 

селі. Було передбачено вибір вчителів саме селянами, але з обов’язковою їх 

реєстрацією у місцевому відділі освіти при наявності відповідної кваліфікації, 

отриманої в університеті. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. музично-естетичне виховання в Кореї 
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здійснювалося у різних типах шкіл: приватних неформальних («конфуціанські 

академії»), державних початкових, патріотичних, а також християнських, які 

з’явилися наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. після появи в Кореї місіонерів-

християн.  

В цей час зміни в системі музично-естетичного виховання в Кореї, 

відбувалися під впливом християнства і завершилися формуванням сучасної 

структури освітньо-виховної системи в Республіці Корея. 

Патріотичні школи мали власні музичні підручники і ставили за мету 

розвиток сильної, самосвідомої нації. 

Перші державні музичні підручники з’явилися на початку ХХ ст. і мали 

за зразок видані в Японії, вплив якої на явища в політиці і культурі Кореї 

набирав сили. 

У перший період після анексії Кореї Японією термін початкової освіти 

було скорочено з шести до чотирьох років, музика зникла як окремий предмет, 

ставши взаємозамінною з гімнастикою, при чому використовувалися музичні 

підручники японською мовою. 

Однак, паралельно із державними продовжували свою діяльність 

приватні патріотичні школи, у яких використовувалися видані за межами Кореї 

музичні підручники з текстами пісень з тем надії на незалежність і прагнення 

Кореї до патріотизму, один з яких на часі є текстом Державного гімну 

Республіки. 

У подальші часи шестирічний термін початкової школи було відновлено 

зі збільшенням частки корейських пісень в рамках предмету музики. 

Наведені в дослідженні факти свідчать про те, що сучасна структура 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи в Кореї не за змістом, 

але за формою склалася в колоніальний період 1910-1945 рр. 

Критеріями визначення етапів розвитку музично-естетичного виховання 

учнів початкової школи Республіки Корея стали послідовні реформи освітньої 

системи, які здійснювалися урядом з метою відновлення національних етичних 

і естетичних традицій і виховання патріотичної особистості з урахуванням 
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впливу наявних політичних і економічних чинників: перший етап (1948–

1962 рр.) – закладання юридичної основи музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи в Південній Кореї після Другої світової війни; другий етап 

(1963–1980 рр.) – відновлення національних традицій в музично-естетичному 

вихованні; третій етап (1981–1996 рр.) – активний розвиток системи музично-

естетичного виховання та розширення його доступності; четвертий етап (1997–

2020 рр.) – удосконалення змісту і структури музично-естетичного виховання 

учнів початкової школи Республіки Корея. 

Встановлено, що на першому етапі період після проголошення Республіки 

в 1948 р. було остаточно затверджено ступені безперервної системи слідуючи за 

схемою 6-3-3-4 (початкова школа з шестирічним навчанням, трирічна неповна 

середня освіта, трирічна повна середня освіта, чотирирічна старша середня 

освіта). 

Під час війни 1951-1953 рр. зусилля уряду Республіки Корея були 

спрямовані на збереження системи музично-естетичного виховання молодших 

школярів відповідно до виданого органами управління освітою під час війни 

Надзвичайного акту про освіту в умовах війни. 

Після встановлення миру нормативною базою стала Перша Директива 

навчального плану початкової школи (1955 р.). Музично-естетичне виховання у 

початковій школі ставило перед учнями завдання розвивати свої музичні 

вміння, займаючись різними музичними видами музичної діяльності; мати 

основні теоретичні та музичні теоретичні поняття; розвивати свої творчі 

музичні вміння, присвячуючи себе різним музичним заходам; впроваджувати 

музику у своє повсякденне життя. 

З’ясовано, що на другому етапі Другою Директивою навчального плану 

початкової школи (1963 р.) було сформульовано більш конкретні цілі музично-

естетичного виховання: посилення громадянської свідомості, естетичного 

чуття, пропаганда промислового розвитку засобами мистецтва, розуміння 

необхідності мистецтва у повсякденному житті.  

У Третій Директиві навчального плану початкової школи (1973 р.) наголос 
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було зроблено на розвиток творчого самовираження, естетичного сприйняття, 

ефективне використання інструментів та інших засобів для розуміння та 

опанування корейського та зарубіжного мистецтва. 

Як свідчать історико-педагогічні джерела, на третьому етапі Четвертою 

(1981 р.), П’ятою (1987 р.) і Шостою (1992 р.) Директивами навчального 

плану було остаточно сформовано сучасну номенклатуру предметів у 

початковій школі, відповідно до якої музично-естетичне виховання на 

нижньому рівні (1 і 2 класи) здійснюється в межах інтегрованого предмету 

«Радісне життя», а на середньому (3 і 4 класи) і вищому (4 і 6 класи) рівнях 

початкової школи – в межах інтегрованого предмету «Музика. Мистецтво». 

Визначено, що на четвертому етапі після видання останньої Сьомої 

Директиви навчального плану початкової школи у 1997 р. подальша 

законотворча діяльність у галузі музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи здійснюється у формі регулярних її корекцій.  

На всіх етапах реформування музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея простежується стала тенденція до 

збільшення частки традиційної корейської музики у навчальному плані. 

Обсяг і зміст Навчального плану свідчить про те, що цільові установки 

естетичного (і в першу чергу – музично-естетичного) виховання у Республіці 

Корея не обмежуються розвитком музичного смаку або професійних навичок у 

виконанні чи створенні музики, а передбачають формування морально 

досконалої особистості, яка керується нормами музичної гармонії, естетичного 

порядку у родинних стосунках і будь-яких сферах діяльності: науковій, 

виробничій, соціальній. 

Встановлено, що поєднання музичної, образотворчої і спортивної 

діяльності в рамках інтегрованої програми «Радісне життя» сприяє 

гармонійному фізичному, розумовому і емоційному розвитку учнів, при чому 

провідну роль в усіх видах діяльності відіграє музична складова, яка в рамках 

циклу «Радісне життя» включає спів а-капела та із інструментальним 

супроводом, ритмічні рухи і танці, а також використання найпростіших 
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інструментів. 

Подібні інтеграційні процеси в освітній системі України розпочалися 

лише у перші роки XXI століття. 

Аналіз педагогічної думки, урядових документів та навчальних планів 

свідчить про те, що музично-естетичне виховання учнів початкової школи в 

Республіці Корея розглядається як найбільш ефективна форма соціально-

культурної діяльності, створює сприятливі умови для виявлення дитячих 

навичок та отримання ними значущих позитивних результатів у процесі 

особистого музично-естетичного та етичного вдосконалення. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [4; 5; 6] 

(нумерацію наведено зі списку використаних джерел). 
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РОЗДІЛ 3. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 

(друга половина XX – початок XXI століття) 

 

3.1. Зміст, форми та методи музично-естетичного виховання 

Виховання в Республіці Корея відповідно до ідеології Хонгік інгган (홍익 

인간) дає змогу всім людям мати необхідну самодостатність та необхідні якості 

як демократичного громадянина, вести людське життя та реалізовувати ідеал 

розвитку демократичної нації та процвітання людства. Вона спрямована на 

допомогу людям. 

На основі цієї ідеології людський образ, якого слід дотримуватися, 

сформульовано навчальною програмою наступним чином: 

- той, хто є першопрохідцем розвитку та кар’єри особистості на основі 

цілісного зростання; 

- людина, яка демонструє творчість новими ідеями та викликами, 

заснованими на основних навичках; 

- людина, яка веде гідне життя, засноване на розумінні культурної 

грамотності та множинних цінностей; громадянин, який спілкується зі світом та 

бере участь у розвитку громади з духом уваги та обміну [49]. 

У відповідності до ідеології естетичного порядку Конфуція [24] і 

провідної ролі музичної естетики, реалізація названої задачі може бути 

досягнута через ефективне застосування форм і методів виховної діяльності.  

Як зазначалося вище у п. 2.2., в Республіці Корея, починаючи з 4-го 

навчального плану (1981-1987), музично-естетичне виховання здійснюється у 1 

і 2 класах початкової школи в рамках інтегрованого предмету «Радісне життя», 

а у 3-6 класах початкової школи – як інтегрований предмет «Музика. 

Мистецтво». Подібне поєднання предметів художньо-естетичного циклу в 

інтегрованій програмі «Мистецтво» у сучасній українській школі відбулося 
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пізніше – починаючи з 2011 р. 

Метою інтегрованого предмету «Радісне життя» є допомога учням 

першого та другого класів початкової школи вирости здоровими людьми з 

творчими виразними навичками [57]. 

В редакціях 5-ї та 6-ї Директив навчального плану виділено три основні 

види навчально-виховної діяльності [43] в межах інтегрованого предмету 

«Радісне життя». Зважаючи на значну відмінність у семантиці в корейській і 

українській мовах нижче наведено найбільш відповідні варіанти перекладу назв 

цих видів українською: 

- фізична активність/спортивна діяльність (신체 활동); 

- виконання/відтворення/висловлювання (표현 활동); 

- сприйняття/насолоджування/вдячність (감상 활동). 

У чинній редакції 7-ї Директиви навчального плану перші два види 

діяльності поєднані під назвою «Гра – Виконання/відтворення/висловлювання» 

(놀이와 표현), а також введено новий вид «Розуміння» (이해, Табл. Д.1. у 

додатку Д). Наявність виду «Розуміння» у попередні періоди в Таблицях 2.7, 

2.11, 2.14 можна пояснити відсутністю чітких критеріїв розрізнення 

«Розуміння» і «Сприйняття», а також тим, що Хьон Кьонг-сіль у магістерській 

роботі «Дослідження змін у змісті корейської музики у шкільних підручниках з 

музики згідно з навчальною програмою» від 2018 р. керувався тільки 

критеріями, визначеними у чинній на той час Сьомій директиві навчального 

плану. 

В інтегрованому предметі «Музика. Мистецтво» зберігаються види 

діяльності «Виконання / відтворення / висловлювання»; «Сприйняття 

/насолоджування/ вдячність». Доповненням до них є вид діяльності «Музика у 

житті» (생 활화 – буквально: життя-діяльність) [49]. 

Відповідно до навчального плану предмет «Радісне життя» вміщує вісім 
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основних тем: «Школа і я», «Весна», «Сім’я», «Літо», «Сусіди», «Осінь», 

«Наша країна» та «Зима» [57, 53] , у яких з використанням співу, рухів під 

музичний супровід учням пропонуються: 

- «Школа» і я: гра в школі; гра з друзями; розвиток тіла; висловлювання 

про мрії; 

- «Весна»: оздоблення весняного класу; висловлювання про паростки; 

висловлювання про весняну погоду; 

- «Сім’я»: висловлювання про свій дім, про сім’ю, про різні сімейні 

відносини; 

- «Літо»: враження від літа; висловлювання про комах і рослини, літні 

свята; ігри у воді; 

- «Сусіди»: висловлювання про своє село, про життя свого сусіда; гра у 

покупки; гра у різні професії; 

- «Осінь»: висловлювання про опале листя і плоди, про осінні пейзажі, 

про участь в осінніх подіях; 

- «Наша країна»: висловлювання про символи нашої країни, про 

традиційну культуру, про сусідню країну, про майбутнє об’єднання Кореї; 

- «Зима»: висловлювання про тварин, про зимові пейзажі, про свій 

минулий рік; гра взимку [57, 56]. 

Мета, завдання і зміст виду діяльності «Гра – Виконання/відтворення/ 

висловлювання» є наступні: 

- мета: гармонійний фізичний, загально- і музично-естетичний розвиток 

особистості учнів.  

- завдання: поєднання спортивних, мистецьких, музичних, наративних 

видів діяльності. 

- зміст: об’єднує спортивну, музичну і мистецьку діяльність, які 

представлені у вигляді комплексних заходів, є прикладом повної інтеграції з 

поєднанням методів художнього вправляння, виконання етюдів, варіантної 

розробки, створення композицій та імпровізацій у формі класичного групового 

шкільного заняття і вміщує: 
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- різноманітні ігри: 

- ходьба або біг (спортивні навантаження); 

- виконання з використанням обладнання і устаткування, таких 

як мати і м’ячі (спортивні види діяльності); 

- різні ігри (спортивні навантаження); 

- імітування багатьох дій (спортивна діяльність); 

- сезонні ігри (спортивна діяльність); 

- прості народні ігри (спортивна, мистецька діяльність); 

- гра на музичних інструментах (музична, мистецька діяльність); 

- прості дитячі ігри (спортивна, музична, мистецька діяльність); 

- відтворення, висловлювання на різні теми: 

- вільні висловлення про природу (наративна, мистецька 

діяльність); 

- вільні висловлювання про своє оточення (наративна 

діяльність); 

- вільне обговорення питань безпеки і порядку (спортивну і 

мистецьку діяльності); 

- вільне висловлювання щодо музики (наративна, музична 

діяльність); 

- слухання і співання пісні (музичні заходи); 

- гра в ансамблі ритмічних інструментів із показом картин 

(музична, мистецька діяльності); 

- виготовлення прикрас, оздоблень, орнаментів (мистецька 

діяльність); 

- прослуховування оповідань та висловлення про своє враження 

від них. 

Корейські педагоги-науковці зазначають, що поєднання музичних і 

мистецьких елементів з моторикою вважається доцільним, позаяк метою 

виховання є природний ритм життя, набутий організмом, зважаючи на 

важливість природних ритмів людини – досвід музичного твору повинен 
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витікати з царини, що лежить між розумом і волею, походячи від певної 

частини людини, яка за своєю суттю не є частиною звичайної свідомості, але 

пов’язана зі сходженням із духовного світу [60, 57], що думка і воля можуть 

бути найбільш чітко сприйняті людьми через природні ритми дихання та 

пульсу [54, 40]. На їх думку музика є елементом контролю дихання, а дихання 

впливає на кровообіг дитини, яка відчуває одночасно ритм дихання та 

регулярність пульсу. Оскільки в основі пісні лежить пульс, дуже важливо 

відчувати ритм пульсу через швидкість пісні, регуляцію дихання та потік пісні. 

Бо це ритм життя. [55, 21]. 

Мета виду діяльності «Сприйняття/насолоджування/вдячність» полягає у 

розвитку в учнів здатності отримувати задоволення від власної діяльності в 

класі, підсиленні мотивації у навчанні, забезпеченні психічного здоров’я. 

Реалізується: 

- у формі бесіди, розповіді про елементи і поняття музики; 

- у висловлюваннях про характеристики музичних творів, задіяних на уроці; 

- в обміні враженнями від власної діяльності учнів під час уроку. 

Метою виду діяльності «Розуміння» є висловлення учнями своїх вражень, 

оцінка ними власної ігрової й виразної діяльності та дій інших дітей. Завдання 

полягає не у наданні та накопиченні школярами знань, а у розумінні елементів 

руху, музики та образотворчого мистецтва під час виконання. У процесі занять 

використовуються форми бесіди, опитування, розмов із застосуванням методів 

самооцінювання, порівняння, роздумів про музику, емоційної драматургії у 

формі частково інтегрованого класичного групового заняття. 

У відповідності з цією метою, основна увага у 7-му навчальному плані 

«Радісне життя» зосереджена на збагаченні життєвого досвіду учнів для 

подальшого розширення інтегрованого сенсу виховної діяльності, пов’язаної зі 

спортивною, музичною та мистецькою діяльністю, що відповідає характеру 

навчального плану «Радісне життя», спрямованого на прищеплення здорового 

духу і тіла, творчі здібності вираження, і естетичне ставлення. Отже, ці напрями 

підкреслюють гнучкість і реорганізацію навколо елементів гри, вираження, 
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сприйняття і виховних елементів, які повинні бути зрозумілі природно, в 

кожній діяльності, а не поділені окремо [43]. 

Варто підкреслити значну збіжність у побудові навчального плану 

початкової школи в Республіці Корея і у вихованій системі видатного 

вітчизняного педагога В. Сухомлинського – характерною є подібність не тільки 

бачення мети і змісту музично-естетичного виховання молодших школярів у 

системі В. Сухомлинського і в Республіці Корея, але й навіть назв – «Радісне 

Життя» у Навчальному плані Республіки Корея [49] і «Школа радості» 

В. Сухомлинського [12], яка поєднувала ті ж самі види навчально-виховної 

діяльності. 

У 7-му навчальному плані кожен урок рекомендується реорганізовувати, 

інтегрувати і реалізовувати у школі відповідно до місцевих і шкільних умов та 

розвитку учнів. Зрештою, інтегрований навчальний план «Радісне життя», 

використовує паралельні або часткові методи інтеграції і призвів до видання 

підручників або інтегрованого навчального плану на рівні вчителів [43; 47; 57]. 

Однак, на практиці, інтегрований навчальний план працює в обмеженому 

обсязі, представленому на шкільних сайтах [59]. Вчителі зазвичай 

використовують шкільні методи, засновані на інтеграції освіти між двома 

предметами (наприклад, спортивні та музичні заходи, музична і мистецька 

діяльності) або окремих видів діяльності, зосереджених на одній області 

діяльності (радісне життя-спортивна, радісне життя-музика, радісне життя-

мистецтво). Від так, три галузі спортивної, музичної і мистецької діяльності 

реалізовані не у повністю інтегрованій формі, а в частковій інтеграції (тобто 

комбінації з двох областей, або кожна область працює незалежно одна від 

одної) [43]. 

Музично-естетичне виховання у 3-6 класах початкової школи включає 

обов’язковий інтегрований предмет «Музика. Мистецтво» та вибіркові 

(факультативні) предмети. Принциповою відмінністю від факультативних 

дисциплін у вітчизняній освіті є обов’язкова кількість годин за вибором учня. 
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Розподіл предметів на обов’язкові і вибіркові дозволяє вирішити водночас два 

різних завдання: забезпечення певного загальнонаціонального стандарту освіти 

і задоволення індивідуальних схильностей учнів. 

Метою інтегрованого предмету «Музика. Мистецтво» є формування і 

розвиток уміння насолоджуватися музикою в житті, відчувати красу музики за 

допомогою різної музичної діяльності та вдосконалюючи погляд на музику, 

творчість, а також роль і значення музики. Навчальна програма з предмету 

«Музика. Мистецтво» покликана культивувати та розвивати почуття, емоції, 

уміння висловлювати свої думки та враження, а також визнавати і враховувати 

плюралістичні цінності інших людей. Завдяки цьому, вона вносить свій вклад в 

розвиток корейської культури і становлення людської істоти з культурними 

якостями як громадянина світу [49]. 

При цьому музично-естетичне виховання у 3-му і 4-му класах (табл. Д.2, 

додаток Д) зосереджене на формуванні опорних навичок та побудові базового 

способу життя у навчанні та повсякденному житті учнів: 

- збагачення досвіду навчання, щоб допомогти тілу та розуму рости 

здоровими та збалансованими, з базовим розумінням світу, у тому числі – через 

музику. 

- розвиток основних навичок розпізнавання та вирішення проблеми у 

навчанні та житті, а також розвиток уяви для нового досвіду. 

- розуміння культури Кореї та формування правильного ставлення до неї. 

У 5-му і 6-му класах (табл. Д.3, додаток Д) музично-естетичне виховання 

ґрунтується на досягненнях перших чотирьох класів початкової школи, 

орієнтуючись на розвиток навичок демократичних громадян, необхідних для 

повсякденного життя учнів: 

- дотримання здорового та гармонійного розвитку розуму й тіла, набуття 

досвіду та знань у різних сферах з перспективою на побудову професійного 

зростання. 

- розвиток творчого мислення на бази основних навичок та умінь 

вирішення проблем, що можуть виникнути під час навчання та життя. 
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- розширення розуміння різних культур і цінностей на основі досвіду 

навколишнього світу. 

- виховання різноманітних навичок культури спілкування, взаємоповаги, 

толерантного, гуманного ставлення до оточуючих. 

Завдання предмету «Музика. Мистецтво»:  

- у 3-4 класах: формування відчуття краси музики за допомогою різних 

видів музичної діяльності; навчання основним функціям музики задля творчого 

вираження, а також розуміння та оцінювання характеристики музики; визнання 

цінності музики, активну участь у музичній діяльності та насолоджування 

музикою; 

- у 5-6 класах: формування відчуття краси музики за допомогою різних 

видів музичної діяльності; навчання виконувати музику, щоб творчо виразити 

себе та зрозуміти та оцінити характеристики музики в історичному та 

культурному контексті; визнання цінності музики, активну участь у музичній 

діяльності та використання музики. 

Зміст виду діяльності «Виконання/відтворення/висловлювання» об’єднує 

музичну і мистецьку діяльність, які представлені у вигляді комплексних 

заходів, є прикладом повної інтеграції з поєднанням методів інтерпретаційного 

опрацювання, створення художніх образів, створення художнього контексту, 

художнього вправляння, виконання етюдів, варіантної розробки, розумів, 

створення композицій та імпровізацій у формі частково інтегрованих 

класичних індивідуальних (спів та гра на музичних інструментах з 

дотриманням правильної постави), мікрогрупових або групових (спів та гра на 

музичних інструментах в ансамблях) шкільних занять у формі практикумів з 

використанням методів художнього вправляння, виконання етюдів і створення 

художнього контексту і вміщує: 

- відтворення у правильному положенні: здатність співати, дотримуючись 

правильної співацької постави; здатність грати на інструменті, 

дотримуючись правильної постави та відповідної техніки; 

- виконання музики: здатність співати або грати на музичних інструментах 
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з розумінням засобів музичної виразності; фізичне відображення музики; 

здатність запам’ятати фрагмент музичного твору з наступним його 

виконанням соло або в ансамблі (3-4 класи); використання 

характеристики фрагмента музики, здатність співати або грати соло або в 

ансамблі (5-6 класи); слухання, спів колискових або народних пісень (3-4 

класи); слухання, спів колискових, народних або давніх пісень (5-6 класи); 

- створення і виконання музики: вираження ситуація або історії в різних 

звуках; здатність змінити слова у тексті або зробити слова відповідними 

до змісту; здатність змінити ритм (довгий/короткий) частини музичного 

матеріалу. 

Слухання, спів колискових, народних або стародавніх пісень може 

відбуватися у формі факультативних занять або навчальних екскурсій – 

групових або масових. Створення і відтворення музики передбачає додатково 

застосування методів інтерпретаційного опрацювання, варіантної розробки і 

створення художніх образів. 

Як різновиди змісту виду діяльності «Виконання/відтворення/ 

висловлювання» можна назвати: 

- спів або гра на музичних інструментах, стоячи; 

- спів або гра на інструменті в такт з ритмом; 

- спів під музику або гра на музичних інструментах; 

- спів або гра на інструменті згідно швидкості/складності твору; 

- спів або гра на музичних інструментах, які виражають ритм; 

- спів і відтворення уривчастого звуку (включно із staccato); 

- спів або гра на музичних інструментах, відчуваючи гармонію різних 

звуків; 

- спів з однаковим ритмом, різними ритмами та подібними ритмами; 

- спів та розуміння музичних особливостей пісень різних регіонів; 

- спів a capella або з музичним супроводом; 

- знання однієї пісні, колискової пісні, традиційної колискової пісні та 

народної пісні, а також спів або гра на музичному інструменті; 
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- слухання та спів колискової пісні та народної пісні різних країн; 

- спів колискових пісень та народних пісень різних країн, дивлячись на 

ноти; 

- навчання ритмічній грі; 

- гра з дотриманням ритму і темпу; 

- дотримання ритму твору і вираження тривалості (включаючи протяжний 

звук, що тягне) та ритм; 

- розуміння чонгканбо (정간보 – одна з систем запису нот, яка традиційно 

використовується в Кореї [46]) та західного нотного запису, спів та гра 

простої музики за нотами; 

- розуміння музики і слів пісні; 

- розуміння мажорної та мінорної гами та надання їх системних назв; 

- розуміння трьох основних акордів та гра на інструменті; 

- відчуття гармонії пісні і спів або виконання ритмічного акомпанементу 

остинато; 

- розрізняння довгих, коротких і високих звуків музики і спів або гра на 

інструментах; 

- розрізнення пісень відповідно до сезону; 

- розрізнення і відтворення тієї чи іншої мелодії твору; 

- розрізнення тремоло, глісандо, рулади, спів чи гра на інструменті; 

- визначення основного ритму або довжини звуку і гра відповідно до ритму 

або долі; 

- визначення основного ритму чи тривалості пісні та гра з відповідним 

ритмом і тривалістю; 

- назви музичних інструментів, спів чи гра на музичних інструментах; 

- тіло відображує музичні особливості твору (метр, долю, ритм, темп, ритм 

тощо); 

- рухи чи гра, відповідні для твору; 

- дотримання шігімсе (시김새 – техніка орнаментації, яка використовується 
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в традиційній вокальній та інструментальній музиці – тремоло, глісандо, 

рулада) і слухання сіджо (시조), спів за нотами; 

- дослідження звуків природи та довкілля задля описання або відтворення 

їх голосами, предметами, інструментами, малюнками та символами; 

- відтворення сценічної чи історичної ситуації, використовуючи голоси, 

звуки предметів та звуки музичного інструменту; 

- спів слів тексту відповідно до теми; 

- створення пісні зі словами, відповідно до теми; 

- правильна артикуляція під час співу; 

- тексти пісень про різні сезони; 

- створення нового подвійного ритму з відповідним ритмом тексту пісні та 

виконання її голосами, звуками предметів та звуками музичного 

інструменту; 

- зміна тривалості, відтворення голосом, звуками предметів та звуками 

музичного інструменту; 

- музичне відтворення різних сцен, використовуючи голоси, звуки 

предметів та інструменти [49]. 

Зміст виду діяльності «Сприйняття / насолоджування / вдячність» 

складається:  

- з розуміння елементів і понять музики: розрізнення елементів музики і 

понять: 3-4 класи: доля, метр; чангдан (장단– традиційний корейський 

ритм): чачінморі (자진모리  – частий 장단), семачі (세마치  – означає 

«закінчити на третьому ходу», а саме - грати три рази); довгий і 

короткий звук; простий ритм; малі і великі форми; високий і низький 

звук; рондо і фуга; шігімсе; гармонія; форма (форма, ab тощо); розмір; 

темп; голоси, поліфонія, перкусія; 5-6 класи: доля, метр; чангдан: 

чунгчунгморі (중중모리 – з азвичай використовується в частині, яка 

дуже весела і захоплююча, але іноді використовується в частині, яка 
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виражає боротьбу і плач), кусгорі (굿거리 – 12-дольовий 장단 зазвичай у 

фольклорній музиці з 세마치 장단), сіджо (시조) довгий і короткий звук; 

різні ритми (в тому числі протяжні); мала форма (багатотипова, 

зв’язана); форми: мажор, мінор; регіональні стилі музики; шігімсе; 

мажорна терція; гармонія різних звуків; форма (велика форма, аба, AB 

тощо); зміна розміру; зміна темпу / подвійна зміна; духовий інструмент, 

струнний інструменту;  

- з розуміння і оцінки характеристик музики: слухання музики і 

висловлювання про характер її фрагментів (3-4 класи); слухання музики 

з різних культур і її характеристика (5-6 класи); сприйняття співу, гри, 

танців, ходи і розмова про використання музики (3-4 класи); слухання 

ритуальної, святкової, духовної музики і розмова про використання 

музики (5-6 класи). 

Вид діяльності «Сприйняття/насолоджування/вдячність» реалізується у 

формі класичних групових занять у формах бесіди або семінару. Слухання 

ритуальної, святкової, духовної музики і розмова про використання музики 

можуть проводитися у формі факультативних занять або навчальних екскурсій. 

Як різновиди змісту виду діяльності «Сприйняття/насолоджування/ 

вдячність» можна назвати: 

- у 3-4 класах: слухання музичного твору і розповідь про те, які у ньому 

використані елементи музики; розуміння пунгмуль (풍물  – традиція корейської 

народної музики, яка включає барабани, танці та спів. Більшість виступів 

відбувається на вулиці, а десятки гравців постійно рухаються), кангкангсульлє 

(강강술래  – давній корейський танець, який вперше був використаний для 

отримання поважного врожаю і закріпився у культурі), течветха (대취타  – 

складається з духових та ударних інструментів) і розповідь про характеристики 

музики; 
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- у 5-6 класах: слухання музики різних культур, таких як Пекінська опера, 

опера Кабукі (가부키, 歌舞伎 – класична японська драма-танець) тощо, і 

розповідь про особливості музики; перегляд танців з масками, спів пісень та 

розповідь про особливості музики; слухання ритуальної музики, святкової 

музики, духової музики тощо та розповідь про їх музичні характеристики [49]. 

Зміст виду діяльності «Музика у житті» складається:  

- з власного стосунку до слухання музики: насолоджування музикою у 

житті;  

- з визнання цінності корейської музики: здатність знаходити музику у 

житті (3-4 класи); здатність характеризувати значення корейської музики 

(5-6 класи). 

Вид діяльності «Музика у житті» реалізується у формі групового 

семінару чи бесіди із застосуванням методів емоційної драматургії та 

порівняння. 

Враховуючи інтелектуальну допитливість та фізичні зміни учнів 

початкової школи, учні повинні розвивати вміння сприймати різноманітну 

музику та своє розуміння музики в контексті історії, суспільства та культури. 

Це також заохочує учнів брати участь у музичних заходах як всередині школи, 

так і поза нею, формувати ставлення до втілення музики у життя. 

Як різновиди змісту виду діяльності «Музика у житті» можна 

назвати: розмову з іншими про свою улюблену музику; використання 

відповідної музики для сімейних заходів; оцінювання музики, яку відтворюють 

інші; огляд культурних заходів у навколишньому житті, таких як мистецькі 

клуби та сільські свята; розповідь про музику, яку ми відчуваємо у своєму 

житті; фольклор (казки, легенди, постаті), пов’язаний з музикою нашого регіону 

тощо) [49]. 

У напрямі «Сприйняття/насолоджування/вдячність» учнів навчають 

висловлювати свої почуття і ідеї, творчо голосом, музичними інструментами, 

тілом, а також зображеннями.  
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Спів використовується як засіб висловлювання своїх почуттів особисто 

відповідно до музичного твору з правильною поставою та вимовою. 

Дослідження зв’язку між лірикою та ритмами, намагання висловити свої 

почуття шляхом рухів. Викладання ритму, використання нот і караоке, щоб 

виразити ритм різними способами. Також цінування фізичного відображення і 

спонукання до навчання через гру. 

У грі на музичних інструментах використовуються різні ударні і 

мелодійні інструменти. Музичні інструменти включають в себе корейські 

інструменти (рисунок Е.12, додаток Е), такі як бук (북 – традиційний 

корейський барабан), чанггу (장구 – найбільш репрезентативний барабан у 

традиційній корейській музиці), сого (소고– традиційний корейський ударний 

інструмент, обтягнутий з обох сторін шкірою), чінг (징– корейський гонг), 

дансо (단소 – корейська зубчаста вертикальна бамбукова флейта, яка 

використовується у народній музиці), согим (소금 – невелика бамбукова 

поперечна флейта, яка використовується у традиційній музиці) і каягим 

(가야금), і західні інструменти, такі як трикутник, бубон, кастаньєти, барабани, 

гітари, клавішні інструменти і диктофони з урахуванням інтересів учнів.  

При вивченні корейських традиційних інструментів, навчають природним 

шляхом звукам голосу, і використовують танець. Корейська традиційна музика 

повинна супроводжуватися корейськими традиційними музичними 

інструментами. 

Для створення музики використовують зображення, символи, букви та 

ноти, щоб вільно досліджувати звуки та творчо робити музику. Корейська 

традиційна музика використовується для вираження її особливостей [49]. 

Ім Сонг-хва у «Дослідженні музичної освіти в німецькій безкоштовній 

вальдорфській школі» [54] звертає увагу на те, що школа Р. Штайнера також 
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вимагає від всіх учнів освоїти музичні інструменти, подібні до тих, що 

використовуються в музично-естетичного виховання в Республіці Корея. 

Причиною цього є не емоційне виховання, а навчання кожного учня музичному 

інструменту через те, що дитяча душа не може рости без музики, як люди не 

можуть вижити без їжі. Він підкреслює, що на відміну від дорослих, діти до 

дев’яти років можуть вільно пересувати світ навколо себе. Така здатність 

ототожнювати себе з оточенням зберігається приблизно до дев’ятирічного віку, 

створюючи передумови для навчання на початку другого-третього класу, 

однією з яких було прийняття Штайнером пентатоніки. Згідно з таким 

світоглядом немає базового звуку, який би можна було виявити в 

композиційній музиці через відчуття дитиною життя. Тому базовий звук тут 

менш важливий. Діти до 9 років повинні піддаватися великій кількості 

пентатоніки, яка відповідає їх емоціям та стосується пісень, які рідко 

характеризуються початком або кінцем. Виходячи з цієї філософії, школа 

Р. Штайнера використовує інструменти, які не використовуються в інших 

школах з першого року, наприклад, ліру (була створена Гертнером і Прахтом, 

стимульованими теорією музики Штайнера) або пентатонічну блокфлейту – 

музичний інструмент, на якому грають діти 1 та 2 класів у Вальдорфі [54] (рис. 

Е.13, Е.14, додаток Е). Визнання того, що їм потрібен основний інструмент, 

щоб виразити, що життя є вихідною точкою для їх народження [16] Замість 

того, щоб зосередитись на вивченні інструментальних навичок, мета полягає не 

в тому, щоб слухати звук, а в тому, аби висловити приховані звуки в природі як 

частину свого почуття. Цей інструмент має п’ятитонову шкалу, а вступні або 

кінцеві ноти відкриті, тому завжди добре чути будь-яку ноту, щоб діти могли 

почути природну гармонію та отримати комфорт. Просту ліру обирають не 

лише інструментом для відтворення пісень, а тому, що кожна з цих нот має 

життя, вона дає їжу душі. На відміну від музичних інструментів, з якими 

дивляться на музичні партитури та грають технічно, як на фортепіано, це засіб, 

який дозволяє дітям грати імпровізацію природно та впевнено. 

У Кореї ритмічні інструменти зазвичай використовуються в першому та 
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другому класах початкової школи, тоді як вальдорфські школи орієнтуються на 

розвиток вміння слухати звук звуків [54]. 

Сприйняття пентатонічної шкали учнями 1-го та 2-го класів у школі 

Р. Штайнера має абсолютне значення для теорії музики. Пентатонічні звуки 

також добрі для імпровізації та творчості, оскільки учні можуть бути впевнені, 

що кожен звук, який вони видають, може бути правильним і що вони надають 

перевагу прекрасним звукам [54]. Щодо останнього, можна навести один з 

багатьох напівжартівливих записів у соціальних мережах: «Тільки чорні 

клавіші = східні?.. Нещодавно я написав пісню на клавіатурі, використовуючи 

лише чорні клавіші. Для мене це зазвучало як східне, тому я додав ще кото 

(筝 або японська цитра – японський щипковий музичний інструмент. Подібні 

інструменти характерні для культури Кореї (каягим) та Китаю (цисяньцинь). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Кото_(музичний_інструмент)) і литаври,.. роблячи 

це максимально східним звучанням» (https://www.reddit.com/r/musictheory/ 

comments/4992l5/only_the_black_keys_oriental/ – розважальний, новинний он-

лайн сервіс, а також Інтернет-ЗМІ). 

У виді діяльності «Сприйняття/насолоджування/вдячність» учні зможуть 

зрозуміти і засвоїти елементи музики, тип музики, а також роль і значення 

музики в історичному, соціальному і культурному контексті. 

Учнів забезпечують достатнім музичним досвідом, щоб вони могли 

розуміти музичні терміни і поняття в рамках практичних занять. 

Використовуються різні методи виховання учнів, щоб вони мали естетичний 

досвід в музиці, слуханні музики, і використанні різних матеріалів, таких як 

зображення та відео, щоб визначати особливості музики. При прослуховуванні 

традиційної корейської музики учні застосовують чуімсе (추임새 – декламація 

під традиційну корейську музику). Також можуть бути використані чонгканбо 

(정간보 – одна з систем запису нот, яка традиційно використовується в Кореї 

[46]) і куимбо (구음보 – музична партитура, яка записується за допомогою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D2%91%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86
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імітації звуків, тобто звуків, імітованих із музичного інструменту 가야금, який 

також називається югбо (육보) [46]), щоб допомогти учням зрозуміти корейську 

традиційну музику (рис. Е.15, Е.16, додаток Е) [49]. 

Вид діяльності «Музика у житті» передбачає: 

- Виховання здатності насолоджуватися музикою в житті і мати правильні 

оціночні судження щодо музичної культури і корейської музики. 

- Надання учням різноманітної інформації і можливостей, пов’язаних з 

музичною діяльністю як у школі, так і поза школою, так щоб учні могли брати 

активну участь в музичних заходах. 

Для підвищення ефективності виховання повинні бути передбачені 

засоби, навчальні посібники та підручники, придатні для кожної галузі 

музичної діяльності: повинна бути звукоізольована музична кімната для 

створення музичних творів, оснащена різними високоякісними звуковими 

засобами, включаючи мультимедійні пристрої з використанням різноманітних 

музичних інструментів, включаючи ритмічні, мелодичні, клавішні та 

електронні інструменти [49]. 

Подібним чином, коли музичне нотування вводиться на уроках музики в 

третьому класі, учні використовують ударні інструменти, такі як конґа, бонґо 

(рис. Е.17, Е.18, додаток Е), бубен, тимпан, барабан, трикутник та чінг. Таким 

чином учні мають широкий спектр можливостей взаємодіяти з різними видами 

інструментів. 

Отже, починаючи з третього класу, діти стикаються з тим, що музика 

містить декілька галузей, які треба вивчити та зрозуміти. Тому з цього моменту 

важливо вивчати ноти, що відповідає когнітивній галузі музики, вивчати 

композицію та гармонію, а також вивчати ноти, обмежені пентатонікою. Як 

результат, в цей час учні звикають жити з музичними інструментами. Класні 

оркестри створюються з п’ятого класу, де всі учні беруть участь та виступають 

у особливих випадках, наприклад, на великодні чи різдвяні дні чи шкільні 
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фестивалі [25]. 

Оцінювання музичних творів робиться задля реалізації цілей музично-

естетичного виховання за допомогою різноманітних достовірних та надійних 

методів оцінювання відповідно до характеру предмета та змісту виховання: 

- оцінювання базується на обсязі та рівні навчального плану; 

- масштаби і рівень оцінювання можуть бути обрані підрозділом 

(регіональний центр підтримки освіти, рівень школи тощо), беручи до уваги 

стан учня і школи; 

- на початку навчального року або на початку півріччя створюється 

докладний план оцінки для інформування учнів про зміст, критерії і методики 

оцінки, який достовірно відображає природу та зміст кожного напряму, а 

оцінка змісту в межах уроку має бути дуже достовірною та надійною; 

- зміст, завдання та медійні засоби практичного оцінювання повинні бути 

представлені різними способами, враховуючи стан учня та школи, та надавати 

якомога більше можливостей. 

При цьому: 

- оцінка базується на навчальних досягненнях учня, зважаючи на те, що 

він дізнався, але також відображає зміни в поведінці та ставленні, що 

спостерігаються в процесі виховання; 

- оцінювання може проводитися паралельно з оцінкою учня, як взаємне 

оцінювання та самооцінка, а також оцінювання викладачем; 

- при проведенні оцінювання слід використовувати різні типи методів 

(наприклад, практичні, письмові, спостереження, портфоліо, звіти тощо) у 

відповідності до змісту оцінювання. 

Оцінювання за змістом здійснюється, зважаючи на наступне. 

- «Виконання/відтворення/висловлювання». Дії з відтворення, такі як 

спів, гра на музичних інструментах і створення музики оцінюються таким 

чином, щоб відображати основні навички, вирази та погляди; 

- «Сприйняття/насолоджування/вдячність». Оцінювання ступеня і 

ставлення до всебічного розуміння музики; 
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- «Музика у житті». Оцінювання ступеня участі в музичних заходах в 

школі і поза школою, ставлення до музики і практики у повсякденному житті. 

Результати оцінювання використовуються для поліпшення планів 

виховання/навчання і методів виховання, а також розробки окремих навчальних 

планів і методів для учнів, які відчувають труднощі в досягненні необхідного 

рівня успішності. 

При цьому: 

- вчителі можуть гнучко реорганізувати зміст виховних заходів 

відповідно до місцевих, шкільних і учнівських особливостей; 

- учнів навчають розглядати зв’язок кожної галузі для того, щоб 

розвивати свою здатність сприймати і всебічно розуміти музику. З огляду на 

взаємозв’язок між рівнем школи, класів і області, учні вчаться розвивати 

всебічне і повне розуміння та здатність музичного навчання в цілому; 

- використовуються методи виховання, що відповідають характеру і 

особливостям предмету; 

- використовуються різні навчально-методичні матеріали, в тому числі 

традиційні і цифрові медійні засоби; 

- навчання грі на музичних інструментах та вибір інструментів 

здійснюється відповідно до потреб учня і можливостей школи; 

- до уваги береться зв’язок між музикою та іншими предметами; 

- плани виховання засновані на цілі і змісті навчального плану, а також 

розроблені з урахуванням стадії розвитку учня, рівня здібностей, інтересів і 

місцевост;. 

- при реалізації планів виховання учні повинні використовувати творчі та 

різноманітні методи і матеріали, які відповідають змісту і рівню навчання, 

беручи до уваги особливості класу [49]. 

Так, наприклад, І Сун-і (이순이), автор статті «Музичний клас вчителя 

початкової школи І Хє-йонг (이혜영) – молодший шкільний хор» [52] 
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характеризує досвід реорганізації змісту виховних заходів у школі Чангйончо 

(장연초), розташованій у місті Кесан (괴산), провінція Північна Чунгчонг 

(충청북도, http://school.cbe.go.kr/jangyeon-e/M01) – малій школі (всього 33 

учні). У малих школах з п’ятьма-шістьма учнями у класі неможливо навчати 

хору та ансамблю відповідно до загального плану. Було реорганізовано цілий 

навчальний план з музики, усуваючи перекриття тем навчання на кожному 

рівні класу. Загалом, перший цикл уроків для кожного класу поширився на три 

заняття, і школа виконує музичну навчальну програму (12 занять), де учні 3-6 

класів вступають разом. 

Процес вибору тем був більш складним. Підбирались пісні, які діти 

можуть виконувати, розважаючись, і які допомагають їм формувати свою 

особистість. 

І Хє-йонг реорганізувала музичну програму, виходячи з особливостей 

початкової школи, і провела спеціальний урок музики для учнів 3-6 класів. 

Велике питання було, на якому рівні навчати дітей різного віку та 

музичного рівня. Як приклад, І Сун-і наводить таку частину уроку, проведеного 

І Хє-йонг. 

Дитяча пісня «One two three four Bu-bble bu-bble~Sweet love Sweet dream 

Bu-bble bu-bble~» виконується під акомпанемент фортепіано (рис. Е.19, 

додаток Е). 17 учнів 3-6 класів разом навчаються хору. Школа вже 3 роки тому 

реструктурує та викладає музичну програму для 3-6 класів, щоб подолати 

труднощі проведення занять з хору та інструментального ансамблю у малих 

школах. 

У частини учнів голоси були слабкі, інша частина учнів кричала і була 

трохи напружена та знервована. І Хє-йонг довела акомпанемент до кінця і 

запропонувала ще раз заспівати частину «Полюбіть мене, змусьте мене літати». 

Діти, у яких було багато високих нот, сказали: «Це занадто важко». Вчитель 

спитала: «Де це важко? Альт, сопрано, мецо-сопрано?», натискаючи клавішу 
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для виправлення висоти. «Тепер зробимо це разом?» 

І Хє-йонг працювала над музичними основами, такими як читання музики 

та навчання ритмічним рухам (рис. Е.20, додаток Е), надихаючи інтерес до 

музики у дітей, які були незграбними та не мали впевненості у всіх аспектах 

співу, гри на музичних інструментах тощо. Зараз діти все частіше відвідують 

музичні заняття у 4-5 класах. 

Уроки І Хє-йонг включають елементи, які набули назви евритмія 

(Евритмія (з грецької εὐρυθμία: красивий, благотворний ритм, співзвуччя в 

поезії і в музиці) – гармонійна плавність ритмічної організації поетичного 

мовлення, породжена як вимогами віршової фоніки, так і евфонічними 

принципами української мови. https://uk.wikipedia.org/wiki/Евритмія). У 

Південній Кореї це означає «слухати» – слухати і чути. З раннього віку дітей 

часто просять слухати ноти і рефлекторно навчати їх назви. Хитрість полягає в 

тому, щоб абстрагувати ноти лише їх іменами, розрізняти їх розумом. 

Коли хтось називає або співає ноти, коливання повітря породжуються 

гортанню, голосовими органами та інструментом. Евритмія висловлює ці рухи 

ногами, віршами та ритмами. Це видає звуки, які можна почути, але не 

відрізнити. Іншими словами, рух евритмії – це поєднання слуху і бачення. 

В евритмії тіло людини – це інструмент. У музиці людина може виражати 

свої внутрішні почуття від зовнішнього тілом, як інструментом, так само як 

музичні інструменти виражають людські емоції як звуки. Однак евритмія, у 

своєму вираженні, підкоряється закону і виключає як довільне, так і 

суб’єктивне [54]. Це показує, що евритмія – це висококваліфіковане мистецтво. 

Як і у всіх заходах, практика є важливою для рухів, що складають основні 

елементи. 

Здійснення музично-естетичних виховних заходів у формі гри є 

притаманним не тільки на нижчому рівні початкової школи (1 і 2 класи), а має 

місце також як на середньому і вищому її рівнях (3 – 6 класи), так і надалі – у 

середній школі. 

Корейські педагоги-науковці підкреслюють, що гра відіграє важливу роль 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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у житті дітей. Граючи, діти відчувають когнітивний та емоційний ріст і мають 

можливості для навчання. Іншими словами, для дітей гра – це життя і освіта 

[29].  

По-перше, гра внутрішньо мотивована – це серія дій, в яких діяльність 

відбувається «мимоволі». 

По-друге, гра – це більше процес, ніж результат. Мета та зміст вистави 

надзвичайно гнучкі. Діти можуть встановлювати власні цілі гри, а також 

можуть змінювати цілі в будь-який час протягом гри. Гра – це діяльність, що 

має більшу і важливішу цінність, не пов’язану встановленою метою, а є просто 

процес участі. 

По-третє, гра – це неформальна та символічна діяльність. 

По-четверте, гра виконується автономно без зовнішнього регулювання. 

Хоча існують деякі правила щодо змісту ігрової діяльності, вона вільна, творча 

і завжди є місце для зміни правил. 

По-п’яте, гра визначається не реальністю, а скоріше вільним розумом 

дитини. 

По-шосте, гра – це активна діяльність, заснована на позитивних емоціях, 

таких як надія та задоволення. Ось чому діти беруть участь у грі з увагою, 

ентузіазмом та наміром стати більш досконалими у розробці ігрових видів 

діяльності. 

У корейській мові слово гра походить від давнього слова 노리 (норі), з 

якого створилися 노래 (норе, пісня) та 놀이 (норі, гра) [48]. Можна помітити, 

що англійське «play» і українське «гра» так саме стосуються як до гри на 

музичних інструментах, так і до ігрової діяльності, яка означає всі види 

фізичної активності (вправи), такі як жести, тримання за руки, плескання в 

долоні. 

Діти насолоджуються грою, використовуючи власні тіла, і завжди діють 

відповідно до природних вимог організму. Діти граються, пізнаючи та 
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переживаючи навколишнє середовище, і вони можуть культивувати власні 

музичні здібності, висловлюючи враження від певної сцени чи ситуації за 

допомогою пісні, музики. Музична гра – це вистава, в якій музика 

використовується як матеріал для встановлення взаємозв’язків з різними 

сферами, такими як велика та дрібна м’язова активність, розуміння об’єктів, 

соціальність, креативність та чутливість. Вона не тільки розвиває почуття 

музики, але також дозволяє дітям природно та активно рости завдяки різним 

досвідам, добровільно виконуючи музичну діяльність за допомогою гри [35]. 

У традиційній корейській музиці ритмічні цикли відіграють важливу 

роль, відрізняючи музичну традицію Кореї від західної музики, де мелодія та 

гармонія займають головне місце. Більшість корейських музичних творів, 

включаючи професійну та народну музику, мають ритмічні цикли, що лежать в 

основі всієї музики. Тому музичні ігри, орієнтовані на вивчення традиційної 

корейської музики, посідають значне місце у програмі музично-естетичного 

виховання молодших школярів. Кім Ся-рон і Хам Ін-а, автори «Дослідження 

плану навчання у 3 класі початкової школи з використанням музичної гри», 

наводять наступні приклади застосування методів музичної ігри до засвоєння 

учнями особливостей традиційних корейських ритмів. 

1. Використання слів. 

- Мета навчання: Точне знання ритму з четвертих, восьмих і 

шістнадцятих нот. 

- Метод навчання: Гра з використанням слів, щоб розділити і пояснити 

такт. Для цього потрібна швидкість, щоб знайти ритм, який відповідає 

тактові. 

1) Створюється група з 4–5 осіб у кожній групі. Ритм в одному такті 

означається словами «груша», «яблуко», «банан» та «ананас». Після того, як 

вчитель заговорить і заплескає в долоні, учні мають наслідувати його. 

 

Груша яблуко-банан ананас 
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2) Якщо вчитель серед цих чотирьох нот вигукує «три одиночні», діти 

відповідають на них. Якщо вчитель вигукнете «три», і плескає долонею восьму 

ноту, учня вилучають з гри. Після кількох разів гри 1 бал буде видано групі, де 

залишилось більше дітей. 

3) У цій грі важливим є не перемога чи програш, а засвоєння учнями 

правильного ритму. 

2. Гра «Ритм чангдан». 

- Мета навчання: Точне знання та виконання ритму. 

- Метод навчання: Гра, де дітей розміщують в ряд і ритм подається від 

одного до другого, а очки нараховуються, коли початковий ритм 

отримує останній учень. 

1) Після того, як кожна група вишикувалася в ряд, вчитель надає ритм 

учням, які стоять спереду, плескаючи їх по спині, щоб передати ритм. 

2) Бали отримують учні, які швидше передадуть ритмом останньому у 

групі. 

3. Гра «Ритмічне мовлення». 

- Мета навчання: Вивчення ритму певного такту. 

- Метод навчання: Прослуховування ритму і такту, відтворення його 

хлопками долонь і назва слова відповідно до даного такту. 

1) Підготовка ритм-інструмент і надання певного такту (♩ ♩ ♩ ♩ ). 

♩  ♩  ♩   ♩  ♩  ♩   

짝 짝 짝 귤 짝 짝 짝 감 

 

2) Читання з ритмічними словами відповідно до розкладу. Паузам 

відповідає мовчанка. 

3) ♩  - це один хлопок (짝), а паузам відповідає слово. Одного разу 

вимовлені слова не можна повторювати. 
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♩  ♩    ♩  ♩    

짝 짝 딸 기 짝 짝 키 위 

 

♩  ♩    ♩  ♩    

짝 짝 하 늘 짝 짝 나 무 

 

Зважаючи на важливе місце ритму у музиці Кореї, її навчання 

продовжується як на вищому рівні початкової школи (5-6 класи), так і у 

середній школі. Ю Х’єсо і Канг Санг-мі у роботі «Викладання корейських 

ритмів на уроках музики шляхом імпровізації, композиції та виконання 

учнями» [26] наводять приклад застосування основного методу навчання 

музики, яким у Республіці Корея традиційно є передача на слух та усна 

передача, яку рекомендовано аби допомогти учням розуміти та виконувати 

музичні вправи під час викладання корейських ритмів. 

Учні можуть практикувати усну та слухову передачу з використанням 

«гу-ем» (구엠 – корейський засіб вербально передавати тон музики). «Гу-ем» є 

ефективним інструментом, який допомагає учням запам’ятовувати музику, 

оскільки таким чином частина народної музики передається в Кореї з покоління 

в покоління. 

Запропоновано план уроків, розроблений для використання у старших 

початкових класах (5, 6 класи) протягом декількох занять. Через послідовні 

кроки учні мають вивчити основні ритмічні цикли (чангдан), навчити розвивати 

основний ритмічний цикл у процесі імпровізації, а також як створювати та 

виконувати власні ритмічні цикли.  

Існує два способи використання чангдан в корейській музичній традиції. 

У першому випадку чангдан служить основним засобом супроводу музики. 

Незалежно від вокальної чи інструментальної музики, цикл повторюється цілий 

розділ, подібно до західної концепції остінато. Однак тоді як остінато, як 

правило, зберігає однакові ритмічні ритми та постійний ритм, корейський 

чангдан повторюється з безліччю імпровізованих варіантів. Коли чангдан 

https://www.researchgate.net/publication/265595721_Teaching_Korean_Rhythms_in_Music_Class_Through_Improvisation_Composition_and_Student_Performance?enrichId=rgreq-5555f7f86ae81202e28a2b431ca18457-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NTU5NTcyMTtBUzoxNTU4NTAxMTkzMjM2NDhAMTQxNDE2ODk3MjA1MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/265595721_Teaching_Korean_Rhythms_in_Music_Class_Through_Improvisation_Composition_and_Student_Performance?enrichId=rgreq-5555f7f86ae81202e28a2b431ca18457-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NTU5NTcyMTtBUzoxNTU4NTAxMTkzMjM2NDhAMTQxNDE2ODk3MjA1MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/265595721_Teaching_Korean_Rhythms_in_Music_Class_Through_Improvisation_Composition_and_Student_Performance?enrichId=rgreq-5555f7f86ae81202e28a2b431ca18457-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NTU5NTcyMTtBUzoxNTU4NTAxMTkzMjM2NDhAMTQxNDE2ODk3MjA1MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
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приймається для акомпанементу, його в основному грають за допомогою 

корейського барабана у формі пісочного годинника на ім’я чанггу. 

У другому випадку чангдан виконується як власна форма народної 

музики, в основному на музичних інструментах. 

План уроку «12-ритмовий ритмічний цикл» розділений на три основні 

розділи. 

Основна мета першого кроку полягає в тому, щоб учні навчилися грати в 

симетричній 12-тактовій ритміці циклу. Перш ніж грати на інструментах у 

класі, учні навчаються вимовляти подвійні або потрійні ритми, 

використовуючи «гу-ем», що забезпечує їм відчуття ритмічної довжини та 

відповідної динаміки.  

Другий крок плану уроку передбачає відпрацювання розподілу подвійних 

і потрійних ударів в 12-тактному ритмічному циклі. Щоб допомогти учням 

зрозуміти закономірності 12-тактного ритмічного циклу, учитель повторює 

кілька ритмічних циклів, що містять різні розподіли подвійних або потрійних 

ударів. Потім учні відпрацьовують ритмічні цикли на інструментах, які є у 

класі. 

На третьому кроці, після того, як учні розпізнають і ознайомляться з 

12-тактовим ритмічним циклом, вони можуть розпочати процес імпровізації за 

допомогою цього ритмічного циклу. Вчитель спочатку надає учням 12-тактний 

ритмічний цикл, який учні практикували на першому кроці. Учні кілька разів 

грають передбачений ритмічний цикл, поки не ознайомляться з основним 

малюнком. Згодом їм пропонується додати мікро-ритми орнаменту до 

запропонованого зразку [26]. 

До загальних вибіркових предметів навчального плану музично-

естетичного виховання для початкової школи (3-4 класи) відносяться: «Музика 

і життя», «Музика і кар’єра». 

Мета предмету «Музика і життя» полягає у допомозі учням зрозуміти 

роль та значення музики у своєму житті та розвинути вміння використовувати її 

у реальному житті. «Музика і життя» – один із загальних вибіркових предметів, 
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що пропонуються у вибірковій навчальній програмі, визнає цінність музики 

відповідним інструментом для самовираження та спілкування з іншими, а 

різноманітність музики розуміє як громадський обов’язок [49]. 

Завданням предмету є формування: 

- відчуття радості від музичного відтворення та спілкування: елементи та 

принципи композиції музики; задоволення від відтворення музики; вплив 

музики; 

- розуміння музики як продукту культури: музика як соціальне явище; 

різноманітність музики; музика світового суспільства. 

Зміст предмету. Розуміння елементів та принципів музичної композиції 

передбачає: розуміння елементів та принципів, які складають ритм і гармонію, 

долю і метр, швидкість, зміну тону, текстури та форми за допомогою різних 

музичних засобів; слухання виступів інших та пояснення їх характеристик 

відповідно до елементів та принципів композиції музики. 

Відчуття радості від музичного відтворення та спілкування: 

- наведення улюбленої музики та висловлювання про її характеристики; 

- редагування або модифікація музичного прикладу та використання його 

як інструменту вираження разом із відео чи танцями; 

- композиція або гра для себе та пояснення своїх намірів. 

Розуміння впливу музики на життя полягає у наступному: 

- знаходження і презентація музичних зразків, які впливають на людські 

почуття та емоції, такі як примирення та цілісність, комфорт та розслабленість, 

самооцінка та сміливість; 

- відчуття радості співпраці та спілкування за допомогою різних 

музичних засобів; 

- дослідження і розуміння того, музика впливає на людські почуття та 

емоції, такі як задоволення, самооцінка, цілісність, комфорт та сміливість; 

- відкриття для себе різноманітних місць та медійних засобів, які 

відображують музику, включаючи театри, кінотеатри, класні кімнати, магазини, 

книги, телебачення, Інтернет, MP3-плеєри, та обговорення різних особливостей 



 
176 

музичного відображення через них. 

Розуміння музики як соціального явища передбачає: 

- обговорення взаємозв’язку між ціннісними установками музики із 

соціальним, економічним, політичним, екологічним та релігійним досвідом; 

- що стосується музичного явища, повідомлення про те, що існують різні 

засоби відображення, такі як жести, костюми, стилі виконання, структура 

розповсюдження, а також звук; 

- дослідження та наведення прикладів музичних конфліктів та відносин у 

суспільстві з моменту впровадження західної культури в корейське суспільство. 

Розуміння різноманітності музики як продукту культури та повага до 

цінностей і досвіду інших полягає у:  

- визначенні різноманітності музики, ролі музикантів та способів 

переживання музики; 

- вивченні музичних особливостей різних культур через різницю нотних 

систем та методів створення; 

- наведенні прикладів впливу життєвого середовища на музичну 

діяльність. 

Розуміння питань з музики проблем, що виникають у глобальному 

суспільстві досягається через: 

- обговорення значення культури та культурних продуктів; 

- оцінку нових видів мистецтва, які намагаються розділяти та поєднувати 

жанри; 

- обговорення етичних питань, пов’язаних з авторським правом [49]. 

Педагогічні принципи виховання/навчання предмету «Музика і життя» є 

наступними: 

- планування та реалізація виховання/навчання має базуватися на цілях та 

змісті навчальної програми; 

- виховання учнів, зважаючи на їхні етапи розвитку, інтереси та 

особливості громади; 
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- зміст та напрями навчальної програми можуть бути пов’язані з іншими 

мистецтвами, іншими предметами та методами; 

- навчання з використанням творчих та різноманітних методів викладання 

та навчання; 

- доручення учням зосередитись на фактичному звуці, використовуючи 

особливості музичної навчальної програми, а також спостерігати, 

обговорювати, розуміти та діяти щодо відчуття та вираження, щоб спонукати 

до рефлексивного сприйняття музичних цінностей; 

- використання різноманітних навчально-методичних матеріалів, 

включаючи традиційні та цифрові медійні засоби; 

- використання різноманітної музики, наприклад, традиційної корейської 

музики, західної музики, популярної музики та не-західної музики як 

викладацьких та навчальних матеріалів. 

Оцінювання в межах предмету «Музика і життя» передбачає: 

- підвищення обґрунтованості оцінювання шляхом вибору змісту 

оцінювання, виходячи з обсягу та рівня навчальної програми; 

- викладачі та учні підвищують достовірність оцінок, порівнюючи їх; 

- використання особливостей навчальної програми з музики якомога 

більше, зважаючи на техніку виконання, та відображаючи рівень активної 

участі та творчих ідей, а також технічну завершеність; 

- використання різноманітних методів оцінювання, включаючи практичні 

оцінювання, письмові оцінювання, спостереження, самооцінки, взаємні 

оцінювання та портфоліо; 

- використання результатів оцінювання як ресурсу для вдосконалення 

виховання/навчання і планування методів виховання [49]. 

Мета предмету «Музика та кар’єра» – спонукати учнів досліджувати різні 

кар’єри, пов’язані з музикою в їхньому житті, щоб виявити свої вподобання та 

інтереси та підготуватися до майбутнього. «Музика та кар’єра» – один із 
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загальних предметів, пропонованих у вибірковій навчальній програмі, який 

допомагає учням прогнозувати власну кар’єру з очікуванням та гордістю, 

розуміючи соціальні функції та цінності музики, спостерігаючи за діяльністю 

тих, хто її створює [49].  

Завдання предмету «Музика та кар’єра» полягає у: 

- дослідженні різноманітних кар’єр зі спостереженням, де музичний 

досвід має значення; 

- розумінні особливості кар’єри, пов’язаної з музикою, та розвитку 

необхідних якостей та духу протистояння викликам. 

Напрями і стандарти змісту: 

- музичний досвід та сфера: музичний досвід; сфера соціальної співпраці; 

- музичні шляхи та особливості: світ різноманітної кар’єри; - виклики і 

уява про свою кар’єру. 

Розуміння музичної діяльності як сфери соціального співробітництва 

передбачає: 

- знання про підготовку та зусилля тих, хто створює місця чи медійні 

засоби для музичних вражень; 

- окрім композиції, виконання та слухання, відшукання різноманітних 

засобів, пов’язаних із впливом та переживанням музики; 

- спостереження за світом різних професій, які сприяють створенню часу 

та простору, де існує музика, включаючи планувальників виступу, 

звукотехніків, продюсерів радіопередач, настроювачів, диск-жокеїв, викладачів, 

журналістів та адміністраторів. 

Розуміння діяльності та ролі різних професій, які сприяють музичному 

вираженню вміщує: 

- розуміння соціальної ролі професії стосовно музики; 
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- поглиблення свого спостережливого ставлення, проводячи конкретні 

професійні заняття, пов’язані з музикою; 

- вивчення схильностей та вмінь, необхідних для занять музикою. 

Формування викликів та уяви для кар’єри ставить за мету: 

- дослідження нових спроб на музичних сценах чи музичних заходах, 

унікальних порівняно з іншими культурами, щоб виявити відмінності від 

повсякденної практики; 

- розробку та представлення більш експериментальних кар’єрних заходів, 

таких як нові плани виступів, місцеві фестивалі, трансляція програм, 

звукозаписів, музичних газет та проектування музичних уроків. 

Методи виховання/навчання наступні:  

- планування та реалізація виховання/навчання мають базуватися на цілях 

та змісті навчальної програми; 

- вибір або реорганізація змісту та напрямку з урахуванням етапу 

розвитку, інтересів та соціальної особливості учня; 

- зміст та напрями навчальної програми можуть бути пов’язані з іншими 

мистецтвами, іншими предметами та методами; 

- крім аудиторій, учні можуть використовувати різні сфери музичної 

діяльності як навчальні майданчики, а також діяти у напрямках, таких як 

відвідування, спостереження, інтерв’ю, дослідження літератури, рольові ігри, 

дискусійні презентації, газетні чи відео продукції, та запрошення спеціальних 

лекторів, користуватися різноманітними навчально-методичними матеріалами, 

включаючи традиційні та медійні цифрові засоби, різною музикою, такою як 

традиційна корейська музика, західна музика, популярна музика та незахідна 

музика. 

Оцінювання передбачає: 

- підвищення обґрунтованості шляхом вибору змісту оцінювання, 
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виходячи з обсягу та рівня навчальної програми; 

- вихователі та учні підвищують достовірність оцінок, обмінюючись 

ними; 

- міркування над оцінкою та рівнем участі та творчого мислення, а також 

розуміння та накопичення знань; 

- використання різноманітних методів оцінки, включаючи спостереження 

та опитування, самооцінку, взаємооцінку та портфоліо; 

- використання результатів оцінювання як ресурсу для вдосконалення 

планування виховання/навчання та методів навчання [49]. 

Виховання у 5-6 класах спирається на досягнення у 1-4 класах і 

спрямовано на розвиток навичок кар’єри і якостей, як громадянина світу. 

До поглиблених вибіркових предметів навчального плану музично-

естетичного виховання для початкової школи (5-6 класи) відносяться: «Історія 

музики», «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Мажорна музика», «Хор і 

ансамбль», «Практика виконання», «Музика і медіа», «Естрада». При цьому 

найбільш безпосередньо виховну роль відіграє «Історія музики».  

Мета предмету «Історія музики» – розвивавати здатність ширшого 

розуміння музичної культури і судити про естетичні цінності, розуміючи і 

оцінюючи історичний потік і особливості часу. 

«Історія музики» – один із поглиблених предметів, пропонованих у 

вибірковій навчальній програмі, який допомагає учням зрозуміти, як музика 

відображає естетику і дух одного віку на основі вивчення загальної історії 

музики і можуть широко розуміти музичну культури Кореї і інших країн, 

порівнюючи музику різних часів і регіонів. Крім того, критична перспектива 

може бути розроблена на основі логічного і систематичного аналізу музичних 

творів і виконань [49]. 

Завданням предмету є формування: 

- розуміння віку, регіону та стилю музики і її різні естетичні цінності; 

- розуміння особливостей і ролі корейської, східної і західної музики за 

віком; 
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- розуміння та оцінювання музики різних віків і регіонів, і різних видів 

музики в історичному контексті; 

- критичних поглядів на музичної культури сучасного суспільства, 

заснованих на історії музики і розумінні музики; 

- ставлення до збереження і розвитку музичної культурної спадщини. 

Зміст предмету «Історія музики»: 

1. Традиційна корейська музика: 

- античність: значення і функція античної музики; інтерпретація і 

використання музичних інструментів; 

- період трьох королівств: значення і функція музики, музичні 

інструменти; 

- період Тонгіль Шілла (통일 신라 (668-935) – назва часто 

застосовуються до корейського королівства Шілла (신라) періоду 

трьох королівств, рис. Е.21, додаток Е) і Пальхе (발해 (698-926) – 

багатонаціональне королівство в Маньчжурії, на Корейському 

півострові і Далекому Сході сучасної Росії, рис. Е.22, додаток Е): 

види і функції музики; музичні інструменти; 

- династія Корьо (고려 (918-1392) – корейське королівство під час 

національного поділу, рис. Е.23, додаток Е): види і функції музики; 

музичні інструменти; 

- династія Чосон (조선 (1392-1897) – корейське династичне 

королівство від 1392 до 1897 рр., рис. Е.24, додаток Е): види і 

функції музики; музичні інструменти; 

- сучасна корейська музика: види і функції; форма виконання сучасної 

та сучасної музики. 

2. Історія Східної музики: 

- античність: види і функції музики; стародавні музичні інструменти; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-ethnic_kingdom
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https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_peninsula
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Far_East
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- середньовіччя: види і функції музики; музичні інструменти; 

- сучасна музика, модерн: види і функції музики; музичні інструменти. 

3. Історія Західної музики: 

- античність: значення старовинної музики; 

- середньовіччя: значення і соціальні функції середньовічної 

європейської музики; види і форми; 

- ренесанс: значення і соціальні функції європейської музики епохи 

Відродження; види і форми; 

- бароко: значення музики бароко і її соціальна функція; типи і стилі; 

- класика: значення класичної європейської музики і її соціальна 

функція; тип і форма класичної музики; 

- романтизм: цінності і соціальна функція європейської музики 

романтизму; види і форми; 

- модерн або 20-го століття: соціальні зміни і зміни в музиці модерну в 

сучасній Європі; види, форми і проблеми сучасної західної музики 

та модерну [49]. 

Порівняння із викладанням історії музики у школі Р. Штайнера [25] 

свідчить про те, що на відміну від навчального плану Республіки Корея 

відповідні теми введено вже тільки у старшій школі: бароко (9 клас), класика 

(10 клас), романтизм (11 клас), ХХ століття (12 клас). 

Вивчення історії музики зосереджується на широкому розумінні та 

перспективі з урахуванням музики, персонажів, соціально-культурного тла та 

етапів історії музики [49]. 

Методи виховання/навчання є наступними:  

- зміст виховання реорганізується і викладається відповідно до 

характеристик школи, класу або відділу; 

- дотримання балансу історії корейської, східної і західної музики; 

- через широкий діапазон змісту, пізнання основних тенденцій та 

соціально-культурних традицій, а не фрагментарне знання; 

- доручення учням розуміти семантику концепцій і стилів, а також 
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особливостей часу; 

- стимулювання творчої інтерпретації і критики, засноване на знаннях та 

інформації з історії музики; 

- розуміння учнями історичної інформації через приклади практичних 

звуків; 

- використання різних навчально-методичних матеріалів, в тому числі 

аудіовізуальних цифрових засобів задля зацікавлення учнів до навчання; 

- заохочення учнів до активної участі в процесі навчання шляхом 

проведення наукових досліджень, презентацій, дискусій та виступів; 

- можливість учнів насолоджуватися реальними звуками і реальним 

життям через концерти та екскурсії в музеях. 

Оцінювання в межах предмету «Історія музики» передбачає: 

- оцінку історії музики, розуміння, застосування, тлумачення, судження і 

ставлення; 

- оцінка правильного розуміння музики, слухання музики за віком та 

жанром; 

- забезпечення точної вказівки щодо критеріїв і методів оцінки; 

- використання різних методів оцінки, в тому числі і письмової, есе, 

презентацій та дискусій, а також наукових доповідей; 

- результати оцінки використовуються для визначення рівня досягнень 

учнів і поліпшення планів, методів і матеріалів виховання/навчання [49]. 

Педагоги-науковці в Республіці Корея вбачають розвиток системи 

музично-естетичного виховання як активізацію інтеграційних процесів [43; 33; 

34]. В освіті підкреслюються органічні зв’язки між предметами для сприяння 

зближенню людських ресурсів, необхідних сучасному суспільству. Як 

результат, в академічній галузі просуваються міждисциплінарні дослідження, а 

межа та конвергенція культурного сектору набувають все більш помітного 

значення. 

Відповідно до цих вимог Міністерство освіти, науки та технологій 

запропонувало програму «Посилення конвергентного виховання талантів» на 
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рівні початкової та середньої школи [56].  

Останнім часом попит на конвергентне виховання поширюється поза 

науково-технічною сферою на мистецько-орієнтоване конвергентне виховання, 

таке як музика та образотворче мистецтво. Оскільки нова концепція 

мистецького виховання необхідна поза чисто орієнтованою на мистецьке 

виховання, мистецьке виховання характеризується як альтернативна основна 

вирішення шкільних та соціальних проблем. Зокрема, Міністерство освіти 

обрало та здійснювало управління провідними школами мистецької освіти у 70 

початкових та середніх школах по всій країні для активізації та диверсифікації 

естетичного виховання з 2012 року [38]. 

Дослідження щодо розробки музично-орієнтованих програм конвергенції, 

включаючи проекти Корейського інституту розвитку культури та мистецтв і 

Корейського фонду творчої науки, проводилися в початкових та середніх 

школах. 

Корейський словник (다음 국어사전 2013 [39]) визначає поняття 

«конвергенція» (융합, 融合 – юнгхаб) як «змішування або гармонізація двох або 

більше об’єктів в одне, потім об’єднання їх в один», різні види речей плавляться 

разом або складаються в одне без розрізнення, тобто два або більше елементів 

разом створюють єдиний сенс [29]. Оригінальна назва корейською мовою 

융합교육 включає два слова: 융합 (злиття, синтез) і 교육 (кьоюг – 

навчання/виховання). 

Конвергентне виховання було спричинене потребами часу, щоб 

виховувати людей з творчою здатністю вирішувати проблеми – як громадян 

майбутнього суспільства. Американська дослідниця Сьюзен Дрейк відзначала 

переваги конвергентного виховання наступним чином: мінімізація перекриття 

міждисциплінарного змісту [17]. Автори «Розробки конвергентної програми 

виховання для вчителів» Шін Донг-хе (신동희), Кім Чонг-у (김정우), 

http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4050025580922
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Кім Ре-йонг (김래영), І Чонг-вон (이종원), І Хьон-чу (이현주), І Чонг-мін 

(이정민) виокремлювали такі методи мислення вищого рівня як аналіз та синтез 

щодо їх актуальності застосування в контексті реального життя, як аналіз та 

синтез, як застосовані в контексті реального життя [45]. Провідні дослідники 

освіти в галузі конвергенції в Кореї Квон Іу-мі (권수미) [31], Шін Донг-хе, Кім 

Чонг-у, Кім Ре-йонг, І Чонг-вон (이종원), І Хьон-чу, І Чонг-мін [45] пояснюють 

конвергентну форму виховання, відповідно до роботи Дрейк і Бьорнса 

«Дотримання стандартів за допомогою інтегрованої навчальної програми» [18] 

як «міждисциплінарну інтеграцію». Тип конвергентного виховання С. Дрейк 

(S.M. Drake) та Р. Бьорнса (R. Burns) був використаний як теоретична основа 

для розробки навчальних програм конвергенції та вибору тем для 

конвергентних уроків [45]. Мін Кьонг-чан (민경찬) у статті «Дослідження 

конвергенції та конвергентне виховання» [42] характеризує конвергенцію як 

«хімічну сполуку», яка повністю відрізняється від «фізичної» інтеграції, і 

представляє зв’язки між дисциплінами, що відбуваються в трьох перспективах: 

통합 (інтеграція), 융합 (синтез) та 통섭 (інтерференція). Він підкреслює, що для 

виховання з точки зору конвергенції фахівці різних галузей повинні працювати 

разом і бути зацікавленими у галузях один одного. Автори дослідницького звіту 

«Розробка комплексної програми для розвитку творчості» І Мі-кьонг (이미경), 

Вон Кванг-йон (원광연) і Канг Пьонг-чік (강병직) [51] також наголошують, що 

в конвергентному вихованні важливо мислити, як вихованець, а не 

обговорювати умови конвергенції та інтеграції. Чо Хянг-сук (조향숙) у 

монографії «Розуміння «Посилення конвергентного виховання талантів» на 

прикладах на місцях» [56] вбачає мету конвергентного виховання у розвитку 

конвергентного мислення. Те Чін-мі (태진미) у статті «Виховання творчого 

http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4050025580922
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конвергентного таланту. Навіщо звертати увагу на мистецьку освіту?» [58] 

зазначає, що розвиток креативних людських ресурсів у сучасному суспільстві 

використовує «синтез» виховання, який ініціює взаємодію та обмін з різними 

дисциплінами, підкреслюючи при цьому широкий органічний зв’язок 

мистецтва з гуманітарними науками, соціологією, економікою, правом, 

політикою та культурою. 

Музично-орієнтоване конвергентне естетичне виховання може вийти за 

рамки освітніх ефектів злиття предметів мистецтва з іншими предметами та 

сприяти зближенню талантів, яких вимагає майбутнє суспільство, давати 

можливість учням активізувати мистецьку діяльність.  

З огляду на попередні дослідження програм зближення в Кореї, спочатку 

було розроблено програму для обдарованих учнів [61], яка була не 

музично-орієнтованою конвергентною програмою, а скоріше формою 

поглиблення та розширення змісту загальної музичної програми. 

Орієнтовані на музику програми конвергенції включають «Дослідження 

про модель конвергенції літератури та музики при оволодінні 판소리» 

Кі Кьонг-сук (기경숙) [32], та «Метод конвергенційної освіти на основі 

мистецтва» Шін Чанг-шік (신창식) [46]. Кі Кьонг-сук розглядав пансорі 

(판소리) як комплекс, що складається з різних художніх елементів та 

організованих занять для аналізу та розуміння складних елементів пансорі 

через літературу та музику. Програма містить 34 уроки з конвергенції 

мистецько-орієнтованих, гуманітарних та соціальних програм і 34 уроки 

конвергенції мистецтвознавчої та природознавчої програм. 

Шін Чанг-шік розробив музично-орієнтовану конвергентну програму, 

засновану на математиці та наукових принципах з двох тем: композиція музики 

і музичних інструментів та резонанс.  

Дослідження розвитку провідної школи художньої освіти Пак Че-ин 

(박재은) та ін. щодо розробки провідної програми з мистецького виховання [44] 
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поділяється на рівні початкових нижчих класів (1-2 класи), початкових середніх 

класів (3-4 класи), початкових вищих класів (5-6 класи) та вміщує 124 

мистецько-орієнтовані конвергентні програми (70 – нижчі класи, 42 – середні 

класи, 12 – вищі класи) відповідно до теми. 

Музично-орієнтована конвергентна програма почала розроблятися та 

застосовуватися повною мірою в школі з 2012 року. Її основні завдання можна 

розділити на «Вдосконалення мистецьких уроків» та «Розробка моделі 

конвергентного уроку». Перше завдання передбачає надання учням 

різноманітних можливостей мистецького виховання через інтеріоризацію 

(психологічне поняття, що означає формування розумових дій і внутрішнього 

плану свідомості через засвоєння індивідом зовнішніх дій з предметами і 

соціальних форм спілкування) предметів мистецтва для виховання особистості 

учнів, розвитку художньої грамотності та реалізацію моделей мистецького 

виховання, які з’єднують людські та фізичні ресурси в громаді. Друге завдання 

– посилити художнє виховання, шляхом розробки та розповсюдження моделей 

мистецьких уроків та створення середовища художнього виховання, а також 

забезпечення програм мистецького виховання різного рівня та форм шляхом 

зближення інших предметів та предметів мистецтва. 

Відповідно до Кім Йонг-шік (김용식), автора «Посібника для вчителя 

початкової школи, 5-6 класи» [37], конкретний процес розробки програм 

зближення на основі музики полягає в наступному: 

1. Розробка концепції конвергентної програми, що поєднує музику та інші 

предмети. 

2. Розробка моделі конвергентної програми на основі предметної 

навчальної програми з музики. 

3. Розробка основної моделі конвергентної програми і розширення часу та 

сфери застосування програми. 

4. Перегляд та доповнення програми на основі досвіду її застосування та 

консультацій. 

Крім того, для практики творчості та характеру, були обрані фактор 
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творчості та особистісний фактор. Орієнтуючись на анкету Мун Е-сун (문애순) 

[40], було обрано чотири фактори, які можна покращити завдяки художньому 

вихованню. Елементи творчості та характеру, необхідні в процесі розвитку 

музично-орієнтованої конвергентної програми початкової школи, є 

наступними. 

- Фактори творчості: чутливість, оригінальність, плинність, гнучкість, 

вишуканість; 

- Особистісні фактори: впевненість, відповідальність, врахування, 

співпраця. 

Приклад програми конвергенції на основі музики представлено у 

Посібнику Кім Йонг-шік. Програму розроблено на основі варіації текстів та 

створення простих ритмічних супроводів, щоб полегшити учням доступ до 

занять музикою.  

Виховна діяльність полягає у:  

- дослідженні життєвих, природних ресурсів та екологічних умов; 

- складання пісень за темою захисту природних ресурсів; 

- відтворення та прослуховування пісні Ончхон-чхон (온천천 – притока 

річки Суйонг в Пусані, Південна Корея) відповідно до ритму інструментів 

супроводу. Тема пісні, яка повинна змінити текст Ончхон-чхон, – це природні 

ресурси біля житлового району, який тісно пов’язаний із життям учня, а 

використання музичних інструментів зосереджено на формуванні готовності до 

охорони навколишнього середовища. 

Очікуваний ефект:  

- учні можуть ознайомитись із використанням музики у своєму 

повсякденному житті та дізнатися про роль та значення музики завдяки 

діяльності, що виходить за рамки пошуку різноманітної музики, яка відповідає 

їх потребам; 

- учні використовують зміст та естетику своєї музики для вдосконалення 

своїх ідей у діяльності зі зміни пісні; 
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- розвиток сили просвітлення та метафоричне вираження відповідно до 

теми; 

- розширення мислення, поважаючи та піклуючись один про одного, 

спілкуючись з іншими під час творчого процесу. 

Мета навчання: враховуючи взаємозв’язок між природними ресурсами та 

навколишнім середовищем, можливість створення пісні про захист природи. 

У статті Нам Чі-йонг «Розробка орієнтованої на музику програми 

конвергенції та вивчення можливості застосування до початкової школи» [38] 

наведено приклад музично-орієнтованої конвергентної програми «Разом зі 

світом». Програма включає три розділи з відповідними елементами предметів 

«Музика. Мистецтво», «Географія», «Соціальні науки», «Етична освіта»: 

- пісня народу Банту: 

- музичний елемент: спів із розумінням тексту, ритмів та акордів; 

- географічний елемент: відомості про географію та культуру Танзанії в 

Африці, співання обрядових пісні, характеристика народних пісень; 

- суспільствознавство: Південна півкуля з рясними ресурсами, природне 

та людське середовище Африки; 

- африканська пісня: 

- музичний елемент: спів пісні, знання про ритм і тексти; 

- географічний елемент: географія та культура Конго та Кенії; 

- суспільствознавство: Південна півкуля з рясними ресурсами, природне 

та людське середовище Африки; 

- пісні різних країн: 

- музичний елемент: спів пісні, знання про ритм і тексти; розуміння 

культури пісень з усього світу та спів разом; 

- географічний елемент: у всьому світі; 

- етичний елемент: різноманітні культури; правильне розуміння ідей 

один одного; подолання забобонів щодо інших культур і толерантне 

ставлення до них. 

Під час тестування орієнтованої на музику конвергентної програми в 
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одному 6-му класі під час трьох уроків [28] було з’ясовано, що конвергентні 

програми на основі музики допомагають учням більш насичено та глибоко 

розуміти та висловлювати музику. У конвергентних програмах на основі 

музики вводяться інші предмети, щоб допомогти учням розуміти музику. 

Аналізуючи музику у злитті з історією, культурою, географією, природничими 

науками та літературою, учні здатні краще розуміти та висловлювати музику. В 

свою чергу, це сприяє так саме кращому розумінню історії, культури, географії, 

природничих наук та літератури та підсилює мотивацію до їх вивчення. 

Визначаючи такі складові плану «Посилення конвергентного виховання 

талантів» [56], як науки (природничі), технологія, інженерія, мистецтво та 

математика, Чо Хянг-сук уточнює, що інженерія не має окремого предмета, а 

предмет мистецтва стосується музики та образотворчого мистецтва. 

Тому суміжними предметами є наука, техніка, математика, музика та 

образотворче мистецтво, при чому у деяких випадках мистецтво може 

поширюватися на інші предмети, такі як історія, корейська мова, англійська 

мова та географія. Зважаючи на це, Чо Хянг-сук пропонує такі можливі методи 

конвергенції: 

- мистецтво-орієнтований, 

- науково-орієнтований,  

- інженерно-технічно-орієнтований, 

- науково-технічно-орієнтований. 

Віддаючи перевагу мистецтво-орієнтованому методу, Чо Хянг-сук 

наводить приклад уроку, предметом якого було енергозберігаюче житло, і який 

виявився для учнів «складним і нудним». Але коли вчитель пояснив 

послідовність творчої праці, об’єднавши не тільки наукові принципи, але й 

музичні елементи, увага і зацікавленість учнів значно збільшилися. Нарешті, в 

межах самого мистецтво-орієнтованого методу Чо Хянг-сук робить наголос на 

музично-естетичній його складовій, наводячи приклад K-Pop (케이팝 – 

музичний жанр, що виник у Південній Кореї і увібрав в себе елементи західного 

електропопа, хіп-хопу, танцювальної музики та сучасного ритм-н-блюзу. 
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З’явившись спочатку як музичний жанр, K-pop перетворився в масштабну 

музичну субкультуру з мільйонами шанувальників серед молоді в усьому світі, 

https://ko.wikipedia.org/wiki/K-pop), який на його думку не тільки викликає у 

світі корейську музичну хвилю, але й спонукає все більше людей навчатися 

корейській мові [56]. 

Ім Сонг-хва вбачає подібний підхід до реалізації завдань школи 

Р. Штайнера через поєднання музики з теорією та практикою в змістовому 

уроці, і, крім того, необхідності звертати увагу на зв’язок з іншими предметів, 

задля чого є потрібним інтегрований навчальний зміст [54].  

При цьому слід відзначити, що стосунок кількості шкіл Р. Штайнера до 

чисельності населення в Республіці Корея є відносно невеликою порівняно з 

іншими розвинутими країнами (табл. Д.4, Д.5, додаток Д). Це можна пояснити 

співпадінням більшості напрямків позасистемної в країнах Заходу 

вальдорфської освіти з державними нормативами загальної середньої освіти в 

Республіці Корея. Певні розбіжності стосуються старшої школи і мають на меті 

рівень підготовки, радше характерний для професійної, а не загальної освіти. 

Розробка та застосування музичних програм конвергенції в школах з 

різноманітним змістом та формами в Республіці Корея здійснюється відповідно 

до концепції, мети та методу конвергентного виховання. Це означає, що плюси 

та мінуси кожної програми та можливість узагальнення в школах також можуть 

обговорюватися з різних точок зору, залежно від застосування, змісту та 

способу. В майбутньому очікується, що учні пройдуть дослідження з питань 

конвергенції на основі музики, що дає змогу співати, слухати та легко 

відтворювати вміст, пов’язаний із повсякденним життям, виходячи з їхньої 

здатності до конвергентного мислення. Це дасть змогу активізувати музично-

естетичне виховання та сприятиме активізації та диверсифікації музичних 

занять. 

Інтеграція музики з іншими мистецькими, і не тільки, видами предметами 

обговорюється також і у вітчизняній науково-педагогічній літературі. Так, на 
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думку Н. Данько, «інтегровані уроки музики... мають базуватися на інтеграції 

різних видів мистецтва... на уроках музики в початковій школі вважаємо за 

доцільне інтегрувати такі види мистецтва: музика, література, театр, 

хореографія, образотворче мистецтво... Інтегроване навчання спрямоване на 

формування цілісної картини світу учнів, системного мислення...» [2, 176]. 

 

3.2. Підготовка вчителів до музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея 

 

Реалізація завдань музично-естетичного виховання молодших школярів 

відповідно до програм інтегрованого предмету «Радісне життя» у 1-2 класах та 

предмету «Музика. Мистецтво» у 3-6 класах передбачає зважену політику щодо 

підготовки вчителів. 

З часів античності до кінця ХІХ століття в Кореї не було регулярних 

середніх навчальних закладів. Головною метою музично-естетичного 

виховання було засвоєння музики як частини традиційних ритуалів та народної 

музики. Метод музично-естетичного виховання був усним і здійснювалося воно 

у формі менторства. Невдала спроба перевороту 4.12.1884 р., здійсненого 

прихильниками модернізації корейського суспільства, https://ko.wikipedia.org/ 

wiki/갑신정변), стала поштовхом до змін в освітньо-виховній системі [50].  

Приблизно з 1886 р. педагогічна освіта впроваджується в Пе Чехагданг 

(배재학당 – перший сучасний навчальний заклад у Кореї, який був заснований 

у Чондуні, Сеул, у 1885 р. Місіонером Генрі Аппенцеллером,  

https://namu.wiki/w/배재학당), але підготовка вчителів має загальний характер 

без виокремлення музики як самостійного предмету. Регулярну шкільну освіту 

в Кореї було впроваджено на початку японської окупації у 1906 р., коли було 

опубліковано Указ № 44 «Декрет про звичайну школу» та Декрет № 23 «Про 

виконання положень про звичайні школи». З цього часу музично-естетичне 
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виховання було реалізоване як частина японської колоніальної політики Чосон 

[41]. 

Більшість викладачів звичайних шкіл були випускниками учительської 

школи в Кореї та педагогічного училища в Японії. У перші дні японського 

колоніального правління більшість вчителів були японськими, але після 1920-х 

років, коли кількість корейських викладачів зростала, їх розподіляли до 

корейських звичайних шкіл [53].  

Вища освіта під час японської окупації поділялася на гуманітарну, 

професійну та педагогічну освіту. Школи з гуманітарною освітою 

забезпечували загальні дисципліни, такі як суспільствознавство та природничі 

науки, а школи професійно-технічної освіти – технічну освіту для виховання 

професіоналів нижчого класу. Педагогічна передбачала підготовку вчителів для 

початкових та середніх класів [53]. 

Після проголошення Республіки відповідно до Закону про освіту від 1949 

р. [27] підготовка вчителів здійснюється у ВНЗ та педагогічних школах.  

ВНЗ – це академічні установи, спрямовані на виховання провідної 

особистості шляхом викладання та дослідження глибоких теорій та методів їх 

застосування (ст. 108 Закону). Існує два типи ВНЗ: коледж та університет. 

Університет має три або більше коледжів та аспірантуру. Коледжі також 

можуть мати аспірантуру (ст. 109). Тривалість навчання в університеті 

становить від 4 до 6 років (ст. 110), а у педагогічному коледжі – від 2 до 4 років 

(ст. 122). 

До університету можуть вступати ті, хто закінчив середню школу чи 

педагогічну школу, або ті, хто мають освіту, визнану рівноцінною до вищої 

(ст.111). 

Педагогічні школи та коледжі мають на меті підготовку вчителів для 

початкових, середніх та старших шкіл (ст.118). Навчальний рік у педагогічній 

школі – два роки (ст.120). 

Для проведення освітніх та практичних досліджень за педагогічною 

школою закріплена початкова школа, а за педагогічним коледжем – початкова, 
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середня та старша школа. За необхідності за педагогічною школою чи 

коледжем може бути закріплений дитячий садок, спеціальна школа, технікум 

чи інший освітній заклад (ст. 126). Педагогічні школи є національними чи 

державними закладами (ст. 128) 

В Республіці Корея викладачі отримують сертифікат вчителя, коли 

закінчують державний сертифікований навчальний заклад. Існує кілька шляхів 

отримання сертифіката вчителя середньої школи з музики. По-перше, кафедра 

музичної освіти на бакалаврському рівні пропонує своїм студентам сертифікат 

викладача, коли вони закінчують університет. По-друге, студенти, які мають 

музичну спеціалізацію (виконання, композиція, диригування, музикознавство 

тощо), але не є за освітою педагогами, можуть отримати сертифікат викладача, 

якщо вони відповідають критеріям та вимогам до викладача. Загалом лише 10% 

усіх студентів можуть бути обрані кандидатами на отримання такого 

сертифіката. По-третє, студенти можуть отримати сертифікат викладача разом 

із ступенем магістра музичної освіти в аспірантурі. Підготовка вчителів музики 

різними способами має позитивний аспект, який розширює можливості для 

людини, яка бажає бути вчителем музики середньої школи в Кореї. Тим не 

менше, надання різних засобів для отримання сертифікату вчителя може не 

гарантувати високоякісних вчителів [19]. 

Вчителі національних та державних шкіл проходять інший процес найму, 

ніж учителі приватних шкіл у Кореї. Якщо вони бажають стати викладачами 

національних або державних шкіл, повинні скласти іспит щодо 

працевлаштування вчителів, тоді як більшість приватних шкіл не вимагають 

складання іспиту для вчителів, які надають послуги [20]. Приватні школи 

наймають вчителів через власні процеси відбору, такі як відкритий конкурсний 

показ. В Республіці Корея сертифікат вчителя є своєрідною ліцензією, яка 

дозволяє людям складати іспит на роботу вчителя; сертифікат необхідний 

викладачам національних, державних та приватних шкіл незалежно від типу 

школи. Отже, існує один і той же критерій для кандидатів у викладачі 

національних та державних шкіл, наприклад, іспит щодо працевлаштування 
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вчителів, проте вони навчаються в різних типах закладів, які мають різні 

критерії для викладачів послуг. 

Відповідно до Конституції Республіки Корея, «органи місцевого 

самоврядування керують своїми автономними справами в межах своєї 

юрисдикції та справами, дорученими їм згідно із законами та підзаконними 

статутами» [22], такі як:  

- створення, функціонування та керівництво денними центрами, 

дитячими садами, початковими школами, середніми школами, старшими 

школами та іншими видами шкіл подібних рівні;  

- встановлення та управління державними освітніми, спортивними та 

культурними закладами;  

- призначення, збереження та управління місцевими культурними 

спадщинами;  

- популяризація місцевої культури та мистецтва;  

- підтримка місцевих культурних та мистецьких організацій [22]. 

Починаючи з 1954 р. Національну навчальну програму Республіки Корея 

переглядали 10 разів. Зараз у школах застосовується Перегляд 2009 р., який 

забезпечує стандарти викладання для вчителів початкових та середніх шкіл. 

Згідно до рекомендацій Національного інформаційного центру 

навчальних програм [23] навчальна програма після її вдосконалення у 

Перегляді 2015 р.: 

- передбачає як однорідність на національному рівні, так і різноманітність 

на регіональному, шкільному та індивідуальному рівнях; 

- орієнтована на учня і має на меті сприяти учнівській автономії та 

творчості; 

- формується завдяки співпраці шкіл, Управління освіти, вчителів, учнів 

та батьків; 

- має за мету побудову систему шкільної освіти, орієнтовану на 

навчальний план; 

- спрямована на підтримку та контроль якості процесу та результатів 
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навчання. 

Дослідження свідчать про те, що освіта вчителів музики може бути 

критичним фактором у формуванні навчальних програм, і якість освіти 

вчителів безпосередньо впливає на якість викладання в школах. Оскільки вона 

безпосередньо пов’язана з професійними знаннями та навичками вчителів, 

професійні навички та компетенції є одним із важливих аспектів, необхідних 

викладачам музики у навчальному середовищі. Підготовка вчителя музичної 

освіти особливо важлива, оскільки вчителі музики стикаються з особливими 

проблемами в навчанні у класі [14].  

Міністерство освіти має загальні повноваження щодо розвитку та 

керування корейською системою освіти. Однак столичні та провінційні 

управління освіти в 17 місцевих органах влади мають власні повноваження 

завдяки місцевій автономії та самоврядуванню, що призводить до 

диверсифікації в освітньому секторі. До 17 органів місцевого самоврядування 

належать вісім адміністрацій Сеула, Інчхона, Теджона, Квангчжу, Тегу, 

Ульсана, Пусана та Спеціального самоврядного міста Седжонг; та дев’ять 

урядів провінцій Дьонгідо, Канвондо, Чхунчхоннамдо, Чунгченгбукдо, 

Джеоллабукдо, Джеолланамдо, Кьонсанбук-до, Кьонсангнамдо та Спеціальна 

самоврядна провінція Чеджу [19]. 

Згідно з доповіддю Міністерства освіти Республіки Корея [19], яке було 

створено в 2013 р. шляхом реорганізації Міністерства освіти, науки та 

технологій, 13 університетів, 12 національних та один приватний, мають 

заклади підготовки вчителів початкових класів. З іншого боку, 369 

університетів, у тому числі 74 національні, чотири державні та 291 приватний, 

мають заклади підготовки вчителів середніх шкіл. 

Однак лише 10 університетів з 369 закладів середньої підготовки вчителів 

мають кафедри музичної освіти на рівні бакалаврату. Чотири з них – це 

національні університети, до яких входить Національний університет Чоннам, 

Кьонсан Національний університет, Національний університет Конгджу та 

Корейський національний університет. Інші шість є приватними 
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університетами та включають університет Чосун, Університет Чеонджу, 

Університет Моквон, Університет Совон, Університет Конкук та Університет 

Кюнгнам. Ці 10 університетів пропонують освітню програму для вчителя 

музики середньої школи, а також ступінь бакалавра та сертифікат вчителя. У 

період з 2010 по 2013 р. 10 університетів прийняли 11024 студентів. 

Підготовка вчителів в університетах і коледжах Республіки здійснюється 

з урахуванням чинної програми з музично-естетичного виховання для учнів 

початкової школи, яка включає цілі, напрямки та стандарти, методи викладання 

та навчання та оцінки щодо музичної тематики: 

- відчуття краси музики завдяки різноманітній музичній діяльності; 

- творче вираження музику через гру на інструментах; 

- слухання музики з розумінням її характеристик в історичному та 

культурному контексті; 

- усвідомлення цінності музики, активна участь у музичній діяльності 

і позитивне ставлення до музики [19]. 

Нижче наведено три музичні галузі та стандарти кожної області:  

1. Вираз: вираз із гарною поставою, виразність при демонстрації 

характеристик музики та виразність шляхом творчого продукування музики: 

- вчителі спонукають учнів творчо висловлювати свої почуття та думки 

своїми голосами, інструментами, тілами, картинками та іншими. Сфери 

корейської традиційної музики, співів, танців та музики повинні бути 

інтегровані; 

- для співу учні повинні особисто виражати свої особисті почуття 

відповідно до пісень, маючи гарну поставу та вокалізацію. Досліджуючи 

взаємозв’язок між текстами пісень та мелодією пісень, вони повинні природно 

виражати свої почуття. Коли вчителі характеризують мелодію, вони змушують 

учнів різними способами висловлюватись, використовуючи руки, ноти тощо. 

Крім того, вчителі повинні сприяти навчанню через гру і також вважати 

важливим фізичне вираження; 

- для гри на інструментах учні повинні використовувати різноманітні 
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ударні та мелодійні інструменти. Вчителям слід вибирати інструменти для 

викладання як традиційних корейських інструментів, так і західних 

інструментів, враховуючи інтереси учнів, особливості розвитку, шкільні умови 

тощо. Викладаючи традиційні корейські інструменти, вчителі повинні сприяти 

знайомству учнів з інструментами за допомогою усних звуків та вивченню 

ритму за допомогою танцю. Під час відтворення традиційної корейської музики 

вона повинна супроводжуватися переважно корейськими традиційними 

інструментами; 

- для створення музики учні використовують картинки, символи, букви, 

партитури тощо, щоб вільно досліджувати музичні звуки та творчо створювати 

музику. При створенні традиційної корейської музики характеристики музики 

слід виражати, граючи переважно на традиційних корейських інструментах. 

2. Сприйняття: розуміння елементів та понять музики та слухання з 

розумінням характеристик музики: 

- учні повинні широко розуміти та вміти усвідомлювати роль та значення 

музики в контексті музичних елементів, типів, історії, суспільства та культури; 

- викладачі проводять учнів до розуміння музичних термінів та понять 

через реальні музичні звуки, забезпечуючи достатні можливості для музичного 

досвіду; 

- вчителі повинні використовувати різноманітні методи викладання та 

виховання, щоб завдяки сприйняттю музики учні мали естетичний досвід, 

пов’язаний з музикою. Крім того, вчителям потрібно використовувати 

різноманітні матеріали, такі як картинки та відео, щоб зрозуміти 

характеристики музики. Слухаючи корейську традиційну музику, вчителі 

змушують учнів брати активну участь у вивченні музики. Крім того, щоб 

допомогти учням зрозуміти традиційну корейську музику, вчителі повинні 

використовувати корейське письмове нотування та корейське усне нотування; 

- для вивчення музикознавства вчителі мають зосередити увагу на широті 

розуміння та поглядах на музику учнів, вивчаючи музичні твори, людей, 

соціальні та культурні особливості та музичний потік. 
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3. Музичне життя: позитивне ставлення до музики та усвідомлення 

цінності корейської музики. Вчителі повинні: 

- спонукати учнів насолоджуватися музикою у своєму житті та мати 

правильні цінності щодо музичної культури та корейської музики; 

- надавати учням різноманітну інформацію та можливості щодо музичної 

діяльності в школі та за її межами, щоб учні активно брали участь у музичній 

діяльності [19]. 

Основні предметні цикли з музично-естетичного виховання, які вивчають 

в університетах Республіки Корея: практика уроку; сценічна мова; 

фортепіанний ансамбль; хор; камерна музика; теорія музики; гармонія; історія 

азіатської музики; історія корейської музики; історія західної музики; музика 

ХХ століття; сольфеджіо; фортепіанна практика; вокальна практика; практика 

гармонії; акомпанемент;  аранжування; диригування. 

Детальний перелік предметів наведено в таблицях Д.6 – Д.8 (Додаток Д). 

У таблицях 3.1 – 3.3 наведено інформацію про курси музичної та 

музично-педагогічної освіти в університетах Чоннам (전남대학교), 

Конгчу (공주대학교), Конгук (건국대학교), в Корейському національному 

педагогічному університеті (한국교원대학교), а також у коледжах при 

університетах міст Конгджу, Квангджу, Тегу, Пусан, Сеул, Інчхон, Чонджу, 

Чеджу та Чінчжу. 

 

Таблиця 3.1.  

Кількість штатних професорів, які викладають традиційну корейську 

музику в національних університетах освіти [30] (Станом на червень 1994 р.) 

 

Коледж 
Кількість 

професорів 
Коледж 

Кількість 

професорів 

Конгчжу 5 Інчхон 6 

Квангчжу 5 Чжончжу 4 

Тегу 6 Чеджу 1 
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Пусан 7 Чонгчжу 4 

Сеул 8 Чончонг 4 

Всього 54 

 

Таблиця 3.2.  

Предмети, дотичні до корейської традиційної музики в програмі 

кваліфікаційного навчання [30] 

Т
и

п
 н
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ч
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н

я
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ач
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н

я
 

П
ер

іо
д

 н
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я
 

Зміст 
Предмети, дотичні до традиційної 

корейської музики (години) 

К
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іф
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Б
іл

ьш
е 

3
0

 д
н

ів
 

(1
8
0

 г
о

д
и

н
) 

Кваліфікаційне 

навчання 

вчителя 

Наша культурна традиція (4), 

Сприйняття та реагування (4), 

Основна частина (134) 

Усього 142 години 

Кваліфікаційне 

навчання 

заступника 

директора 

Наша культурна традиція (4), 

Сприйняття та реагування (4), 

Тематичні дослідження (24), 

Дослідження питань сільської освіти (10), 

Автономність (6) 

Всього 56 годин 

Основна 

кваліфікаційна 

підготовка 

Наша культурна традиція (12), 

Сприйняття та реагування (4), 

Навчальна програма (10), 

Навчання у сільській місцевості (15) 

Усього 51 год. 
 

 

Таблиця 3.3.  

Загальна навчальна програма з підвищення кваліфікації для викладачів 

музичних предметів [30] 

Т
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Теми (кількість годин) 
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(6
0
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о
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) 

М
у
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к
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у
 п

о
ч

ат
к
о

в
ій

 ш
к
о

л
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Музика та навчальна програма (2) 

Базова теорія музичної освіти (4) 

Теорія західної музики (4) 

Теорія традиційної корейської музики (4) 

Традиційна корейська музика (14) 

Диригування (4), Композиція (4), Сприйняття (3) 

Вокал (4), Інструментальна музика (3) 

Інструментарій клавіатури (4) 

Приклади музики та викладання (2) 

Поп-музика (2) 

 

У наведених таблицях предметами, пов’язаними з музикою, які повинні 

вивчати всі студенти, є «Музична освіта» та «Музичні практичні навички». 

Студенти, які обрали своєю спеціальністю музичну освіту, будуть глибше 

вивчати музику в інтенсивному курсі [30].  

Розгорнутий перелік предметів, які вивчаються в університетах 

зумовлений підвищеними порівняно із стандартами західного музично-

естетичного виховання вимогами до вмінь, навичок і компетентностей, які у 

галузі музики повинні мати випускники середніх шкіл Республіки Корея. 

Варто зазначити, що в таблиці 3.1 наведено перелік професорів, задіяних 

тільки в одному з напрямків музично-педагогічної освіти: «Традиційна 

корейська музика» із переліком предметів, наведеним у таблиці 3.2. Загальна 

кількість професорів, зрозуміло, є значно більшою. 

Подібно до того, як корейці спочатку вивчають як рідну корейську мову, 

а потім – іноземні мови, чим молодші вони, тим більше їм доводиться відчувати 

традиційну музику – музичну рідну мову. Традиційна корейська музика 

включена до різних навчальних програм та програм підвищення кваліфікації 

для викладачів усіх рівнів, заступників директорів та директорів. 
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3.3. Використання позитивного досвіду музично-естетичного 

виховання учнів початкової школи Республіки Корея у закладах 

загальної середньої освіти України 

 

Реформа системи національної освіти України з моменту набуття 

незалежності відбувається на тлі процесів мовно-культурного відродження 

національних меншин. Принциповими засадами держави у сфері освіти є 

дотримання рівноправного співіснування людей незалежно від їх раси, мови, 

релігійних та інших переконань; забезпечення умов для вільного розвитку 

національно-культурного життя української нації в цілому та всіх її етнічних 

складових; запобігання та протидія міжетнічній ворожнечі. 

У Національній доктрині розвитку освіти [9] зазначено, що одним із 

пріоритетних завдань сучасної освіти є виховання людини демократичного 

світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться 

до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу. 

Концепція національного виховання декларує: національне виховання 

стосується як українців, так і представників інших народів, що проживають в 

Україні. Принцип етнізації виховного процесу передбачає надання широких 

можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, 

звичаїв, мови, культури, формування власної національної гідності. 

У повній відповідності до традицій державної мовної політики в Україні 

[11] процеси мовно-культурного відродження національних меншин знайшли 

активну підтримку держави, що відображено у Законі України «Про засади 

державної мовної політики» [3], Законі України «Про ратифікацію 

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» [5], Законі України 

«Про національні меншини в Україні» [4]. 

Як було зазначено під час круглого столу «Освіта представників 

національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення» від 

26 вересня 2013 р. «…Україна є однією з небагатьох країн Європи, де ведеться 

викладання аж вісьмома мовами національних меншин. Наша держава в цілому 
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виконує взяті на себе зобов’язання в рамках Ради Європи, зокрема передбачені 

Європейською хартією регіональних мов або мов меншин і Рамковою 

конвенцією про захист національних меншин…» [10]. При цьому було названо 

низку характерних проблем, з якими стикаються національні школи навіть 

таких традиційних (і, відповідно, чисельних) національних меншин в Україні, 

як євреї, поляки, вірмени і ін. 

В освітній галузі країн Заходу реалізація принципів мультикультуралізму 

почалася у 70-роках минулого століття і здійснювалась «у таких напрямах: 

- по-перше, реформування (чи створення) освіти для меншин (як 

«традиційних», тобто іншо-національних етнічних груп, що здавна й компактно 

проживають в межах держави, так і «нових меншин» – іммігрантських громад), 

з метою забезпечення для них та їхніх культур «рівних можливостей», що і є 

головною метою, поставленою мультикультурним підходом; 

- по-друге, виховання взаємного культурного розуміння та толерантності 

між представниками різних етнічних (мовних, релігійних, культурних) груп у 

суспільстві, що досягається реформуванням навчальних програм, підручників 

та методів навчання для всієї системи освіти (а не лише для меншин)» [1]. 

Задекларований тут принцип «рівних можливостей» знаходиться у 

певному протиріччі зі стандартами регулярних середніх навчальних закладів 

(шкіл, ліцеїв, гімназій) у випадку, коли йдеться про реалізацію освітніх прав 

національної меншини, яка складає гранично малу (minimum minimorum) 

частку населення держави. При цьому доцільно виділити два різновиди таких 

меншин:  

- етнос є малочисельним в глобальному масштабі, при чому відсутня 

писемна література – фольклор існує виключно в усній формі, а писемність, 

якщо і існує, то створена нещодавно;  

- етнос є малочисельним у рамках однієї держави, але існує «метрополія» 

із давньою історією, розвинутою художньою і науково-технічною культурою і 

значним місцем у сучасному світі. 

У першому випадку, збереження і збагачення етнічної мови, культури, 
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традицій можливі завдяки мережі нерегулярних освітніх послуг: недільні 

школи, церковні школи [8], дистанційна освіта. 

У другому випадку існують усі передумови для реалізації завдань 

етнопедагогіки через регулярні освітні заклади (загальноосвітні школи, ліцеї, 

гімназії) за одним тільки виключенням – чисельність представників етносу в 

межах міста, провінції (області) настільки мала, що невзмозі забезпечити навіть 

просту більшість учнів у кожній паралелі хоча б у єдиній в межах території 

школи. Природно, що проблеми, з якими стикаються представники етносів, що 

з’явилися в Україні вже у новітні часи (в’єтнамці, афганці, корейці), і малими 

групами розселені на всій території держави, є значними. 

Однією з етнічних меншин в Україні є корейська діаспора. Її чисельність 

складає: загалом в Україні 12700 осіб [7]. Через малу чисельність у будь-якому 

населеному пункті, питання вивчення рідної мови етнічними корейцями в 

Україні вирішується, головним чином, через нерегулярні заклади. Створення 

регулярних національних, у традиційному розумінні, шкіл представниками 

таких етносів, було б неможливим з чисто технічної точки зору – наприклад, у 

Харкові, де постійно проживають всього 300 корейців, ймовірна кількість учнів 

у кожній паралелі була б неприпустимо малою – 2-3 особи. 

Найкращим вирішенням названої проблеми є створення не національного, 

а спеціалізованого навчального закладу з поглибленим вивченням мови та 

культури міноритарного етносу, в якому навчання здійснюється згідно 

державних стандартів загальної середньої освіти в Україні. Але у такому 

випадку виникає нове протиріччя, яке полягає у повномасштабному (у тому ж 

обсязі академічних годин) викладанні мови і культури етносу, представники 

якого є, позаяк, меншиною у будь-якому класі даного навчального закладу. 

Завдання такого закладу, між іншими, необхідно полягають у: 

- залученні до складу учнів представників інших етносів; 

- обранні форм і методів освітньої діяльності задля їх стимулювання, 

формування мотивації у вивченні іншої мови; 

- забезпеченні навчальною літературою і іншими матеріалами, 
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адаптованими до викладання у школі, більшість учнівського складу якої до 

цього не володіли визначеною мовою навіть на найнижчому усному рівні. 

В серпні 1998 р. було створено Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ 

ступенів № 181 «Дьонсурі» – комунальний заклад освіти із поглибленим 

вивченням корейської мови та культури, в якому навчання здійснюється згідно 

державних стандартів загальної середньої освіти в Україні [13; 36]. 

Мета створення школи – відродження культурних і мовних традицій 

корейської громади Харкова й України. Проте, школа «Дьонсурі» створювалася 

не як національна школа, що пояснюється кількома причинами: 

- порівняно малою чисельністю корейців у місті (близько 300 родин); 

- спрямованістю на пропаганду корейської мови та культури не тільки 

серед етнічних корейців, але й серед представників інших етносів у місті (що, 

до речі, підтримується і Посольством Республіки Корея в Україні як засіб 

пропаганди досягнень Південної Кореї і активізації відносин між двома 

країнами на всіх рівнях); 

- можливістю активного використання переваг спеціалізованого закладу: 

порівняно мала кількість учнів у класі тощо. 

Поряд з корейською, українською і російською мовою, у школі 

«Дьонсурі» викладається також і англійська мова, при чому вивчення всіх 

чотирьох мов починається з першого класу. Отже, при повній відповідності 

програми загальноосвітніх дисциплін, включаючи й точні науки, державному 

стандарту освіти, школа «Дьонсурі», де-факто, є школою з підвищеною роллю 

дисциплін гуманітарного циклу. 

Як вже було сказано вище, завданням школи є відродження в середовищі 

етнічних корейців і пропаганда серед інших громадян України не тільки 

корейської мови, але й корейської культури взагалі. Щороку Планом роботи 

школи передбачені наступні позакласні заходи, які включають елемент 

музично-естетичного виховання: 

- святкування традиційних народних свят: 

- Чхусок (추석 – свято врожаю); 
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- день Хангиль (한글 – корейський алфавіт); 

- свято Святого Миколая; 

- Новорічні свята; 

- Новий рік за східним календарем;  

- державних:  

- День звільнення Кореї; 

- Святковий концерт до Дня працівника освіти; 

- у позашкільних заходах:  

- святах в Харківському міському товаристві корейської культури; 

- Всеукраїнських фестивалях корейської культури, які проводяться 

Асоціацією корейців України при сприянні Посольства Республіки 

Корея в Україні; 

- Фестивалях національно-культурних товариств, які організуються 

Асоціацією національно-культурних об’єднань України; 

- Фестивалях K-Pop.  

Значний внесок у реалізацію завдань школи здійснюють: ансамбль 

корейських народних інструментів Самульнорі (사물놀이 – музичні 

інструменти, рис. Е.25, додаток Е); ансамбль корейського народного танцю 

(рис. Е.26, додаток Е); вокально-хоровий гурток. 

Серед найбільш значущих педагогічних подій, які вплинули на 

формування традицій, стилю діяльності та управління, створення іміджу та 

набуття авторитету в освітянських колах та серед батьків і учнівського загалу за 

21 рік існування школи стали наступні: 

- організація і проведення конкурсів корейської пісні для виконавців 

іншої етнічної приналежності; 

- проведення за участю вчителів і учнів школи Днів корейської культури з 

нагоди ювілею м. Харкова (2004 р.); 

- участь у Всеукраїнських фестивалях Корейської культури, 1998 – 

2019 рр.; 
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- участь у фестивалях-конкурсах «Печенізьке поле», 2003 – 2008 рр.; 

- участь у фестивалі національних культур «Харків – наш дім», 2004 р.; 

- святковий концерт в ДК «Металіст», присвячений 20-річчю КЗ «ХСШ 

№ 181 «Дьонсурі», 2018 р.; 

- Міжнародний День Музики, 2018 р. 

Учні школи «Дьонсурі» також брали участь у сольних концертах автора 

даного дисертаційного дослідження: 

- концерті, присвяченому Дню вчителя, жовтень 2000 р., Український 

культурний центр, Харків; 

- концерті, присвяченому Новому року за місячним календарем та 

15-річчю творчої діяльності в Україні, січень 2003 р., Харківський дитячий 

палац культури (рис. Е.29, Е.30, додаток Е); 

- благодійному концерті для вихованців інтернатів в Харківській області 

та дітей загиблих співробітників МВС, присвяченого Дню Святого Валентина, 

лютий 2003 р., Харківський палац культури МВС (дім Алчевських); 

- концерті, присвяченому Дню вчителя, жовтень 2005 р., Український 

культурний центр, Харків; 

- творчому вечорі «Життя – як пісня» з нагоди 50-літнього ювілею та 

25-річчю діяльності у Харкові, квітень 2015 р., Палац культури Основ’янського 

району, м. Харків. 

Позакласні музично-естетичні виховні заходи включають також 

відвідання шкільного Музею корейської культури (рис. Е.27, Е.28, додаток Е), 

де представлені традиційні народні музичні інструменти. Можна помітити, що 

зберігаються в Музеї і задіяні у виступах усі традиційні корейські інструменти, 

які використовуються у початковій школі в Республіці Корея: Чанггу, Каягим, 

Сого, Дансо (рис. Е.12 – Е.14, Е.16, додаток Е). 

В межах аудиторного часу музично-естетичне виховання учнів 

початкової школи в ХСШ № 181 «Дьонсурі» здійснюється як на уроках 

музичного мистецтва, так і на уроках з корейської мови.  

Проведення уроків з музичного мистецтва в школі здійснюється 
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відповідно до затверджених загальнодержавних програм в Україні. Натомість 

уроки корейської мови проводяться відповідно до програми, затвердженої 

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України (у 2014 році ліквідований, на його основі створені Інститут 

модернізації змісту освіти й Інститут освітньої аналітики), але розробленої у 

самій школі «Дьонсурі», як єдиній на часі подібній школі в Україні, із значною 

виховною, у тому числі – музично-естетичною, компонентою. 

Взагалі, побудова курсів, наявність в школі як Етнічного музею України, 

так і Музею корейської культури, ставлять собі за мету досягнення гармонії в 

етнічній та громадянській самосвідомості учнів школи – як корейців, так і 

інших, утвердженню уявлення про корейців України, як самобутньої, але 

невідривної частини українського народу. Відносно музики цьому вельми 

сприяє та обставина, що за своїм характером сучасна українська пісенна 

культура, все ж, ближче до східної, ніж до західної. Першою і головною метою 

в українській пісні, так само як і в корейській, як і раніше залишається краса, 

темою – єдність людини з природою, родиною, народом. Українська музика 

зберігає свою мелодійність, співучість, чому аналогів в Європі – тільки Італія, а 

в Азії – важко не знайти аналогів. 

Прищеплення поваги до корейської музичної культури, розвиток 

здатності до сприйняття і насолоди музикою різних народів – є також засобом 

підвищення ефективності вивчення корейської мови через: 

- розучування пісень задля розвитку усної мови молодших школярів; 

- сприяння ефективності запам’ятовування, надбання навичок 

аудіювання, здатності до спілкування; 

- розширення лексичного запасу учнів; 

- формування фонетичних навичок; 

- створення за допомогою музичного матеріалу психологічно комфортної 

обстановки на уроках корейської мови. 

Корейській мові притаманна наявність цілого ряду звуків, не характерних 

для російської (більшою мірою) і української (меншою мірою) мов. Різниця 
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ступенів в даному випадку характеризується, наприклад, наявністю в 

українській мові звуків, правильне (злите) проголошення яких відповідає 

сполученням літер «дж» (як в «джерело») або «дз» (як в «дзеркало»). Аналоги 

цих звуків присутні в корейській і відсутні в російській мові. 

Багато корейських звуків вимовляються при положенні язика, напрузі 

відповідних груп м’язів голосового апарату, які не характерні для слов’янських 

мов. Тому, при освоєнні корейської фонетики, форсування процесу навчання 

могло б призвести навіть до хворобливих явищ. Навички вчителя музики, його 

знання фізіології горлового і голосового апарату людини виявляються в даному 

випадку дуже важливими. Формування фонетичних навичок передбачає 

перебудову звичної артикуляції та основі встановлення подібності та 

розбіжностей у вимові звуків у рідній та іноземній мові, формування 

фонетичного слуху, а також оволодіння технікою вимови іншомовних звуків. 

Все це на початковому етапі є можливим тільки шляхом наслідування і 

повторення, краще хором, услід за вчителем, аудіо- чи відеозаписом. 

Аналізувати почуті звуки і свідомо керувати своїми органами мови молодші 

школярі можуть в дуже обмеженому обсязі. Психологічно діти сприймають і 

запам’ятовують пісні і скандування під музику значно краще ніж будь-який 

інший текст. Крім того, їм є більш зрозумілим і звичним спів хором, аніж 

просте повторення хором окремих фраз. Під час уроку використовуються пісні 

та римування при постановці звуків. Звук дітьми чудово відпрацьовується і 

запам’ятовується. 

Окрім формування вимовних навичок на першому етапі навчання є дуже 

важливою вірно поставлена інтонація. Оволодіння іншомовною інтонацією 

передбачає формування аудітивних навичок сприйняття інтонаційного 

малюнку і його адекватне відтворення. Молодші школярі легше сприймають 

інтонаційний стрій корейських речень, слухаючи і відтворюючи інтонації 

віршів і пісень. В них різні види інтонаційних конструкцій сполучаються у 

доступному і близькому дітям контексті. Ритмічна музика дитячих віршів і 

пісень допомагають скорішому засвоєнню цих аутентичних творів, а разом з 
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ними і правильній інтонації, яка сприймається потім як природна при 

відтворенні корейського мовлення.  

Навчальний курс для початкової школи вводить пісенний матеріал як 

природну частину при вивченні тих чи інших лексичних тем. Школярам 

пропонуються пісні Анньонг (안녕 – привіт), Ккома Індіон (꼬마 인디온 – 

індієць), Кхоккірі (코끼리 – слон), Сагва катхин не ольгуль (사과 가튼 내 얼굴 – 

моє обличчя – як яблучко), в яких легко запам’ятовується лексичний матеріал. 

Пісенний і музичний матеріал можна успішно використовувати не тільки 

при навчанні аспектам мови, але і при формуванні мовленнєвої діяльності, 

особливо – усної мови. На початковому етапі навчання корейська монологічна і 

діалогічна мова школярів дуже проста, бо її розвиток значною мірою залежить 

від розвитку їх мовної діяльності рідною мовою. Мовні кліше вводяться та 

завчаються дітьми цілком, без граматичного чи структурного аналізу фрази чи 

словосполучення. Принциповим моментом тут є використання аутентичного 

мовного зразка, і тут пісні і вірші мають багато переваг перед прозаїчним 

матеріалом. Вони легко вводяться, легко запам’ятовуються, співати можна 

хором, що знімає психологічний прес з невпевнених у собі учнів. В 

оригінальному пісенному матеріалі часто зустрічаються цілі фрази та окремі 

лексичні одиниці, що характерні саме для розмовної мови. 

Наприклад, добре відома корейська пісня Анньонг, де багаторазово 

повторюється це привітальне слово, яке вживається при зустрічі, прощанні. 

Коли учні співають цю пісню, вони привітально або як на прощання махають 

руками, тиснуть руки один одному – таким чином вони легко запам’ятовують 

не тільки слова, але й суцільний зміст фраз. 

Процес завчання пісень напам’ять та відтворення їх на уроках спочатку 

хором, а пізніше й індивідуально чи парами слугує розвитку навичок мовлення 

іноземною мовою. Римована мова для молодших школярів є звичною і більш 

природною ніж для старших учнів саме тому, що їм легше запам’ятати 



 
211 

інформацію у римованому вигляді. Ця психологічна особливість пам’яті учнів 

молодшого шкільного віку активно використовується при навчанні їх 

корейській мові.  

Повторення і відпрацювання слів і фраз корейської мови може швидко 

надокучити школярам, в той час як співати і читати одні й ті ж самі вірші і пісні 

вони готові нескінченно. Використання пісні і музики дозволяє розширити 

обсяг дитячої пам’яті без будь-якого насильства, найприроднішим для цього 

віку засобом. 

Стосовно розвитку і тренування тривалої пам’яті, то психологи давно 

довели, що людина пам’ятає тільки те, що вона пережила емоційно. Молодші 

школярі люблять танцювати, грати – це природні для них засоби пізнання світу. 

Тому будь-яка програна чи заспівана ними лексична одиниця пережита ними, 

вона пройшла через них, пов’язана з особистими емоціями дитини, стала 

особисто-значущою – її запам’ятають назавжди. 

Зі свого боку, тексти пісень, присвячені природі, любові і повазі до 

батьків, країни, розвивають душу дитини і дозволяють їй скласти краще 

уявлення про звичаї та історії Кореї.  

Зрозуміло, що розучування слів пісні на уроці корейської мови та 

репетиції, спів – на уроках музики є взаємним доповненням і сприяють 

кращому засвоєнню і музичної, і корейської грамоти. Таке взаємне доповнення 

здійснюється не тільки на рівні знань, але також і на рівні навичок, загальної 

культури, світогляду і навіть фізіології. 

З іншого боку, запис текстів пісень (а освоєння алфавіту закінчується в 

першому ж класі – в кінці першого класу всі учні пишуть корейською), з 

урахуванням вже названих особливостей алфавіту хангиль, сприяють розвитку 

почуття ритму, послідовності, гармонії, які так необхідні в музиці. 

Музично-естетична компонента має місце не тільки в інтегрованих 

уроках «корейська мова – музичне мистецтво». Прикладом може бути 

інтегрований урок з української і корейської мов «Спогади про осінь», який 

було проведено у 2-му класі (Додаток В), у якому крім мовного контексту 
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використано також елементи нотної грамотності. 

Календарний план з музичного мистецтва для 6-го класу (а в Республіці 

Корея 6-й клас віднесено до початкової школи) включає урок на тему «рондо», 

метою якого є ознайомлення учнів з творчістю В.А. Моцарта на прикладі рондо 

з «Маленької нічної серенади» та «Лакримози» з «Реквієму». У школі 

«Дьонсурі» цей урок під назвою «Доля генія» (Додаток В) з поєднанням 

елементів музики, поезії, драматургії, історії, кінематографу, етики, права 

проводився як відкритий в рамках Науково-практичного семінару для вчителів 

музичного мистецтва Немишлянського району м. Харкова «Формування уяви 

про музику як елементу ноосфери на уроках музичного мистецтва на прикладі 

впливу музичної класики на літературну, культурну, історичну і моральну 

традицію людства» (Додаток Г). 

Музично-естетичне виховання учнів початкової школи як в позакласних, 

так і в аудиторних заходах включно з проведенням інтегрованих уроків різного 

ступеня і контенту інтеграції: 

- сприяють формуванню в учнів гуманістичної ціннісно-світоглядної позиції, 

почуття патріотизму при повазі до мови, культури, традицій різних етносів – 

як в Україні, так і в інших країнах світу; 

- заохочують до естетичного розвитку і самовираження через творчу діяльність; 

- підвищують успішність у засвоєнні знань і вмінь у предметах художньо-

естетичного циклу та мистецтва загалом.  

 

Висновки до розділу 3 

Аналіз законодавчих актів Міністерства освіти, науки та технологій 

Республіки Корея і досліджень педагогів-науковців дозволяють констатувати 

наступне. 

Музично-естетичне виховання учнів початкової школи в Республіці 

Корея відповідно до ідеології Хонгік інгган і чинної Сьомої директиви 

навчального плану ставить за мету надання всім людям змоги мати необхідну 

самодостатність та необхідні якості як демократичного громадянина, вести 
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людське життя та реалізовувати ідеал розвитку демократичної нації та 

процвітання людства. Вона спрямована на допомогу людям. 

Аналіз Сьомої директиви навчального плану дозволив дійти висновку, що 

завдання музично-естетичного виховання молодших школярів в Республіці 

реалізуються шляхом повної і часткової інтеграції з використанням численних 

форм і методів, включно із такими, які у вітчизняній традиції притаманні 

професійним музичним, а не загальноосвітнім школам: 

- метод художнього вправляння; 

- метод виконання етюдів; 

- метод інтерпретаційного опрацювання; 

- метод варіантної розробки; 

- метод імпровізації; 

- метод створення художніх образів;  

- метод створення композицій;  

- метод створення художнього контексту. 

Встановлено, що окрім формування необхідних вмінь та навичок 

безпосередньо в музиці музично-естетичне виховання молодших школярів в 

Республіці Корея ставить за мету культивування в учнів естетичного, перш за 

все через музичні образи, сприйняття явищ природи, суспільства, національної 

культури, історії, звичаїв та обрядності разом із повагою до культури і 

мистецтва народів світу: 

- навчання грі на традиційних музичних інструментах; 

- співання народних пісень; 

- використання не тільки сучасних, але й традиційних національних форм 

музичного запису; 

- вивчення музичних стилів народів з різних регіонів світу; 

- органічне сприйняття сучасних світових трендів у музичному мистецтві 

із збереженням власного національного колориту. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що музично-естетичне 

виховання у початковій школі реалізується в рамках інтегрованого предмету 
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«Радісне життя», який поєднує музику, образотворче мистецтво і спорт. 

Головною формою проведення занять є ігрова. Кожен урок проводиться 

відповідно до місцевих і шкільних умов та рівня розвитку учнів з 

використанням паралельних або часткових методів інтеграції. 

З’ясовано, що метою предмету «Радісне життя» є реалізація шляхом 

інтеграції різноманітних видів виховної діяльності у поєднанні спортивної, 

музичної та мистецькою діяльності учнів задля прищеплення здорового духу і 

тіла, культивування творчих здібностей і естетичне ставлення до явищ у 

природі та суспільстві. 

Задля реалізації цієї мети у навчальному плані передбачено три основні 

види діяльності на уроках з предмету «Радісне життя»: «Гра – Виконання / 

відтворення/ висловлювання», «Сприйняття / насолоджування / вдячність» і 

«Розуміння». 

Вид діяльності «Гра – Виконання / відтворення/ висловлювання» 

реалізується методом повної інтеграції і містить музичні, мистецькі та 

спортивні елементи. Музичний елемент при цьому не обмежується тільки 

прослуховуванням музичних творів, але передбачає виконання спортивних 

вправ у супроводі музики, містить елементи танцю, традиційних народних ігор. 

Вже у 1 і 2 класах початкової школи учні виконують певні музичні вправи з 

використанням традиційних корейських музичних інструментів. В рамках «Гри 

і вираження» виховується також культура спілкування через висловлювання і 

дискусії про музику, природу, оточення, питання безпеки і порядку, а також 

показ картин. 

Вид діяльності «Сприйняття / насолоджування / вдячність» ставить перед 

вихователями завдання створення відповідної атмосфери у класі, яка сприяє 

повній зосередженості учнів на сприйнятті та емоційному реагуванні на 

музичні твори під час їх прослуховування.  

Вид діяльності «Розуміння» передбачає висловлювання учнями своїх 

вражень, оцінок власної ігрової й виразної діяльності та дій однокласників; 

ставить за мету стимулювання розуміння елементів руху, музики та 
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образотворчого мистецтва під час їх виконання. Реалізується із застосуванням 

методів бесіди, опитування, розмови, самооцінювання, порівняння, роздумів 

про музику, емоційної драматургії у формі частково інтегрованого класичного 

групового заняття. 

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що корейські 

педагоги-науковці наголошують на важливій ролі гри у житті дітей. Ігри, 

спрямовані на вивчення традиційної корейської музики, посідають значне місце 

у програмі музично-естетичного виховання молодших школярів. 

Ігрові форми музично-естетичного виховання у початковій школі 

Республіки Корея застосовуються не тільки в рамках предмету «Радісне життя» 

на нижчому її рівні (1 і 2 класи), але й на середньому і вищому рівні (3 – 6 

класи). У різних видах гри музика використовується як засіб органічного 

поєднання моторної активності, розуміння об’єктів, соціальності, креативності 

та чутливості; дозволяє учням природно та активно рости, збагачуючи свій 

емоційний досвід.  

З’ясовано, що інтегрований предмет «Музика. Мистецтво» передбачає 

вже на рівні 3 – 6 класів оволодіння учнями гри на традиційних народних 

інструментах – переважно перкусійних, але й також і деяких духових. Набуття 

подібних навичок вже у початкових класах є необхідною передумовою 

успішності реалізації завдань музично-естетичного виховання у середній і 

старшій загальноосвітній школі, які містять вимоги до оволодіння учнями 

здатності на професійному рівні виконувати музичні твори з використанням 

струнних, клавішних і духових інструментів – соло і в ансамблі. 

Окрім обов’язкових, музично-естетичне виховання у 3-6 класах 

початкової школи включає вибіркові (факультативні) предмети – загальні: 

«Музика і життя», «Музика і кар’єра» і поглиблені: «Історія музики», «Теорія 

музики», «Сольфеджіо», «Мажорна музика», «Хор і ансамбль», «Практика 

виконання», «Музика і медіа», «Естрада». Принциповою відмінністю від 

факультативних дисциплін у вітчизняній освіті є обов’язкова кількість годин за 
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вибором учня. Розподіл предметів на обов’язкові і вибіркові дозволяє вирішити 

водночас два різних завдання: забезпечення певного загальнонаціонального 

стандарту освіти і задоволення індивідуальних схильностей учнів. 

Вивчення практики реалізації завдань музично-естетичного виховання в 

рамках Сьомої Директиви навчального плану свідчить як про успішність у 

формуванні гармонійно розвинутої особистості з високими етичними, 

естетичними, громадянськими стандартами, так і про те, що наявність музично-

естетичного елементу сприяє більш високому рівню оволодіння предметами 

природничо-наукового циклу. 

Як наслідок, педагоги-науковці в Республіці Корея у своїх теоретичних і 

експериментальних розробках вважають за необхідне надалі розвивати процеси 

інтеграції (поєднання) і конвергенції (злиття) навчально-виховного контенту в 

початковій школі з підвищенням ролі музично-естетичної складової практично 

в усіх напрямах навчальної і виховної діяльності. 

З’ясовано, що теоретичні засади, форми і методи музично-естетичного 

виховання, інтеграція з іншими предметами естетичного циклу із 

застосуванням виразної, включно із моторикою, діяльності в початковій школі 

Південної Кореї значною мірою збігаються з такими в авторських 

експериментальних системах Заходу – навіть у подібності використання 

музичних (пентатонічних) інструментів. При цьому, однак, кількість подібних 

шкіл у Республіці стосовно чисельності населення порівняно із розвинутими 

країнами Європи і Північної Америки є меншою з огляду на наявність 

більшості форм позасистемної в цих країнах освіти у державному стандарті 

загальної середньої освіти в Кореї. 

Компаративний аналіз засвідчив, що серед вітчизняних педагогів 

найбільш близькою, майже ідентичною до південнокорейської як за 

філософсько-теоретичними засадами, так і за засобами практичної реалізації, є 

виховна система В. Сухомлинського, у якій визначну роль відіграє естетична, 

перш за все – музична складова. Варто при цьому підкреслити, що в той час, як 

у вітчизняній педагогіці система В. Сухомлинського розглядається як одна з 
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багатьох авторських, в Республіці Корея подібна система склалася як 

загальнонаціональна, закріплена у законодавчих актах і офіційному 

навчальному плані. 

Аналіз підготовки вчителів з музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи Республіки Корея дозволив вивчити:  

- Перелік університетів і коледжів, які готують педагогів з музично-

естетичного виховання. 

- Зміст програм з підготовки та підвищення кваліфікації педагогів. 

Дослідження музично-естетичного виховання у Харківській 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 181 «Дьонсурі» дозволяє дійти 

наступних висновків про наступне. 

Форми і методи музично-естетичного виховання у школі «Дьонсурі»: 

- органічно поєднують традиції української і корейської виховної 

системи; 

- через участь в аудиторних і позакласних музично-виховних заходах 

сприяють позиціонуванню учнів як невід’ємної частини української нації із 

збереженням і пропагандою найкращих елементів традиційної корейської 

культури. 

Хід та результати роботи дозволяють зробити висновок про те, що 

включення музично-естетичного компоненту в інтегровані навчальні та виховні 

заходи не тільки стимулюють естетичний розвиток особистості учнів, але й 

сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу з інших предметів – у 

повній відповідності до аналогічних експериментів у виховній галузі 

Республіки Корея.  

Спрямованість музично-естетичного виховання молодших школярів у 

школі «Дьонсурі», форми, методи, засоби і інструменти, які використовуються, 

значною мірою співпадають із такими в освітній системі Республіки Корея. 

Презентації досвіду музично-естетичного виховання у школі «Дьонсурі» 

на науково-практичних конференціях різного рівня сприяють впровадженню 

цього досвіду у початкових класах інших шкіл м. Харкова і України. 
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Основні наукові результати роботи опубліковано в працях автора [6; 21] 

(нумерацію наведено зі списку використаних джерел). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено цілісний підхід до висвітлення проблеми 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи Республіки Корея у 

другій половині XX – початку XXI століття. Узагальнення результатів 

історико-педагогічного пошуку стало підставою для таких висновків: 

1. Здійснений у роботі термінологічний аналіз дозволив розкрити сутність 

основних дефініцій: естетика», «музична естетика», «виховання», «естетичне 

виховання», «музично-естетичне виховання», «початкова школа». 

Узагальнення результатів наукових пошуків вітчизняних і корейських 

науковців дало можливість визначити ключове поняття дослідження – 

«музично-естетичне виховання учнів початкової школи Республіки Корея» – як 

цілеспрямований процес використання музичного мистецтва у формуванні в 

учнів 1-6 класів початкової школи здібності сприймати та оцінювати прекрасне, 

гармонійне в мистецтві та природі, здатності активною творчою діяльністю 

привносити естетичне у власне життя та побудову гуманного суспільства.  

2. На основі вивчення ступеня наукової розробки досліджуваної 

проблеми установлено, що теорія і практика музично-естетичного виховання 

учнів початкової школи у Республіці Корея (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття) як окрема історико-педагогічна проблема не досліджувалась, що і 

зумовило науковий пошук.  

Встановлено, що музика в Республіці Корея посідає визначне місце, 

музично-естетичні канони розпоширюються на всі сфери людської діяльності; 

виховний процес в Республіці Корея не є відкоремленим від навчального і 

створює із ним цілісну сукупність навчально-виховних заходів.  

3. З’ясовано, що витоки досліджуваного феномену мають давні коріння і 

пов’язані з конфуціанством як філософією естетичного порядку і гармонії у 

природі і цілому Всесвіті; поширенням освіченості корейського народу за часів 

династії Лі: відкриття початкових шкіл, участь дітей у традиційних релігійних і 

королівських церемоніях, обрядах – комплексно-музичному дійстві (виконання 
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пісень, гімнів, гру на народних корейських інструментах, ігри тощо), яке 

привчало дітей до краси музичного мистецтва, його переживання, усвідомлення 

значущості музики у повсякденному житті; поширенням у країні християнства, 

що сприяло відкриттю місіонерами шкіл, залученню учнів до участі у 

церковних службах, вивченню та виконанню церковних піснеспівів, які 

привчали їх вслуховуватись у красу мелодій, отримувати задоволення від 

звучання голосів у храмі, долучатися до осмислення духовних цінностей; 

японським протекторату, під час якого музично-естетичне виховання учнів 

набуло занепаду, хоча виняткове використання в школах патріотичних пісень 

виховувало в дітях любов до країни, викликало переживання за її долю, 

формувало естетичні погляди і судження.     

4. Визначено етапи розвитку музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи у Республіці Корея в означений період: перший етап (1948 – 

1962 рр.) – закладання юридичної основи музично-естетичного виховання учнів 

початкової школи в Південній Кореї після проголошення Республіки. 

Прийняття Конституції Республіки Корея 17.07.1948 р., Закону про освіту 

31.12.1949 р., Надзвичайного акту про освіту в умовах війни 26.02.1951 р., 

Першої Директиви навчального плану початкової школи 20.04.1954 р. 

Зростання уваги до музично-естетичного виховання учнів, піднесення його ролі 

у повсякденному житті; другий етап (1963 – 1980 рр.) – відновлення 

національних традицій в музично-естетичному вихованні. Прийняття Другої 

(15.02.1963 р.) і Третьої (14.02.1973 р.) Директив навчального плану початкової 

школи. Наголос на розвиток музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи на національній основі, творчого самовираження, естетичного 

сприйняття, ефективне використання національних музичних інструментів та 

інших засобів для розуміння та опанування корейського та зарубіжного 

мистецтва; третій етап (1981 – 1996 рр.) – активний розвиток системи музично-

естетичного виховання та розширення його доступності. Прийняття Четвертої 

(21.12.1981 р.), П’ятої (31.03.1987 р.) і Шостої (30.06.1992 р.) Директив 

навчального плану початкової школи. Формування сучасної структури 
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навчального плану, у якій музично-естетичне виховання здійснюється в рамках 

інтегрованих предметів «Радісне життя» у 1 і 2 класах і «Музика. Мистецтво» у 

3-6 класах початкової школи; четвертий етап (1997 – 2020 рр.) – удосконалення 

змісту і структури музично-естетичного виховання. Прийняття Сьомої 

Директиви навчального плану (31.12.1997 р.). Сучасний етап, під час якого 

вдосконалення процесу музично-естетичного виховання учнів початкової 

школи здійснюється шляхом періодичних редагувань навчального плану з 

метою посилення інтеграції. 

5. Узагальнено досвід з означеної проблеми в Республіці Корея у другій 

половині ХХ та на початку ХХІ століття. 

Встановлено, що у музично-естетичному вихованні учнів початкової 

школи в Республіці Корея у досліджуваний період набули поширення наступні 

форми: колективні (уроки, діяльність в ансамблях, хорах) та індивідуальні 

(навчання співу, грі на інструментах) заняття. Досягненню позитивних 

результатів сприяє використання вчителями таких методів музично-

естетичного виховання як: метод художнього вправляння, метод варіантної 

розробки, метод роздумів про музику, метод виконання етюдів, метод 

інтерпретаційного опрацювання, метод створення художніх образів, 

інтеграційний метод та метод конвергенції. Відповідно до Директиви 7-го 

навчального плану музично-естетичне виховання учнів початкової школи 

ставить за мету виховання особистості, здатної через музичні образи сприймати 

явища природи, суспільства, національної культури, історії, звичаїв та 

обрядності разом із повагою до культури і мистецтва народів світу.  

З’ясовано, що підготовка вчителів до музично-естетичного виховання 

учнів початкової школи Республіки Корея здійснюється в університетах і 

коледжах, безперервності музично-педагогічної освіти слугують курси з 

підвищення кваліфіції. Установлено перелік університетів і коледжів, які 

готують педагогів з музично-естетичного виховання; проаналізовано навчальні 

плани з підготовки та підвищення кваліфікації педагогів. 

Окреслено перспективи творчого використання досвіду музично-
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естетичного виховання учнів початкової школи республіки корея (друга 

половиина ХХ – початок ХХІ століття) в закладах загальної середньої освіти 

України. Встановлено, що теоретичні засади, форми і методи музично-

естетичного виховання учнів початкової школи значною мірою збігаються з 

такими у виховній системі В. Сухомлинського та західній освіті, але на відміну 

від них не є специфічними авторськими, а реалізуються у регулярних 

загальноосвітніх школах відповідно до державних стандартів освіти і 

регулюються відповідними нормативними документами Міністерства освіти та 

інших державних органів включно із стандартами, затвердженими 

безпосередньо Президентом Республіки. 

Досліджено процес музично-естетичного виховання у Харківській 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 181 «Дьонсурі» із поглибленим 

вивченням корейської мови і культури. Встановлено, що органічне поєднання 

традицій української і корейської виховної системи через участь в аудиторних і 

позакласних музично-виховних заходах сприяють позиціонуванню учнів як 

невід’ємної частини української нації із збереженням і пропагандою найкращих 

елементів традиційної корейської культури; включення музично-естетичного 

компоненту в інтегровані навчальні та виховні заходи не тільки стимулюють 

естетичний розвиток особистості учнів, але й сприяють кращому засвоєнню 

навчального матеріалу з інших предметів. 

Зазначено, що впровадженню цього досвіду музично-естетичного 

виховання у школі «Дьонсурі» у початкових класах інших шкіл м. Харкова і 

України сприяють його презентації в рамках науково-педагогічних семінарів та 

культурно-мистецьких заходів, організованих Харківським міським 

товариством корейської культури та Асоціацією корейців України. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

На подальше вивчення заслуговують питання детального вивчення програм 

музично-естетичного виховання учнів початкової школи в Республіці Корея; 

номенклатура і особливості змісту підручників з музики та інших навчальних 

матеріалів, які використовуються у навчально-виховному процесі; 
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безпосередніх форм і методів поєднання матеріалу різних предметів в рамках 

предметів «Радісне життя» і «Музика і мистецтва». 
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Додаток Б  

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З МУЗИКИ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА КОРЕЙСЬКОЇ 

МОВИ В 2-Б КЛАСІ «СПОГАДИ ПРО ОСІНЬ» 

 

Навчально-виховний комплекс № 181 «Дьонсурі» 

 

Розробники: вчитель початкових класів Коренєва Т.В., вчитель корейської 

мови, вчитель музики, старший вчитель Кім О.О. 

 

Харків – 2001 

 

Тема уроку: Спогади про осінь 

Тип уроку:  повторно-узагальнюючий. 

Вид уроку:  інтегрований 
 

I. Організація класу 

Станція «Організаційна» 

Звучить музика. Під музику – вступне слово вчителів: 

К.:*) Чорне море ранок жовтим сонцем освітив. 

У.: Жовте море вечір чорним небом вкрив. 

К.: Гори, степи, версти, ріки - від краю до краю. 

У.: Ми такі далекі. Тільки осінь нас єднає. 

К.: Довгими дощами осінь пісню нам співа, 

У.: І для тебе знані, і для мене в ній слова: 

К.: Норане іп’і кангмуллє нерімніда. 

(노란애 잎이 강물에 내립니다 – жовте 

листя падає у річку) 

У.: В’ялий жовтий лист тихо до води спада. 

*) Тут і далі «У» – вчитель української мови, 

«К» – вчитель корейської мови. 

 

У.: Доброго ранку, діти. 

К.: 안녕 하세요. 만나서 반갑습니다 (Привіт. Ради вас бачити).  
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Діти виконують корейський уклін (привітання дітей). 

У.: сьогодні ми з вами знову вирушаємо у чарівну незвичайну подорож. Ми 

відвідаємо багато різних зупинок, побачимо і почуємо багато цікавого. 

 

II. Перевірка домашнього завдання. 

У.: Але для того, щоб сісти до нашого поїзду і вирушити у подорож, ви повинні 

отримати квитки на проїзд. І буде це так: зараз ми перевіримо виконання 

домашнього завдання, і кожен з вас отримає квиток певного кольору: 

- без помилок – помаранчевий; 

- 1 – 3 помилки – жовтий; 

- 4 та більше помилок – зелений. 

Сторінка 60, вправа 151А – вам треба було списати текст та визначити тип 

тексту (взаємоконтроль). 

К.: Отже, всі вже з квитками – ми вирушаємо у подорож. 

У.: А які типи текстів ви знаєте взагалі? 

- розповідь; 

- опис; 

- міркування. 

 

III. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. У.: Ми прибули на станцію «Кросвордну». На цій станції ви повинні 

відгадати загадки, знайти слово, яке сховалося, бо це слово ви сьогодні 

почуєте ще не раз – воно відповідає темі нашого уроку. 

      1 М О Р О З  

       2 С О Н Ц Е 

     3 Г Р І М    

      4 І Н І Й   

5 П А Р А С О Л Ь К А   
 

1. Сам не біжить, а іншим стояти не дозволяє (мороз). 

2. Ой, котилося коло, коло-покотило.  

Всіх ласкаво гріло, цілий день світило. 

А під вечір коло дуже натомилось –  
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Спати покотилось, ген за видноколо (сонце). 

3. Ревнув віл на сто гір, на тисячу городів (грім). 

4. В нас зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом (іній). 

5. Капелюх на паличці, 

Йде дивак і все 

Капелюх в руках несе. 

Глянь, – кажу Наталочці, –  

Капелюх на палочці (парасолька). 

 

2. У.: Ми вирушаємо далі і зупиняємося на станції «Каліграфічна». Ви повинні 

зараз показати, як ви вмієте красиво, каліграфічно писати. Візьміть, будь 

ласка, ручку, підготуйтеся до письма, покладіть перед собою під нахилом 

реферат. І разом зі мною напишіть слово «Осінь». 

 

 Скільки в слові літер? (5) Звуків? (4). Чому? (ь – не позначає звук) 

К.: 지금을 한국 말로 써 보세요 (Пишіть зараз по-корейські).  

  

 

3. Вправи на виразне зв’язне читання. 

У.: Ми знову продовжуємо подорож і зупиняємося на станції «Читальній». 

 1). Читання вчителем. 

 2) Читання дітьми. 

У.: На цій станції ви повинні показати, як ви навчилися швидко, 

виразно читати. 

- хорове; 

- індивідуальне. 

3) Завдання на закріплення теми «Апостроф». 
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У.: Знайдіть, будь ласка, слова з апострофом. 

Скажіть, будь ласка, правило – коли в українській мові вживається 

апостроф? 

 

4. Розвиток зв’язного мовлення (усно). 

У.: Їдемо далі. Зупиняємося на станції «Логічній». Ви повинні виконати таке 

завдання: скоротити речення: Восени часто йдуть заливні дощі. (Восени часто 

йдуть дощі. Восени йдуть заливні дощі. Восени йдуть дощі. Йдуть дощі). 

К.:  이거 한국말로 얻떻게 해야 합니까? (Як я можу це зробити по-

корейські?) 

이거 어떵게 반역해야 됩니까? (Як мені це перекласти?) 

 

IV. Повідомлення теми та мети уроку. 

У.: Вирушаємо далі – наша станція «Тематична». 

  В зеленим лісі побував 

Якийсь художник – і поволі 

Дерева перефарбував 

У золотисто-жовтий колір. 

- Ти хто такий? -  

Я здивувавсь. – 

Чому тебе не бачив досі? 

- То придивися, - хтось озвавсь, - 

- І ти тоді побачиш… осінь. 

 Отже, тема нашого уроку сьогодні: «Спогади про осінь». 

К.: 가을 (Осінь). 
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V. Узагальнення матеріалу. 

1. Вправи на тренування пам’яті. 

У.: Наступна станція, на яку ми прибули, - «Творча». Діти, ми вже багато часу 

розмовляємо про осінь. Скажіть, а яку назву мають осінні місяці? (вересень, 

жовтень, листопад). 

 А хто з вас пам’ятає вірші або загадки про осінь – ми їх вчили, 

пригадайте, будь ласка. 

К.: Вересень, жовтень, листопад – 한국말로 얻떻게 해야 합니까? (Як це 

сказати корейською?) (구월, 십월, 십일월 – буквально: дев’ятий місяць, 

десятий місяць, одинадцятий місяць). 

가을에는 토끼 와 거북이 풀발에서 만납니다 (Восени можна зустріти кроликів і 

черепах). (토끼 와 거북이 – кролики і черепахи). 

1. 한 사람씩 읽으세요 (Прочитайте по черзі). 

2. 대답해 주세요 (Будь ласка, відповідайте). 

3. 다화 주세요 (Змініть, будь ласка). 

4. 그럼을 보고 애기 해 주세요 (Тоді поговоріть про це). 

 

2. Фізпауза. 

У.: Зупинка. А зараз вийдіть, будь ласка, з поїзду на перон і трішки 

відпочиньте. 

К.: 지금은 놀자 (Давайте зараз пограємо).  

한 꼼마 두 꼼마 세 꼼마 인디언 (Один маленький, два маленьких, три 

маленьких індіанці). 

У.: Продовжуємо подорожувати. 

3. Вправи, спрямовані на міжпредметний зв’язок – з музикою. Станція 

«Ребусна» 

У.: На уроці музики ви вже ознайомились з нотами?.. Ось зараз і перевіримо, як 
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ви їх пам’ятаєте. Зараз ви повинні розгадати ребуси. 

  

Осінь Дощ 

 

4. Списування тексту з дошки. Станція «Письмова». 

У.: А на цій станції ви повинні красиво, каліграфічно, без помилок переписати 

ці речення з дошки: 

Прийшла осінь. Стало холодно. Часто йдуть дощі. Дує вітер. 

осінь осень 

йдуть идут 

дощі дожди 

дує дует 

 

К.: 써 보세요 (Напишіть це). 

비가 옵시다 (Йде дощ). 

바람이 옵시다 (Дме вітер). 

 

Диференційований, особистісно-орієнтований підхід. 

У.: Хто швидко і вірно списав текст з дошки – пише декілька речень з 

друкованого тексту, який читали (хтось – більше, хтось – менше: це залежить 

від індивідуальних можливостей учнів) 

 

VI. Слухання музики. 

У.: А зараз прослухайте фрагмент «Осінь» з циклу «Пори року» 

П.І. Чайковського. 

К.: 이 음악은 어떤 감정을 불러 일으 킵니까? (Які почуття викликає ця 

музика?) 
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VII. Підсумок. 

У.: Наша подорож закінчується. Ми прибули на станцію «Підсумкова» – 

давайте підіб’ємо підсумок. Скажіть, чим ми займалися сьогодні на уроці? Що 

сподобалося? Що хотіли б додати? 

 

VIII. Домашнє завдання. 

У.: Остання наша станція – «Завдальна». Перед вами текст, який ви читали, а у 

файлі лежить листок, який вам надіслала осінь – це не просто листочок – це 

ваше домашнє завдання. 
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Додаток В 

 

ДИДАКТИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ДЛЯ 6 КЛАСУ «ДОЛЯ ГЕНІЯ» 

 

Проведено в рамках Науково-практичного семінару для вчителів 

музичного мистецтва Фрунзенського району (зараз – Немишлянський район) 

«Формування уявлення про музику як елементі ноосфери на уроках музичного 

мистецтва на прикладі впливу музичної класики на літературну, культурну, 

історичну і моральну традиції людства» на базі Харківської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 181 «Дьонсурі» у 2012 році.  

Розробив Кім О.О., вчитель музичного мистецтва. 

 

Дата проведення: 20 лютого 2012 року. 

клас: 6 клас 
«Какая глубина! 

Какая смелость и какая стройность! 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...» 

О С. Пушкін "Моцарт і Сальєрі" 

Тема урока: доля генія 

 

мета уроку: 

освітня: 

- поняття «рондо», «реквієм»; 

- на прикладі рондо з «Маленької нічної серенади» і «Лакрімози» з «Реквієму» 

ознайомити учнів з творчістю В.А. Моцарта; 

- показати відображення образу В.А. Моцарта, а також історію створення 

«Реквієму» у світовій літературі і кінематографі; 

розвиваюча: 

- розвиток вокально-інтонаційних навичок; 

- розвиток ритмічних навичок; 

виховна: 

- формувати вміння відрізняти добро і зло; 

- виховувати загальнолюдські норми. 

 

форма уроку: Урок-суд. 

 

Міжпредметні зв’язки: музика, література, історія. 
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устаткування: 

- портрети В.А. Моцарта, А. Сальєрі, О.С. Пушкіна, П.О.К. Бомарше; 

- комп’ютер; 

- план-конспект уроку. 

 

ТСО: аудіо-записи, відео-записи, презентація уроку. 

 

ХІД УРОКУ 
 

1. Організація класу: 

- готовність до уроку; 

слайд 1 
 

учитель: 

Добрий день.  

 

вітання гостям 

 

 

учитель: 

слайд 2 

 

Сьогодні передостанній зимовий урок музичного мистецтва. Пройде 

тиждень, і ... 

Веснянка 1:25 

 

учитель: 

Ви, звичайно ж, усі здогадалися, що настає ... 

 

учні: 

... весна. 

 

2. Актуалізація і корекція опорних знань: 

 

учитель: 

А зараз ми з вами повторимо веснянку композитора В. Філіпенка на слова 

А. Навроцького «Веснянка». 

 

виконання пісні 

 

учитель: 

До якого з жанрів відноситься «Веснянка»? 

 

учні: 

Календарно-обрядова. 
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слайд 3 

учитель: 

Яка особливість побудови форми «Веснянки»? 

 

учні: 

Тричастинна контрастна. 

 

учитель: 

З яких елементів складається кожна частина? 

 

учні: 

З повторюваних. 

 

учитель: 

Охарактеризуйте «Веснянку». 

 

учні: 

    показують картку 

учитель: 

 

Правильно. Тому що «Веснянка» – це зустріч весни. А весна – це зелена 

трава, це чисте небо, яскраве сонце. 

Сьогоднішній урок – про композитора, про якого А. Рубінштейн сказав: 

 

слайд 4. «Вечный солнечный свет в музыке, имя твое «Моцарт»». 

 

Музика геніального австрійського композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта – легка, світла, як «Веснянки». 

 

 

3.Тема уроку: Доля генія. 

 

учитель: 

слайд 5 
 

Тема уроку «Доля генія».  

Кого ж або що ми називаємо «генієм»? 
 

слайд 6 
 

У давньогрецькій міфології геній: дух – покровитель людини, пізніше – 

взагалі уособлення добрих і злих сил (добрий геній, злий геній). 
 

слайд 7 
 



 
243 

У сучасній мові – вища творча здатність; людина, здатна створювати нові, 

унікальні творіння, пізніше визнані «шедеврами». 

 

слайд 8 
 

Слово «творчий» означає здатність створювати щось нове, оригінальне, а 

не просто повторювати кимось уже вчинене. 
 

слайд 9 
 

Одним з визнаних геніїв в музиці є Вольфганг Амадей Моцарт. 

 

слайд 10 
 

Моцарт народився 27 січня 1756 року у Зальцбурзі.  

Музичні здібності Моцарта проявилися в дуже ранньому віці, коли йому 

було близько трьох років. Його батько Леопольд був одним з провідних 

європейських музичних педагогів. Батько навчив Вольфганга основам гри на 

клавесині, скрипці і органі. 

Більшість творів Моцарта – світлі, легкі, оптимістичні. Наприклад, 

«Маленька нічна серенада», написана в 1787 році. 

Сьогодні ми прослухаємо частину, яка називається «Рондо». 
 

слайд 11 
 

Рондо (від фр. Rondeau – «коло», «рух по колу») – музична форма, в якій 

неодноразові (не менше 3-х) проведення головної теми (рефрену) чергуються з 

відмінними один від одного епізодами. Є найбільш поширеною музичною 

формою з рефреном. 

В узагальненому вигляді схема форми така: 
 

A - B - A - C - A - ... - A 
 

слайд 12 
 

Рондо, як і пісня, складається з куплетів і рефренів (приспівів). 
 

 

слайд 13 
 

розрізняють: 

- Мале рондо, яке в свою чергу ділять на 

 

- однотемне:  
 

A –  хід – A 

T    T 

 

- двотемне:  
 

A – хід – B – хід – A 

file:///C:/wiki/27_%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F
file:///C:/wiki/1756_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
file:///C:/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
file:///C:/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582,_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B4
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD
file:///C:/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0
file:///C:/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD_(%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0)
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T    неT    T 
 

слайди 14 – 16 
 

- Велике рондо, яке в свою чергу ділять на 

- регулярне:  
 

A  B  A  C  A  ... A 
 

- регулярне з повторенням побічних тем:  
 

A  B  A  C  A  B  A 

T  D  T  S  T  T  T 
 

 

- нерегулярне:  
 

AB  C  A  BC  BA 
 

- сонатна форма з епізодом замість розробки:  
 

A  B  C  A  B 

(ГП)  (ПП)  (епізод)  (ГП)  (ПП) 
 

 

Отже, Вольфганг Амадей Моцарт, «рондо з "Маленької нічної серенади». 
 

 

маленька серенада 3:30 
 

учитель: Але найбільш, мабуть, відомий твір Моцарта – «Реквієм». 
 

слайд 17 
 

«Реквієм» – заупокійна католицька меса (обідня). І доля розсудила так, що 

це – останній, недописаний твір. Тільки половина його повністю написана 

самим композитором. Друга половина по залишених їм начерками дописана 

вже його учнем Зюсмайром. 

Настрій «Реквієму» дуже не схожий на інші твори Моцарта. Це, а також 

обставини смерті і таємного похорону композитора багатьох наштовхнули на 

думку, що насправді Моцарт був отруєний іншим відомим композитором того 

часу Антоніо Сальєрі. 
 

слайд 18 
 

Хто з вас дивився вже фільм відомого американського режисера Мілоша 

Формана «Амадей»? 
 

репліки учнів 

учитель: 

слайд 19 

 

Фільм знятий за мотивами однойменної п’єси Пітера Шеффера, яку він 

написав під враженням трагедії Олександра Сергійовича Пушкіна «Моцарт і 
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Сальєрі».  

В історії музики є традиційним, коли музичний твір народжується або по 

слідах історичних подій, або на основі літературних творів: опери, балети, 

ораторії. 

«Реквієм» Моцарта, якщо не єдине, то принаймні – перше порушення 

цього правила. Тут музичний твір надихнув істориків, психологів, 

криміналістів, письменників і кінематографістів. 

М.А. Римський-Корсаков написав оперу за «Моцартом і Сальєрі» Пушкіна. 

Фільм, фрагмент якого ми сьогодні подивимося – не єдиний. У 

Радянському Союзі за цією трагедію зняті навіть три фільми. Цікаво, що 

Інокентій Смоктуновський, якого сьогодні ви побачите в ролі Сальєрі, в двох 

більш ранніх екранізаціях грав Моцарта. 

 

слайд 20 

перегляд фрагмента фільму 9:50 

 

4.Суд. 

 

учитель: 

слайд 21 
 

Отже, у нас на очах було задумано і здійснено лиходійство. І зараз я хочу 

представити вам суддю: 
 

встає учень-суддя 

учитель: 

... обвинувача: 

встає учень-обвинувач 

учитель: 

... і захисника: 
 

встає учень-захисник 

суддя: 

Слово звинуваченням. 

 

обвинувач: 

Звичайно, те, що ми зараз побачили – це тільки екранізація літературного 

твору. Хтось міг би сказати, що Пушкін вигадав свою історію, спираючись 

тільки на визнання Сальєрі, зроблене ним в хворобливому стані. 

Але сучасні дослідження показали (попрошу слайд) ... 
 

слайд 22 
 

що Моцарт дійсно був отруєний, і визнання Сальєрі – не плід хвороби. 
 

суддя: 

Слово захисту. 
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захисник: 

Звичайно, захист не може заперечувати самого факту злочину. Але ми 

маємо неспростовні докази того, що у обвинуваченого Антоніо Сальєрі є 

пом’якшувальні обставини. Прошу зачитати показання обвинуваченого. 

 

 

слайд 23. Сальери: Все говорят: нет правды на земле. 

Но правды нет – и выше. Для меня 

Так это ясно, как простая гамма... 

Где ж правота, когда священный дар,  

Когда бессмертный гений – не в награду 

Любви горящей, самоотверженья,  

Трудов, усердия, молений послан – 

А озаряет голову безумца, 

Гуляки праздного? 

Что пользы в нём? Как некий херувим, 

Он несколько занёс нам песен райских, 

Чтоб, возмутить бескрылое желанье 

В нас, чадах праха, после улететь! 

Так улетай же! чем скорей, тем лучше. 

 
 

Ми бачимо, що обвинувачений боровся за справедливість, за те, щоб 

визнання і слава належали трудівникам, а не ледарям. 

 

суддя: 

Звинувачення. 

 

обвинувач: 

слайд 24 
 

Але Моцарт зовсім і не був ледарем. Якби не його працьовитість, якби не 

заняття музикою з дитинства, його талант ніколи не розкрився б. 

 

суддя: 

Захист. 

 

захисник: 

Але Сальєрі міг і не знати про це. 
 

 

слайд 25. Сальери: …Эти слезы. 

 Впервые лью: и больно и приятно, 

 Как будто тяжкий совершил я долг... 
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Ми бачимо, що особистої заздрості до Моцарта у нього не було. Що їм 

рухав тільки обов’язок. 

 

суддя: 

Звинувачення. 

 

слайд 26. Моцарт: ...Ах, правда ли, Сальери, 

Что Бомарше кого-то отравил? 

 

Сальери: Не думаю: он слишком был смешон 

Для ремесла такого. 

 

Моцарт: Он же гений, 

 Как ты да я. А гений и злодейство 

 Две вещи несовместные. Не правда ль?  

 

обвинувач: 

Тут ми бачимо зовсім інший настрій обвинуваченого. Він вважає себе 

великим – і йому можна те, чого не можна «смішному» Бомарше. 
 

суддя: 

Суд вислухав обидві сторони і виходить для наради. 
 

учитель: 

Поки суд приймає рішення, скажіть: хто знає, ким був Бомарше? 
 

репліки учнів 

учитель: 

слайд 27 
 

П’єр Огюстен Карон де Бомарше – видатний французький драматург, а 

також: 

- власник компанії, яка за дорученням французького короля постачала 

зброю американським повстанцям у Війні за незалежність; 

- винахідник деталі, яка зробила роботу годинників більш точною і яку досі 

використовують у механічних годинниках. 

Як сказано у Пушкіна, Сальєрі написав оперу за п’єсою Бомарше «Тарар». 

Моцарт написав оперу за «Весіллям Фігаро» Бомарше. 
 

пауза 
 

Але повернемося до зали суду ... 

 

суддя: 

Оголошую вердикт присяжних: 
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слайди 28-30. Сальери. 

Имя вы назвали, 

Но как-то странно оттого, 

Что вы ни разу не слыхали 

Звучанье музыки его. 

 

…Когда над Моцартом сомкнулась  

Земля, как на море – волной, –  

Должно быть, глубоко вздохнулось 

Тому, кто ждал минуты той. 

 

Но было так: 

Когда в партере 

И ложах смолкли голоса, 

Исполнить музыку Сальери 

Ничей смычок не поднялся. 

 

Прикрыв глаза рукой неловкой, 

Похолодел недаром он. 

Так начиналась забастовка 

Всех музыкантов всех времен! 

 

Всю жизнь свою отдать карьере, 

А сорок опер – все молчат. 

И не себя ль убил Сальери, 

В чужой стакан бросая яд?! 

Леонід Хаустов 

 
 

учитель: 

Дійсно, фрагмент фільму, який ви подивилися – рідкісна нагода почути 

музику Сальєрі. Коли припущення про причетність Сальєрі до смерті Моцарта 

стало загальним переконанням, музиканти Європи поклялися ніколи більше не 

виконувати творів Сальєрі. 
 

слайд 31 
 

У фільмі ви чули першу частину меси. А зараз послухайте останню 

частину, написану самим Моцартом – «Лакримоза». Українською це означає 

«слізна». 

слайд 32 
 

Якщо хтось із вас впізнав портрети людей в відеоряді, назвіть їх імена 

після прослуховування музики. 
 

Лакримоза 2:52 
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учитель: 

Чиї портрети вам знайомі? 
 

учні: 

Сократ ... Платон ... Петро I ... Суворов ... Ейнштейн ... Леонардо ... Пушкін 

... 

 

5. Аналіз твору В.А. Моцарта «Лакримоза» 
 

 

6. Закріплення матеріалу: 

слайди 33 - 38 
 

Який тип хору виконує «Лакримоза»? 

1) Змішаний; 

2) Жіночий; 

3) Чоловічий; 

4) Дитячий 

Відповідь: Змішаний. 

 

Який тип оркестру виконує «Маленьку нічну серенаду»? 

1) Симфонічний; 

2) Камерний; 

3) Народний; 

Відповідь: Камерний. 

 

В якому місті народився Вольфганг Амадей Моцарт? 

1) Відень; 

2) Дрезден; 

3) Зальцбург; 

4) Бонн. 

Відповідь: Зальцбург. 

 

7. Підсумки уроку: 

- особливості музичного стилю; 

- які назви інструментів запам’ятали; 

- назвіть імена діячів музичного мистецтва; 

 

8. Коментар і завдання додому: слухання музики. 
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Додаток Г 

 

ДОПОВІДЬ «ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА 

УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ В 

УЧНІВ ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОЇ І ДУХОВНОЇ 

КУЛЬТУРИ, МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ» 

 

Проведено в рамках Науково-практичного семінару для вчителів 

музичного мистецтва Фрунзенського району (зараз – Немишлянський район) 

«Формування уявлення про музику як елементі ноосфери на уроках музичного 

мистецтва на прикладі впливу музичної класики на літературну, культурну, 

історичну і моральну традиції людства» на базі Харківської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 181 «Дьонсурі» у 2012 році.  

 

Доповідач: Кім О.О., вчитель музичного мистецтва. 

 

слайд 1 

Доброго дня. 

слайд 2 
 

Свою доповідь я хотів би розпочати з прикладу, що має мало відношення 

до музики, і все-таки прямо відноситься до теми семінару та моєї доповіді. 

слайд 3 
 

Якщо кільком людям ставити одне і те ж питання: «Хто продав Америці 

Аляску? » – не менше половини з них дадуть відповідь: «Катерина II». 

Якщо ж їм запропонувати зіставити деякі історичні дати, практично всі 

згадають, що наприкінці правління Катерини Сполученим Штатам не було ще й 

20 років, що вони вузькою смугою були витягнуті уздовж атлантичного 

узбережжя, і що від Руської Америки їх відокремлювали і французька Луїзіана, 

і іспанська Мексика . Що до виходу до Тихого Океану і до Російської Америки 

їм потрібно було ще три чверті століття, і що Аляску-таки продав їм правнук 
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Катерини Олександр II. 

У чому ж причина відомого міфу? Напевно, в тому, що світова історія і 

вітчизняна історія як в радянській школі, так і в сучасній українській школі 

викладаються як різні предмети, в різні роки навчання і, найчастіше, різними 

вчителями. 

Напевно, схожі приклади можна привести і в тому, що стосується 

дисциплін природничо-наукового циклу. Але учасники сьогоднішнього 

семінару представляють гуманітарний цикл, до якого відноситься і предмет 

«Музичне мистецтво». 

Уникнути подібної плутанини можна з використанням, в першу чергу, 

міжпредметних зв’язків. 

У формуванні навчального плану загальноосвітньої школи беруть участь 

великі колективи і на різних рівнях. З урахуванням різноманітності дисциплін, 

динаміки багатьох з них (все природно-наукові, історія – найбільшою мірою 

серед гуманітарних) завдання формування цілісного бачення предметів і явищ 

як в матеріальній, так і в духовній сфері не може бути вирішене «раз і назавжди 

згори». Домагатися цього – завдання кожного вчителя в його щоденній 

навчальній діяльності. 

Зрозуміло, успіх в даному випадку можливий тільки тоді, коли педагог 

знайом не тільки з навчальним планом його власної дисципліни, а й із 

загальним навчальним планом. Зрозуміло, допомога в цьому – завдання 

методичних об’єднань за відповідними напрямами і циклам дисциплін. 

 

слайд 4 

 

Характерною для дисциплін гуманітарного циклу при різних предметах є 

єдина мета: формування гармонійно розвиненої особистості, носія вітчизняної 

та світової духовної культури. І заради досягнення цієї мети вчителям 

необхідно за специфікою своїх дисциплін не втрачати відчуття цієї спільної 

мети. Не забувати, що у живому житті поза школою література, архітектура, 

живопис, музика не відокремлені одне від одного ніякими рамками, що вони 
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завжди існують у взаємодії і взаємопроникненні. 

 

слайд 5 

 

Термін «ноосфера» у вітчизняній традиції найчастіше асоціюється з ім’ям 

Володимира Вернадського. У визначенні Вернадського біосфера, все-таки, це 

матеріальний результат розумної діяльності людини, втілення людської думки в 

продуктах матеріальної культури і вплив на інші складові матеріального же 

світу. 

 

слайд 6 

 

Менше відомо вихідне визначення, дане авторами терміна – професором 

математики Сорбонни Едуардом Леруа і палеонтологом-еволюціоністом і 

католицьким філософом П’єром Тейяр де Шарденом – слухачам лекцій з 

геохімії, які в 1922/1923 роках читав в Сорбонні Володимир Вернадський. 

 

слайд 7 

 

У вихідному визначенні ми бачимо ноосферу саме як колективні думку і 

почуття самі по собі, що існують незалежно від їх матеріального втілення. Не 

завдання нашого семінару – доводити ідеальну або матеріальну сутність 

ноосфери. Незаперечним в будь-якому випадку залишається факт, що всі 

справжні культурні цінності, маючи конкретних авторів, в значній мірі є 

колективним продуктом, результатом впливу вже сформованої культури на 

думки і творчість автора, з одного боку, і вплив нового, створеного автором на 

загальну художню, духовну культуру. 

Історія мистецтва – це історія взаємодії його різних видів і жанрів.  

Це:  

- поетичні твори, написані під впливом творів живопису, скульптури чи 

архітектури («Фонтану Бахчисарайского дворца», О.С. Пушкін); 

- постановка літературних творів в театрі як у жанрі драми, так і опери або 

балету; 

- екранізація літературних і драматичних творів. 
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Попри зрозуміле усім іронічне ставлення до подібних явищ, потрібно 

згадати навіть і такі сучасні твори, як:  

- літературні видання по вже знятим фільмам; 

- екранізація коміксів; 

- екранізація комп’ютерних ігор. 

Персонажі різних жанрів мистецтва в сфері нашого колективного розуму 

займають місце реально існуючих або таких, що існували, людей, навіть якщо 

ніякого історичного прототипу у них немає. 

Кому насправді пам’ятник – скульптура на пероні Південного вокзалу у 

Харкові – перша, але далеко не єдина в нашому місті?  

Акторові Михайлу Пуговкіну? 

Письменникам Ільфу і Петрову? 

Або, усе-таки, отцю Федору Вострикову, який давно вже відокремився від 

літературного твору і не відрізняється в нашій свідомості від реальних людей. 

Повторюючи в черговий раз з якогось приводу: «Не корысти ради, а токмо 

волей пославшей мя жены...» – кого ми цитуємо? 

Ільфа і Петрова? Або того ж Федора Вострикова? 

Урок, який ви сьогодні відвідаєте, присвячений в тому числі і «Лакримоза» 

з «Реквієму» Вольфганга Амадея Моцарта. 

 

слайд 8 

 

Тема «Лакрімози» цілком або частинами представлена в багатьох художніх 

фільмах, в тому числі і у фільмі Мілоша Формана «Амадей». 

 

кадри з «Амадей» 

 

Фільм Формана, за його власним зізнанням, результат впливу відразу двох 

музичних творів: самого «Реквієму» Моцарта і опери М.А. Римського-

Корсакова «Моцарт і Сальєрі», знятого за однойменною маленькою трагедією 

О.С. Пушкіна. 

У підготовці уроку я ставив собі за мету показати, в тому числі, і вплив 
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моцартівського реквієму на інших авторів, у тому числі і на О.С. Пушкіна. На 

уроці використовується фрагмент з екранізації «Моцарта і Сальєрі». 

Коли не тільки план, а й ціле забезпечення уроку були вже, фактично, 

готові, я звернув увагу на дивне переплетення: 

- в розмові про «Реквіємі» я захотів використати фрагмент з фільму; 

- у взятому мною фрагменті обидва композитора згадують про Бомарше; 

 

слайд 9 

 

- навчальним планом на цьому ж уроці передбачено знайомство з рондо з 

«Маленької нічної серенади» Моцарта; 

- в постановці «Весілля Фігаро» Бомарше в Московському театрі сатири у 

фінальній сцені «Мораль» виконується під обробку рондо з «Маленької 

нічної серенади». 

 

мораль з «Весілля Фігаро» 

 

Ще одна несподівана паралель – у відеоряді до кліпу на музику з 

«Лакрімози», яка була обрана для уроку, один за іншим змінюються портрети 

знаменитих філософів, математиків, фізиків, політиків. І останній портрет (під 

«Amen»), як ви побачите під час уроку – портрет А.С. Пушкіна, трагедію якого 

і я обрав як додатковий матеріал до уроку. 

 

слайд 10 

 

Приклад таких же переплетень ... «Геній і лиходійство», точніше 

допустимість злодійства заради «великої мети» – тема відразу двох 

драматичних творів О.С. Пушкіна: «Моцарт і Сальєрі» і «Борис Годунов». Але 

«Цар Борис» є ще і у Олексія Костянтиновича Толстого. А ще й у Пушкіна, і у 

Толстого, так само як і у Лесі Українки є (під різними назвами) і дон Жуан. 

Втім, як і у Моцарта. 

Залишається на вибір припустити: 

- або наявність попередньої домовленості між людьми різних країн і епох, 

що призвело до такого переплетення; 
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- або існування ноосфери, в яку кожен із творців щось вкладає, з якої щось 

черпає, але яка, все-таки, існує як самостійна сукупність наших думок і 

почуттів. 

 

Залучення учнів до цієї загальної сфері – одне із завдань дисциплін 

гуманітарного циклу. І, в першу чергу, музичного мистецтва. Це так з 

наступних причин: 

- музика, як жоден інший вид мистецтва, здатна діяти безпосередньо на 

почуття людини; 

 

слайд 11 

 

- саме тому, перекладені на музику твори інших видів мистецтва відомі 

набагато краще, ніж їхні прототипи; приклад – та ж трилогія про Фігаро 

Бомарше, з якої озвучені в операх перша і друга частина відомі набагато 

більшій кількості людей, ніж третя частина; 

 

- ставлення до музичного мистецтва як до «другорядного» предмету, про що 

в іншому місці можна було б пошкодувати, у даному випадку означає 

зовсім інший рівень мотивації – менше хвилювання учнів і налаштованість 

не на можливі засоби і наслідки контролю, а на більш невимушене 

сприйняття матеріалу уроку . 

 

слайд 12 

 

Використання міжпредметних зв’язків повинно бути творчим, з 

урахуванням таких обставин більшої або меншої ваги: 

 

слайд 13 

 

- необхідна реалізація «обов’язкової програми» власної дисципліни, 

передбаченої навчальним планом; 

 

слайд 14 
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- твір музичного мистецтва і пов’язаний з ним «генетично» твір літератури, 

живопису, архітектури можуть відноситься до навчальних планів різних 

років навчання; 

 

слайд 15 

 

- один з найбільш ефективних способів запам’ятовування – асоціативний. 

Саме остання обставина і має, у кінцевому рахунку, надати впевненість в 

досягненні поставленої мети, розуміння того, що цілісність сприйняття 

загальнолюдських культурних і моральних цінностей, на відміну від конкретної 

мети конкретного уроку, не може бути негайним результатом, але при бажанні і 

здатності педагога у взаємодії з іншими вчителями виявиться одним з підсумків 

всього навчання в школі. 
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Додаток Д  

ТАБЛИЦІ 
 

Таблиця Д.1.  

Зміни змістового складу навчального плану «Радісне життя» 

Н
а

в
ч

а
л

ь
н

и
й

 

п
л

а
н

 

Вид діяльності Поєднання видів діяльності Спосіб інтеграції 

5-й 

Фізична активність 

(신체 활동) 

• Розуміння рухів тіла (швидкість, напрямок, вигин, 

тряска, біг, нахил, використання обладнання) 

• Гра з різними людьми (спілкування, пластична гра, 

виконання музики, гра «безпека і порядок») 

Паралельна або 

часткова інтеграція 

(спроба інтегрувати між 

двома областями) 

Виконання/ 

відтворення/ 

висловлювання 

(표현 활동) 

• Спортивна активність (міміка) 

• Музична діяльність 

• Мистецька діяльність (ліплення, пластика) 

• Музика і спортивна активність (вираження тіла через 

музику) 

Сприйняття/ 

насолоджування/ 

вдячність 

(감상 활동) 

• Реакція на виразну діяльність 

6-й 

Фізична активність 

(신체 활동) 

• Міміка 

• Відтворення різних речей (ходьба, біг, стрибки, з 

використанням засобів або обладнання, сезонні ігри, 

народні ігри, гра «безпека і порядок») 

Паралельна або 

часткова інтеграція 

(спроба інтегрувати між 

двома областями) 

Виконання/ 

відтворення/ 

висловлювання 

(표현 활동) 

• Музична діяльність 

• Мистецька діяльність 

• Музична + спортивна діяльність (висловлення себе під 

музику) 

• Музична + мистецька + спортивна діяльність (дитяча 

гра) 

Сприйняття/ 

насолоджування/ 

вдячність 

(감상 활동) 

• Реакція на виразну діяльність 

7-й 

Гра – Виконання/ 

відтворення/ 

висловлювання 

(놀이와 표현) 

• Відтворення різних речей (ходьба, біг, гра з 

обладнанням і устаткуванням, міміка, народні ігри, 

музичні інструменти, дитяча гра) 

• Вираження через тіло, музику і мистецтво 

Паралельна, часткова 

або повна інтеграція 

Сприйняття/ 

насолоджування/ 

вдячність 

(감상) 

• Реагування на гру і експресивну діяльність 

Розуміння 

(이해) 

• Рух частин тіла 

• Музичні елементи 

• Мистецькі елементи 

박소영, 이경언, 유정애. 초등학교「즐거운 생활」교육과정의 통합 방식과. 내용 구성의 한계 

및 방향. 교육과정평가연구, 7(1), 87-106 (Пак Со-йонг, І Кьонг-он, Ю Чонг-е. Метод 

інтеграції навчальної програми початкової школи «Радісне життя». Недоліки та напрямки 

організації контенту [текст] / Со-йонг Пак, Кьонг-он І, Чонг-е Ю. – Дослідження з навчальної 

програми. – 2004. – Т.7. - №1. – С.87-106) 
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Таблиця Д.2.  

Зміст музично-естетичного виховання, 3-4 класи 

Вид діяльності Підвид діяльності 3-4 класи 
В

и
к
о

н
ан

н
я
/в

ід
тв

о
р

ен
н

я
/в

и
сл

о
в
л
ю

в
ан

н
я
  

(표
현

 활
동

) 
Відтворення у правильному 

положенні 

Здатність співати, дотримуючись правильної 

співацької постави 

Здатність грати на інструменті в правильній 

позі і техніці. 

Виконання музики 

Здатність співати або грати на музичних 

інструментах з розумінням елементів і понять 

на рівні 3-4 класів. 

Фізичне відображення музики. 

Здатність запам’ятати фрагмент музичного 

твору з наступним його виконанням solo або в 

ансамблі. 

Слухання, спів колискових або народних 

пісень. 

Створення і виконання 

музики 

Ситуація або історія може бути виражена в 

різних звуках. 

Здатність змінити слова у тексті або зробити 

слова відповідними до змісту. 

Здатність змінити ритм (довгий / короткий) 

частини музичного матеріалу. 

С
п

р
и

й
н

я
тт

я
/ 

н
ас

о
л
о
д

ж
у
в
ан

н
я/

 

в
д

я
ч
н

іс
ть

 

(감
상

 활
동

) 

Розуміння елементів і 

понять музики 

Розрізнення елементів музики і понять на рівні 

3-4 класів. 

Розуміння і оцінка 

характеристик музики 

Слухання музики і висловлювання про 

характер фрагментів 

Сприйняття співу, гри, танців, ходи і розмова 

про використання музики. 

М
у
зи

к
а 

у
 

ж
и

тт
і 

(생
활
화

) Власний стосунок до 

слухання музики 
Насолоджування музикою у житті. 

Визнання цінності 

корейської музики 
Здатність знаходити музику у житті. 

음악과 교육과정. 교육과학기술부 고시 제 2011 361호 [별책12] . – 서울. – 2011. – 52 p. (Навчальний 

план з музики. Повідомлення Міністерства освіти, науки та технологій, 2011 р. № 361 (Окрема книга 

12) [текст] / Сеул. – 2011. – 52 с.) 
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Таблиця Д.3. 

Зміст музично-естетичного виховання, 5-6 класи 

Вид діяльності Підвид діяльності 5-6 класи 
В

и
к
о

н
ан

н
я
/в

ід
тв

о
р

ен
н

я
/в

и
сл

о
в
л
ю

в
ан

н
я
  

(표
현

 활
동

) 
Відтворення у правильному 

положенні 

Здатність співати, дотримуючись правильної 

співацької постави. 

Здатність грати на інструменті, дотримуючись 

правильної постави та відповідної техніки. 

Виконання музики 

Здатність співати або грати на музичних 

інструментах з розумінням засобів музичної 

виразності. 

Фізичне відображення музики. 

Використання характеристики фрагмента 

музики, здатність співати або грати самостійно 

або в ансамблі. 

Слухання, спів колискових, народних або 

давніх пісень. 

Створення і виконання 

музики 

Ситуація або історія може бути виражена в 

різних звуках. 

Здатність змінити слова у тексті або зробити 

слова відповідними до змісту. 

Здатність змінити ритм (довгий / короткий) 

частини музичного матеріалу. 

С
п

р
и

й
н

я
тт

я
/ 

н
ас

о
л
о
д

ж
у
в
ан

н

я
/ 

в
д

я
ч
н

іс
ть

 

(감
상

 활
동

) Розуміння елементів і 

понять музики 

Розрізнення елементів музики і понять на рівні 

5-6 класів. 

Розуміння і оцінка 

характеристик музики 

Слухання музики з різних культур і її 

характеристика. 

Слухання ритуальної, святкової, духовної 

музики і розмова про використання музики.  

М
у
зи

к
а 

у
 

ж
и

тт
і 

(생
활
화

) 

Власний стосунок до 

слухання музики 
Насолоджування музикою у житті. 

Визнання цінності 

корейської музики 

Здатність характеризувати значення корейської 

музики. 

음악과 교육과정. 교육과학기술부 고시 제 2011 361호 [별책12] . – 서울. – 2011. – 52 p. (Навчальний 

план з музики. Повідомлення Міністерства освіти, науки та технологій, 2011 р. № 361 (Окрема книга 

12) [текст] / Сеул. – 2011. – 52 с.) 
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Таблиця Д.4.  

Школи Р. Штайнера у Південній Кореї (최수환. 한국에도 발도르프학교가 

있다. https://storyenzin.com/2012/03/22/한국의-발도르프학교-14/) 

청계 자유 발도르프 학교 Безкоштовна вальдорфська школа в Чонггє (청계) 

푸른숲 발도르프 학교 Вальдорфська школа «Зелений ліс», Квангчу (광주) 

구름산 발도르프 학교 Вальдорфська школа «Хмарна гора», Квангмьонг (광명) 

양평 슈타이너 학교 Школа Штайнера в повіті Янгпьонг (양평), провінція Кьонггідо (경기도) 

사과 나무 학교 «Яблунева школа», Пусан (부산) 

동림 자유 학교 Безкоштовна вальдорфська школа «Східний край», Йонгін (용인) 

서울 자유 발도르프 학교 Безкоштовна вальдорфська школа в Сеулі 

인천 발도르프 학교 Вальдорфська школа в Інчхон (인천) 

공현진항 초등 학교 
Початкова школа в Гонгхьончінханг (공현진항), провінція Кангвондо 

(강원도) – державна інноваційна 

부산 자유 발도르프 학교 Безкоштовна вальдорфська школа в Пусан (부산) 

자유 정릉 발도르프 학교 Безкоштовна вальдорфська школа в Чонгин (정릉) 

무등 자유 발도르프 학교 
Безкоштовна вальдорфська школа «Модинг», Понгсанмьон (봉산면), повіт 

Там’янггун (담양군), провінція Чолла-намдо (전라남도)  

성남 자유 발도르프 학교 Безкоштовна вальдорфська школа в Сонгнам (성남) 

대전 자유 발도르프 학교 Безкоштовна вальдорфська школа в Течон (대전) 

 

Таблиця Д.5. 

Вальдорфські школи у розвинутих країнах 

Країна Населення  Кількість шкіл 
Кількість шкіл на 10 млн. 

населення 

Німеччина 83000000 232 27.95 

Великобританія 66000000 40 6.67 

Канада і США 367000000 150 4.09 

Франція 67000000 19 2.84 

Південна Корея 52000000 14 2.69 

Польща 38000000 4 1.05 

Японія 126000000 12 0.95 

Україна 43000000 4 0.93 
Джерела: 

- Список країн за населенням. https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_населенням 

- Bund der Freien Waldorfschulen. https://www.waldorfschule.de/englisch/waldorfschule-bund/ 

- List of Schools, Early Years Settings and other Members. https://www.steinerwaldorf.org/steiner-schools/list-of-

schools/ 

- Waldorf Answers on the philosophy and practice of Waldorf education. https://waldorfanswers.org/WaldorfFAQ.htm 
- Steiner Waldorf Schools in France. https://www.k12academics.com/national-directories/steiner-waldorf-

schools/France 

- 최수환. 한국에도 발도르프학교가 있다. https://storyenzin.com/2012/03/22/한국의-발도르프학교-14/ 

- International Association for Steiner. https://www.iaswece.org/europe/poland/ 

- Steiner Waldorf Schools in Japan. https://www.k12academics.com/national-directories/steiner-waldorf-schools/Japan 

- Вальдорфська система освіти – в Україні всього 4 школи рівних можливостей. 
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Таблиця Д.6.  

Музичні курси університетів Кореї 

Університет Чоннам Університет Конгчу 

Корейський 

національний 

педагогічний 

університет 

Університет Конгук 

 Виконання  

Практика уроку Практика уроку Практика уроку 

Сценічна мова 

Ансамбль фортепіано 

Хор 

Ансамбль 

Практика уроку 

Музика у середній 

школі 

Камерна музика 

Хор і оркестр 

 Теорія  

Гармонія 

 

 

 

 

Гармонія 

Теорія музики і 

форми 

Практика гармонії 

 

Теорія музики 

Гармонія 

Музичний аналіз та 

Форма 

Гармонія клавіатури 

Гармонія 

Музичний аналіз 

 

 Література та історія  

Історія західної музики 

Музика та мистецтво 

 

Історія корейської 

музики 

Історія західної 

музики 

Історія азіатської музики 

Історія корейської музики 

Історія західної музики 

Музика ХХ століття 

Вступ до музики 

Музична література 

Історія західної музики 

Вступ до 

корейської музики 

 Музичні навички та техніки  

Сольфеджіо 

Навчання 

Популярна музика 

Фортепіано 

Акомпанемент 

 

Сольфеджіо 

Спів 

Акомпанемент 

Практика 

Початок фортепіано 

Аранжування 

 

Сольфеджіо 

Фортепіанна практика 

Вокальна практика 

Практика гармонії 

Практична музика 

Акомпанемент 

Аранжування 

Диригування 

Сольфеджіо 

Комп’ютерна музика 

Фортепіано 

Акомпанемент 

Диригування 

Оркестровка 

Дикція 

 

 Гугак   

Акомпанемент чанггу 

Історія Гугак 

Вступ до Гугак 

Гугак: спів у 

супроводі Чангдан 

Гугак: Теорія і 

практика 

Акомпанемент 

фортепіано 

Акомпанемент чанггу 

Вступ до Гугака 

Практика Гугак 

Практика музики з 

дансо 

Традиційна музика 

Спів під акомпанемент 

чанггу 

Kim Bo Yeon. A Comparative Study of Selected Secondary School Preservice Music Teacher 

Education Programs in the Republic of Korea and the United States [текст]: dissertation for the 

degree of doctor of philosophy / Bo Yeon Kim. – School of Music. – The University of Utah. – 

2015. – 152 p. 

 

국악 (Гугак) – традиційна корейська музика 

장구 (Чанггу) – традиційний корейський барабан 

장단 (Чангдан) – традиційний корейський ритм 

단소 (дансо) – зубчаста поздовжня бамбукова флейта в корейській народній музиці
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Таблиця Д.7. 

Курси музичної освіти корейських університетів 

Університет Чоннам Університет Конгчу 
Корейський національний 

педагогічний університет 
Університет Конгук 

Основи музичної освіти 

Вивчення музики, викладання 

матеріалів та викладання 

Методи 

Курс логіки та музична критика 

Музична освіта  

Навчальна програма  

Навчання хору  

Навчання основ торії музики  

Навчання популярній гітарі  

Навчання перкусії  

Навчання співу  

Цифрове піаніно  

Музична діяльність музики і 

вираз тіла  

Навчання комп’ютерній музиці  

Навчання контрапункту 

Викладання Гугака 

Спів  

Струнні інструменти  

Духові інструменти  

Педагогіка викладання хору та 

оркестру 

Діяльність і композиція в класі  

Орфська педагогіка 

Методи навчання співу з 

акомпанементом 

Основи музичної освіти  

Вивчення музики 

Навчальні матеріали 

Курс логіки та музична критика 

Навчання хору  

Навчання оркестру  

Навчання Гугака  

Розвиток музичної освіти  

ЗМІ  

Основи музичної освіти  

Вивчення музики 

Навчальні матеріали 

Музична критика 

Музична освіта  

Методи  

Музика (Гугак)  

Методи навчання  

Спів (корейської) традиційної 

музики  

Комп’ютер і музика  

Освіта  

Викладання оркестру  

Викладання Гугака 

Вдячність  

Викладання традицій  

Музичний спів  

Інструмент у класі  

Основи  

Співоча освіта  

Навчання співу з акомпанементом  

Вивчення музики  

Інструменти  

Основи музичної освіти  

Вивчення музики, викладання 

матеріалів та викладання 

Методи 

Курс логіки та музична критика  

Педагогіка 

Практика в музичному семінарі  

Хорове диригування та методи 

викладання  

Мультимедійна допомога  

Музична освіта  

 

Kim Bo Yeon. A Comparative Study of Selected Secondary School Preservice Music Teacher Education Programs in the Republic of Korea and the 

United States [текст]: dissertation for the degree of doctor of philosophy / Bo Yeon Kim. – School of Music. – The University of Utah. – 2015. – 

152 p. 
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Таблиця Д.8  

Перелік вибіркових музичних програм національних університетів освіти. Кількість кредитів (кількість годин). Номери 

без () мають однакову кількість кредитів і годин 
К

о
л

ед
ж

 

 
Курс 

вільних 

мистецтв 

 

 Інтенсивний курс музичної освіти 

обов’язкові вибіркові 
3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

К
о

н
гд

ж
у

 

Музика 

2 курс 

Музична 

освіта 

I, II 4 

Музична 

практика 

I 2 

Хор Фортепіано I 

1 (2) 

Інструментальна 

музика I 1 

Корейська 

традиційна 

музика I 

Фортепіано II 

1 (2) 

Інструментальна 

музика II 1 

Корейська 

традиційна 

музика II 

Фортепіано 

III 1 

Вокальна 

музика I 

Виконання 

музики 1 

Корейська 

традиційна 

музика III 1 

Вокальна 

музика II 1 

Мелодія, 

гармонія I 1 

Рок-музика 

III 1 

Мелодія, 

гармонія 

II 1 

Хор I 1(2) 

Теорія 

музичної 

освіти 2 

Композиція 2 

Хор ІІ 1 

К
в
а
н

гд
ж

у
 

Сприйняття 

музики 

2 курс 

Музика 

1-IV 

4 (6) 

Музична 

практика 

I, II2 (4) 

Музична 

практика 

ІІІ, IV 2(4) 

  Хор 3 (4) Ансамбль 3 (4) Теорія 

традиційної 

корейської 

музики 

2 (2) 

Навчання 

слухати 

музику  

2 (2) 

Якість 

вокалу 3 (4) 

Клас фортепіано 

3 (4) 

Корейська 

традиційна 

музика 

2 (3) 

Композиційна 

практика 

3 (4) 

Т
ег

у
 

Музика 

2 курс 

Музика 

І, II 

4(5) 

Музична 

практика 

I 2(4) 

Музична 

практика 

II 2 

Музична 

практика 

II 2 

  Слухання 2 

(3) 

Музична 

освіта 2 

Клас фортепіано 

І 2 

Навчання 

традиційній 

корейській 

музиці 

2 (3) 

Клас 

фортепіано 

ІІ (3) 

Практичні 

навички 2 

Хор 2 

 

Творчі методи 

навчання 2 

Інструментальний 

ансамбль 2 

Спів 3 

국악교육협 의 회 보고서 (1). 초 • 중등학교 국악교육 개선방안 /국악 교육 협의회. – 국립국악원. – 1994.8.31. – 246쪽 (Звіт Корейської ради з традиційної 

музичної освіти (1). План вдосконалення корейської класичної музичної освіти [текст] / Корейська традиційна музична освітня рада. – Національний 

центр Гугака. – 1994. – 246 с. 
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К
о

л
ед

ж
 

 

Курс 

вільних 

мистецтв 

 

 Інтенсивний курс музичної освіти 

обов’язкові вибіркові 
3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

П
у

са
н

 

Музика 

2 курс 

Музика I-III 

4 (6) 

Музична 

практика 

I-III 3 (6) 

Корейська 

традиційна 

музика 2 

Слухання 

музики 2 

Клас фортепіано 

1 (2) 

Керівництво 

хором I 1 (2) 

Вокальна музика 

I 1 (2) 

Клас фортепіано 

II (2) 

Керівництво 

хором II 1 (2) 

Вокальна 

музика 

II I (2) 

Композиційна 

практика 

I 1 (2) 

Історія музики 2 

Композиційна 

практика 

II 1 (2) 

Оркестр І 1 (2) 

Оркестр II 

1 (2) 

Клас 

фортепіано 

III 2 (3) 

Корейська 

традиційна 

музика 

I 1 (2) 

Оркестр III 

1 (2) 

Корейська 

традиційна 

музика 

II 1 (2) 

Музична освіта 2 

С
еу

л
 

Музика 

2 курс  

Музична 

освіта 

I-IV (6) 

Музична 

практика 

I, II 2 (4) 

Музична 

практика 

III, IV2 (4) 

Любов до 

музики 2 

Пісня 2 

Вокальна музика 

2 (4) 

Гармонія 3 Композиційна 

практика 

2 (3) 

Хор 2 (3) 

Теорія музичної 

освіти 

2 2 

Інструментальна 

музика 

2 (3) 

Клас 

фортепіано 

2 (4) 

Ансамбль 2 

(3) 

Корейська 

традиційна 

музика 

2 (3) 

Історія музики 2 

Ін
ч

х
о

н
 

Музика  

2 курс 

Музика та 

освіта l, II 4 

Музична 

практика 

I 2 (4) Музична 

практика 

II 2 (4) 

Інструментальна 

музика 2 (3) 

 Теорія 

традиційної 

музики 2 

Вибір: Оркестр; 

Струнний 

квартет 

1 2 

Вокальна 

музика 3 (4) 

Корейська 

традиційна 

музика 

2 (4) 

Теорія 

гармонії 

2 (3) 

Дослідження 

музичної 

освіти Кореї 

2 

Керівництво 

ансамблем 2 (3) 

Аналіз 

підручників 2 

Музична освіта 2 

Ч
о

н
д

ж
у

 

Музика 

2 курс 

Викладання 

музики I, 

II4 

Музична 

практика 

I 2 (4) 

Музична 

практика 

II 2 (4) 

 

фортепіано 

3 (4) 

Інструментальна 

музика 3 (4) 

Скрипковий 

ансамбль 

3 (4) 

Корейська 

традиційна 

музика 3 (4) 

Вокальна 

музика 3 (4) 

Керівництво 

хором 

3 (4) 

Композиція 3 
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К
о

л
ед

ж
 

 

Курс 

вільних 

мистецтв 

 

 Інтенсивний курс музичної освіти 

обов’язкові вибіркові 
3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 
Ч

ед
ж

у
 

Оцінка живої 

музики 2 

Музична 

освіта 

I, II4 (6) 

Музична 

практика 

I 2 (4) 

Музична 

практика 

II 2 (4) 

Селянська 

музика у 

виконанні 

самульнорі 

2 

Народна 

пісня 

Чеджу 2 

Теорія гармонії 

3 

Гармонія 

3 (4) 

Керівництво 

хором 

2 (3) 

Скрипковий 

ансамбль 

2 (3) 

Дослідження 

традиційної 

корейської 

музики 3 

Творчі 

методи 

навчання 3 

Музична освіта 3 

Історія музики 2 

Ч
ін

ч
ж

у
 

Музика 

2 курс 

Музична 

освіта 

I, II 4 

Музична 

практика 

I 2 (4) 

Музична 

практика 

II 2 (4) 

 Фортепіано 3 Теорія гармонії 

3 

Методи 

композиції 2 

Спів 3 

 

Корейська 

традиційна 

музика 2 

Хор 3 

Історія музики 2 

Ансамбль 3 

Ч
о

н
гч

ж
у

 

Музика 

2 курс 

Музична 

освіта 

I, II 4 (5) 

Музична 

практика 

1 2 (4) 

 Сприйняття 

музики 2 

Музична 

практика 

II 2 

 Інструментальна 

музика 

I 1 (2) 

Вокальна 

музика 

1 2 (4) 

Творчі 

практичні 

навички 

I 1 (2) 

Керівництво 

хором 

Практична 

майстерність I 1 

Практика 

керівництва 

ансамблем II 1 

Інструментальна 

музика 

I 1 (2) 

Клас фортепіано 

12 (4) 

Творчі 

практичні 

навички 

II1 (2) 

Керівництво 

хором 

Практична 

майстерність II 

1 

Практика 

керівництва 

ансамблем II 1 

Клас 

фортепіано 

ІІ (4) 

Вокальна 

музика 

II 1 (2) 

Керівництво 

хором 

Практична 

майстерність 

1 

Практика 

керівництва 

ансамблем 1 

Музична 

освіта – 

семінар I 1 

Корейська 

традиційна 

музика 2 

Музична освіта - 

семінар II 2 
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Додаток Е 

РИСУНКИ 

 

 
Рис. Е.1. Текст як елемент живопису 

https://pikabu.ru/story/ 

komar_kitayskaya_zhivopis_5869066 

 
Рис. Е.2. Текст як живопис 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_c143f9e50102wfso.html 

 

 

Рисунок Е.3. Корейські феодальні королівства, 476 р. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:History_of_Korea-Three_Kingdoms_Period-476_CE.gif 
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Рисунок Е.4: Перша сторінка 

протоколу освіти короля Го-Джонг 

в лютому 1895 року 
http://yoksa.aks.ac.kr/jsp/cc/View.jsp?page= 

&gb=1&cd=&cc10id=Z0000784&cc40id= 

 
Рисунок Е.5. Картина Кім Хонг-до (1745-

1806), яка зображує сцену в Соданг. 
Ця картина перебуває в корейській національній 

скарбниці № 527 

 

 

Рисунок Е.6. Книга гімнів Чансонгга, 

видана Андервудом в 1894 році. 

Великі корейські літери на лівій 

стороні книги перекладаються як 

«Хвалебна пісня (찬양가 – 

Чан’янгга)» 

 

Рисунок Е.7. Дві сторінки гімну 

«Хвалебної пісні» (Чан’янга), яка 

показує музичну партію з чотирьох 

вокальних частин, а пісні написані 

корейською мовою 
http://www.ssu.ac.kr/web/museum 
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(거국가(去國歌) – Пісня для всієї країни) написав Ан Чанг-Хо (안창호) 

 

1. 간다 간다 나는 간다 너를 두고 나는 간다  

잠시 뜻을 얻었노라 가불대는 이 시운이  

나의 등을 내밀어서 너를 떠나 가게하니  

이제부터 여러해를 너를 보지 못할지나  

그 동안에 나는 오직 너를 위해 일하리니  

나간다고 서러마라 나의 사랑 한반도야 

1. Я йду, я йду, я йду 

Я отримав хвилинку для цього 

Я підняв спину і відпустив тебе. 

Я не бачу вас багато років. 

Тим часом я працюю тільки для вас. 

Не йди, моя любов - це мій півострів. 

 

2. 간다 간다 나는 간다 너를 두고 나는 간다  

저 시운을 대적타가 열혈루 뿌리고서  

네 품속에 누어자는 내형제를 다깨워서  

한번 기껏 해보았으면 속이 시원 하겠다만  

나중 일을 생각하여 분을 참고 떠나가나  

내가 가면 영갈소냐 나의 사랑 한반도야 

2. Я йду, я йду, я йду 

Це велика книга. 

Я пробуджу всіх братів, що сплять у твоєму лоні. 

Як тільки ви це зробите, у вас все буде добре. 

Подумайте про свою роботу і залиште своє 

майбутнє. 

Якщо я йду, юність – це мій любий півострів. 

3. 간다 간다 나는 간다 너를 두고 나는 간다  

내가 너를 작별한 후 태평양과 대서양을  

건널 때도 있을지며 시베리아 만주들에  

다닐 때도 있을지니 나의 몸을 부평같이  

어느 곳에 가있던지 너의 생각 할터이니  

너더 나를 생각하라 나의 사랑 한반도야 

3. Я йду, я йду, я виходжу 

Після того, як я прощаюся з Тихим і 

Атлантичним океанами 

Може колись перетну Сибір і Маньчжурію 

І хоча я буду там своїм тілом, 

Але, де б ви не були, це ваші думки. 

Згадуй про мене, моя любов, мій півострів. 

4. 간다 간다 나는 간다 너를 두고 나는 간다  

지금 이별할 대에는 빈주먹을 들고가나  

후일 상봉할 때에는 기를 들고 올터이니  

눈물흘린 이 이별이 기쁜 환영 되리로다  

악폭풍우 심한 이 때 부대부대 잘있거라  

훗날 다시 만나보자 나의 사랑 한반도야 

 

4. Я йду, я йду, Я зараз збираюся піти 

Коли ми возз’єднаємося пізніше, ми візьмемо 

прапор, і нам буде добре. 

Це слізне прощання, буде радісним вітання. 

Хороша погода, погана погода. 

Давайте зустрінемося пізніше, моя любов – 

Корейський півострів. 

www.ahnchangho.or.kr/site/main/a03_02.php 

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%88%EC%B0%BD%ED%98%B8
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Текст Егукка (애국가, національний гімн Кореї, рис. Е.8) також був написаний 

Ан Чанг-Хо.  

 

동해물과 백두산이 

마르고 닳도록 

하느님이 보우하사 

우리 나라만세  

 

Поки не висохне Східно-Китайське море 

І не зітреться гора Пекту-сан, 

Хай славиться вічно Наша країна, 

Яку благословляє Господь!  

무궁화 천리  

화려강산 

대한사람 대한으로 

길이 보전하세  

 

Суданські мальви 

На тисячі миль по всюди —  

Гей, корейці, захистимо навіки 

Велику Корею!  

남산 위에 저소나무 

철갑을 두른 듯 

바람 서리 불변함은 

우리 기상일세  

 

Як сосна вікова на Південній горі 

опирається вітру і снігу 

В обладунках залізних, 

Так і дух наш буде незламним!  

가을 하늘 공활한데 

높고 구름 없이 

밝은 달은 우리 

가슴 일편단심일세  

 

Широке осіннє небо 

Безхмаре і чисте, 

Ясний місяць в наших серцях, 

непохитно вірних!  

이기상과 이맘으로 

충성을 다하여 

괴로우나 즐거우나 

나라 사랑하세  

З таким духом і серцями 

Будемо вірно, 

І в скорботі, і в радості 

Любити нашу країну!  

 

 

Рис. Е.8. Сучасний корейський національний гімн 

(https://ko.wikipedia.org/wiki/대한민국의_국가), складений Ан Іг-те  (안익태), і 

Пісня 1-го Березня (삼일절 노래), слова Чжонг Ін-бо, музика Пак Тхе-хьон 

(https://skypianoclass.tistory.com/1154) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_syriacus
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%88%EC%9D%B5%ED%83%9C
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Текст Самільчоль норе  (삼일절 노래, Пісня 1-го Березня, рис. Е.8) слова 

Чжонг Ін-бо (http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0072404) 

 

기미년 삼월 일 일 정오 Полудень березневого дня 

터지자 밀물 같은 대한 독립 만세 Гукнімо: «Хай живе незалежна Корея»! 

태극기 곳곳마다 삼천만이 하나로 Тридцять мільйонів живе у нашій Батьківщині 

이날은 우리의 의요 생명이요 교훈이다 Цей день – наша праведність, наше життя і урок. 

한강 물 다시 흐르고 백두산 높았다 Знову тече річка Ханганг, і вищою стала гора Пекту 

선열하 이 나라를 보소서 Пишаймося цією країною! 

동포야 이날을 길이 빛내자 Друже, святкуймо цей день! 
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Обкладинка Зміст 

 
Національний гімн Республіки 

Корея (애국가) 

Пісня про Батьківщину  

(조국의 노래) 

Рис. Е.9. Підручник з музики для початкової школи, складений Кім Сонг-тхе 

(김성태) і виданий у 1951 р. видавництвом Чангчжуесо (창주사에) 
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https://kobay.co.kr/kobay/item/itemLifeView.do?itemseq=19019T7DHO8 

 

Пісня про незалежність (삼일절 노래) 

 
Вправи з нотами 

Рис. Е.10. Підручник з музики для початкової школи, складений Кім Сонг-тхе 

(김성태) і виданий у 1951 р. видавництвом Чангчжуесо (창주사에) 

https://kobay.co.kr/kobay/item/itemLifeView.do?itemseq=19019T7DHO8 
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Рис. Е.11. Експозиції, які відтворють уроки під «просто неба» під час і одразу 

після Корейської війни 

http://koreanwar70.go.kr/board/view?bono=1577&boid=SPT&ckattempt=1 

 



 274 

 

 

Бук (북) Чанггу (장구) Сого (소고) 

 

Чінг (징) Дансо (단소) і Согим (소금) Каягим (가야금) 

 

Рисунок Е.12. Традиційні корейські інструменти 

Джерела: 
_ https://www.ebay.com/n/all-categories 

_ http://yeunak.co.kr/product/고급카슈반주장구-1자8치/52/ 
_ http://www.wemakeprice.com/deal/adeal/1996115 
_ https://almaty.satu.kz/p254157-gong-yan.html 
_ http://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=1625073747 
_ https://www.ebay.com/n/all-categories 

 

 

Рисунок Е.13. Ліри 

https://www.etsy.com/listing/659399493/lyre-harp-kantele-

psaltery-musical 

 

Рисунок Е.14. Блокфлейта 

https://hotline.ua/musical_instruments-

flejty/aulos-blokflejta-soprano-

alouette-203a-a203a/ 
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Рисунок Е.15. Чонгканбо (정간보) 
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정악 가야금의 구음 

흥 동 덩 둥 당 동 징–  징= 지 당 동 딩 

hy do dɔ du da do chi- chi= chi da do di 

산조 가야금의 구음 

청 흥 둥 당 동 징 땅 지 찡 칭 총(쫑) 쫑(쨍) 

ch’ ɔ hy du da do chi ta chi ch’i ch’i ch’o ch’æ 

 

Рисунок Е.16. Каягим (가야금) і куимбо (구음보) 
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Рисунок Е.17. Конґа  

 

Рисунок Е.18. Бонґо 

- Конґа (англ. Conga) а – ударний музичний інструмент з невизначеною висотою звуку з родини 

мембранофонів африканського походження. Має форму або подовженої бочки, трохи звуженої 

внизу, або звуженого донизу циліндру з натягнутою зверху шкірою. 

(https://uk.wikipedia.org/wiki/Конґа) 

- Бонґо (ісп. Bongo) це ударний інструмент групи афро-Кубинських мембранофонних інструментів. 

Складається з двох невеликих, зв’язаних барабанів. Ці барабани різних розмірів: більший барабан 

називається іспанською hembra (жінка), менший macho (чоловік). По них ударяють долонями або 

пальцями, хоча деякі сучасні композиції вимагають гри барабанними паличками. Бонґо створює 

вищий звук порівняно з конґа (https://uk.wikipedia.org/wiki/Бонго_(музичний_інструмент)) 

 

 

 

  

Рисунок Е.19. Учні 3-6 класів використовують численні навички гри  

і хорового співу  під акомпанемент учителя 
https://happyedu.moe.go.kr/happy/bbs/selectHappyArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000212&nttId=4828 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D2%91%D0%B0
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Рисунок Е.20. Хор з ритмічними рухами 

https://happyedu.moe.go.kr/happy/bbs/selectHappyArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000212&nttId=4828 
 

 

 

 

 
Рисунок Е.21.  

Територія Шілла (신라), 830 р. 

 

 
Рисунок Е.22. Територія Пальхе 

(발해), 830 р. 
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Рисунок Е.23. Територія Корьо (고려),  

1356 р. 

 

Рисунок Е.24. Територія Чосон (조선), 

1897 р. 
 

 

Рисунок Е.25. Школа  «Дьонсурі» – Ансамбль Самольнорі (사물놀이) 



 280 

          

  

Рисунок Е.26. Школа  «Дьонсурі» – Ансамбль корейського народного танцю  

   

   

Рисунок Е.27. Традиційні корейські музичні інструменти 

у шкільному Музеї корейської культури 
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Рисунок Е.28. Традиційні корейські музичні інструменти у шкільному Музеї 

корейської культури 

      

Рисунок Е.29. Вистава, присвячена Новому Року за місячним календарем 
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Рисунок Е.30. Вистава, присвячена Новому Року за місячним календарем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


