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АНОТАЦІЯ 

 

Чжоу Юнь. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

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

Харківський національний педагогічний університеті імені Г. С. Сковороди, 

2020. 

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування 

професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва 

у закладах вищої освіти КНР. 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми підсилюється 

необхідністю подолання суперечностей між: суспільною значущістю 

забезпечення якісної вищої музично-педагогічної освіти в Україні на засадах 

компетентнісного підходу й реальним станом цієї освіти; доцільністю 

використання передових ідей китайських науковців про організацію процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва та слабкою обізнаністю з указаними ідеями українських освітян; 

потребою у творчому застосуванні в українській вищій школі 

перспективного досвіду закладів вищої освіти КНР із формування зазначеної 

компетентності у студентів музично-педагогічного профілю та відсутністю 

відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього питання. 

У дисертації вперше розкрито стан розробленості проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва у вищій школі КНР; визначено суть ключових понять дослідження 

(«професія», «професіоналізм», «компетентність», «компетенція»), 

характерних для професійної підготовки шкільних педагогів музично-

педагогічного профілю, зокрема розкрито суть підприємницької 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; з’ясовано склад 
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і зміст професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; 

схарактеризовано досвід формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР; виокремлено основні 

напрями творчого використання напрацювань китайських педагогів із 

проблеми формування професійної компетентності студентів музично-

педагогічного профілю у вищій школі України. У дисертації також 

розглянуто генезис ідеї формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в Китаї, забезпечено подальший розвиток 

педагогічної ідеї про методи, форми, освітні технології формування 

професійної компетентності студентів музично-педагогічного профілю 

у вищій школі КНР. До наукового обігу введено значну кількість (49) 

невідомих і маловідомих в Україні інформаційних джерел, пов’язаних із 

формуванням професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали 

й висновки дисертації можуть бути використані для вдосконалення процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в українській вищій школі. Результати роботи можуть бути 

використані в процесі підготовки навчально-методичної літератури, 

проведення лекційних і практичних занять із педагогіки вищої школи, історії 

педагогіки й порівняльної педагогіки, методики викладання музичного 

мистецтва; у системі підвищення кваліфікації керівних і викладацьких кадрів 

для системи музично-педагогічної освіти. 

На основі аналізу наукової літературі в дисертації запропоновано 

авторське визначення поняття професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва як інтегральної професійно-особистісної 

якості, що забезпечує їхню здатність успішно реалізовувати музично-

педагогічну діяльність у закладах загальної середньої освіти. Також зроблено 

висновок про те, що вказане професійно-особистісне утворення включає такі 

компоненти: мотиваційно-спонукальний (прояв інтересу до обраної професії, 
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стійких мотивів щодо оволодіння музично-педагогічною діяльністю, 

сформованість потреби в постійному вдосконаленні своїх професійно 

важливих знань, умінь, навичок, прагнення сумлінно виконувати в майбутній 

роботі свої фахові обов’язки); емоційно-ціннісний (сприйняття музичного 

мистецтва як важливої особистісної й суспільної цінності, спроможність 

володіти своїм емоційним станом і впливати на емоційний стан школярів, 

здатність емоційно проникати в образний зміст обраного музичного чи 

пісенного твору, транслювати учням свої емоційні враження від нього та 

його виконання, розвивати адекватні емоційні реакції школярів під час 

сприйняття музичного або пісенного твору чи власної виконавської 

діяльності, створення атмосфери творчої співпраці); когнітивно-операційний 

(сформованість загальноосвітніх, педагогічних знань і спеціальних знань у 

галузі музичного мистецтва та його викладання учням, сформованість 

професійно необхідних умінь (гностичних, дидактичних, методичних, 

комунікативних, організаційних, дослідницьких, виконавських)); 

особистісно-творчий (сформованість професійно-важливих якостей: 

толерантності, емпатії, рефлективності, доброзичливості, креативності, 

артистизму тощо). 

На основі аналізу генезису ідеї формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва з’ясовано, що 

процес розвитку підготовки цих педагогів у Китаї завжди відбувався 

з опорою на такі сталі наскрізні ідеї: визнання на державному рівні високого 

соціального статусу вчителя музичного мистецтва, який володіє 

майстерністю духовно-естетичного виховання учнів засобами музики та 

співу як найбільше дієвих видів мистецтва; важливість постійного збагачення 

змісту професійної підготовки майбутніх педагогів музичного профілю 

цінними зарубіжними інноваціями на основі збереження її стійкого ядра, яке 

складають традиційні китайські цінності; цілеспрямоване використання 

музичного мистецтва як чинника всебічного розвитку учнів і засобу 

оволодіння ними зовнішньою та внутрішньою виконавською технікою. 
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У дослідженні визначено, що для ефективного формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів указаного профілю викладачі вищої 

школи Китаю використовують відповідне навчально-методичне 

забезпечення, що включає рекомендовані навчальні підручники й посібники, 

довідкову літературі, комплекс вправ і завдань теоретичного та практичного 

характеру, а також підготовлені із цього питання методичні рекомендації 

й указівки. Зокрема, у професійній підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва в Китаї застосовують чотири типи методик навчання музики та 

співу: «дослідна методика», коли студенти набувають досвіду чуттєвого 

сприйняття музичних творів; «практична методика», спрямована на 

оволодіння студентами досвіду практичної виконавської діяльності; «мовна 

методика», де домінують вербальні методи навчання майбутніх учителів; 

«дослідницька методика», яка вимагає навчально-дослідницьку й науково-

дослідницьку діяльність педагогів. Під час наукового пошуку визначено, що 

в процесі реалізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва використовують як традиційні (бесіда, розповідь, пояснення, 

переконання, коментування, схвалення, заохочення, наслідування 

виконавцем дій свого педагога тощо), так й інноваційні (домінантне 

вербальне пояснення, ланцюгове планування роботи з інструментальним 

і вокальним учнівським ансамблем, «дерево рішень», створення мистецьких 

проєктів і музичних презентацій тощо) методи та форми навчання. 

На основі систематизації й зіставлення відповідних теоретичних ідей 

і досвіду формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва у Китаї й Україні визначено такі перспективні напрями 

творчого використання цінних доробок китайських педагогів в українській 

вищій школі: забезпечення усвідомлення майбутніми педагогами своєї 

високої соціальної місії, що полягає в духовно-естетичному вихованні учнів 

та залученні їх до традиційної музичної культури свого народу; оволодіння 

майбутніми педагогами вказаного профілю засобами стилістичної 

комбінаторики й інноваційними освітніми технологіями, що сприяє розвитку 
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інтересу школярів до музичного мистецтва й розширює їхні можливості 

виконавської діяльності; організація під час проходження студентами 

соціально-педагогічної практики виконання ними різних видів (просвітньої, 

навчальної, виконавської) суспільно-корисної діяльності, у тому числі 

у віддалених сільських районах. 

Ключові слова: професійна компетентність, майбутній учитель, 

музичне мистецтво, КНР, заклад вищої освіти. 

 

SUMMARY 

Zhou Yun. Formation of professional competence of future Musical Art 

teachers in higher education institutions of the People’s Republic of China. - 

Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

A dissertation for a scientific degree of the Doctor of Philosophy in a 

branch 01 Education/Pedagogy on a specialty 011 Educational, Pedagogical 

Sciences. – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2020. 

The dissertation carries out the first in this field integral analysis of a 

problem on formation of professional competence of future Musical Art teachers in 

higher education institutions of the People's Republic of China. 

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

overcome contradictions between social significance of providing quality in higher 

music and pedagogical education in Ukraine on the basis of a competency-based 

approach and its real state; between the expediency of using advanced ideas of 

Chinese scientists about how to organize the process of professional competence 

formation for future Musical Art teachers and poor awareness of these ideas 

amongst Ukrainian educators; the need to creatively implement in the Ukrainian 

higher school promising experience of higher education institutions in the People's 

Republic of China, which concerns the formation of this competence in students of 

music and pedagogical majors and the lack of appropriate organizational and 

methodological support on it. 
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For the first time it has been revealed the state of elaboration of the 

problem on formation of professional competence of future Musical Art teachers in 

higher education institutions of the People's Republic of China; as well as the 

essence of key research concepts (‘profession’, ‘professionalism’, ‘competence’, 

‘competency’), which are specific to professional training of school teachers within 

music-pedagogical major. In particular, the essence of entrepreneurial competence 

of Musical Art teachers is revealed and a composition and content of professional 

competence of Musical Art teachers are clarified. Experience in professional 

competence formation of Musical Art teachers in higher education institutions of 

the People's Republic of China is characterized and the main directions for creative 

use of Chinese educators’ works on the problem of forming professional 

competence in students of Music and Pedagogy major in the higher school of 

Ukraine are singled out. The dissertation also considers genesis of the idea on 

formation of professional competence of future Musical Art teachers in China, 

moreover the further development of pedagogical ideas about methods, forms, 

educational technologies for formation of professional competence of music and 

pedagogical students from higher education institutions in China. A significant 

number (i.e. 49) of unknown and little-known in Ukraine information sources 

(historical, scientific and pedagogical, educational and methodological works of 

Chinese scientists) related to the formation of professional competence in future 

Musical Art teachers have been introduced into scientific circulation. 

The practical significance of the study is that the materials and conclusions 

of the dissertation can be used to improve the process of forming professional 

competence for future Musical Art teachers in Ukrainian higher education 

institutions. The results of the study can be used when preparing educational and 

methodological literature, conducting lectures and practical classes on Pedagogy of 

Higher Education, History of Pedagogy, Comparative Pedagogy, and Methodology 

of Teaching Musical Art; as well as in professional and in-service training of 

managerial and teaching staff for the system of music and pedagogical education. 
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Based on the analysis of scientific literature the author introduces in the 

dissertation a definition for the concept of professional competence of  Musical Art 

teachers which is an integral professional and personal quality providing their 

ability to successfully implement music-pedagogical activity in general secondary 

education. It has been also concluded that such professional and personal education 

includes the following components: motivational and inducing (expression of 

interest in a chosen profession, stable motives for mastering musical and 

pedagogical activities, the need to constantly improve professionally important 

knowledge and skills; aspirations to conscientiously perform professional duties at 

future working place); emotional and valued (perception of musical art as an 

important personal and social value, an ability to control own emotional state and 

influence the emotional state of students, an ability to emotionally penetrate 

figurative content of the selected music or song, to transmit emotional impressions 

from it and its performance to students, to develop adequate emotional reactions in 

students during perception of a musical work or their own performance, to produce 

an atmosphere of creative cooperation); cognitive-operational (formation of 

general, pedagogical knowledge and special knowledge in the field of Musical Art 

and teaching it to students, formation of professionally necessary skills: gnostic, 

didactic, methodical, communicative, organizational, research, performative); 

personal and creative (formation of professionally important qualities: tolerance, 

empathy, reflectivity, friendliness, creativity).  

Based on the analysis of the genesis of the idea of  forming professional 

competence of future Musical Art teachers, it was found that in China the process 

of training such teachers has always been based on the following enduring ideas: 

the state recognizes the high social status of music teachers, as those who possesse 

the skills for aesthetic education of students through music and singing, which are 

the most effective arts; the importance of constantly enriching the content of 

professional training for future Musical Art teachers with valuable foreign 

innovations based on the preservation of its stable core, what constitutes traditional 

Chinese values; purposeful use of musical art as a factor in the comprehensive 
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development of students and a means of mastering their external and internal 

performance techniques. 

The study has found that for the effective formation of professional 

competence of future teachers of given major Chinese higher education teachers 

are using specific teaching aids, which include recommended textbooks and 

manuals, reference books, a set of exercises and tasks of theoretical and practical 

nature, as well as methodical recommendations and instructions. In particular, in 

the professional training of Musical Art teachers in China there are four types of 

methods for teaching music and singing to be used: ‘experimental methods’, when 

students gain experience of sensory perception of musical works; ‘practical 

methods’, which are aimed at mastering the experience of practical performance by 

students; ‘language method’, where verbal teaching methods dominate, ‘research 

methods’, which require teaching and research activities of teachers. During the 

research it was determined that in the process of professional training of future 

Musical Art teachers both traditional methods and forms of teaching (conversation, 

story, explanation, persuasion, commenting, approval, encouragement, imitation of 

the performer's actions, etc.) and innovative ones (dominant verbal explanation, 

chain planning of work with instrumental and vocal student ensemble, "decision 

tree", creation of art projects and musical presentations, etc.) were used.  

Based on the systematization and comparison of relevant theoretical ideas 

and experience of forming professional competence in future Musical Art teachers 

in China and Ukraine, we identified the following promising directions for creative 

use of valuable achievements of Chinese educators in Ukrainian higher education: 

ensuring future teachers to realize their high social mission, which is in aesthetic 

education of students and their involvement in the traditional musical culture of 

their people; mastering their specific major by means of stylistic combinatorics and 

innovative educational technologies which promote to develop interest among 

pupils to musical art and expands their possibilities of performing activity; during 

social and pedagogical practice of students providing various types (educational, 

training, executive) of socially useful activities, including remote rural areas. 
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Key words: professional competence, future teacher, Musical Art, the 

People’s Republic of China, higher education institution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах інтеграції української 

освіти у світовий освітній простір значно зростають вимоги до підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, які відіграють провідну роль 

у формуванні інтересу учнів до цього виду мистецтва, здійсненні музичної 

освіти в школі на рівні сучасних вимог, реалізації естетичного й духовно-

морального розвитку особистості. У світлі цього особливої гостроти набуває 

проблема підвищення рівня професійної компетентності в педагогів 

зазначеного профілю. 

У пошуку ефективних шляхів розв’язання цієї проблеми можуть стати 

в пригоді відповідні сучасні педагогічні доробки іноземних фахівців. 

Зокрема, питання формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва знаходяться в центрі уваги китайських учених, 

державних чиновників і педагогів-практиків. З огляду на високий рівень 

накопичених у КНР теоретичних і практичних доробок в окресленій галузі 

можна зробити висновок про доцільність їх системного вивчення та 

виявлення можливостей творчого застосування в практичній діяльності 

українських закладів вищої освіти музично-педагогічного профілю. 

Слід відзначити, що окремі аспекти проблеми професійного 

становлення майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема в китайській 

вищій школі, формування в них професійної компетентності знайшли 

відображення в наукових працях багатьох дослідників. Так, були проведені 

наукові розвідки в таких напрямах: схарактеризовано історичні аспекти 

розвитку традиційної китайської музики та її роль у сучасному музичному 

вихованні учнів (Лі Цзі, Лю Лянь, Лю Сюй, Сун Цзінан, У Ген-Ір, Яо Вэй та 

інші); з’ясовано специфіку організації професійної освіти майбутніх фахівців 

музично-педагогічного профілю в КНР (Сюй Цянь, Лю Донгюн, Лю Цзін, 

Лян Чженьвей та інші); виявлено основні ознаки професіоналізму 

китайського шкільного педагога (Ван Чжуо, Ву Сясяо, Лі Юйфан, Чжан 
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Кайгє, Чжан Хуацзюнь, Чжу Сюйдун, Ян Цзяньюнь та інші); визначено суть, 

склад і зміст професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва (Лінь Є, І. Полубоярина, Т. Пухальский, Т. Пляченко, Цай Ювей, 

Ху Маньлі); проаналізовано шляхи формування окремих складників 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

(Л. Гаврілова, В. Желанова, Лінь Є, Лю Цзін, Л. Пастушенко, Т. Разуменко 

Н. Тарарак, Н. Ткачова, В. Ульянова, Чжан Лу Т. Щебликіна, та інші); 

розкрито роль і місце самоосвіти студентів музично-педагогічних 

спеціальностей в оволодінні ними професійною компетентністю (Дін 

Цзенцюань, Лю Хуаронг, Лян Хуан, Ятін Хуан та інші). 

Воднораз у дослідженні встановлено, що вченими не було проведено 

комплексного дослідження проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного профілю в китайській вищій 

школі. Нагальність пошуку шляхів розв’язання цієї проблеми посилюється 

також виявленими суперечностями, зокрема між: суспільною значущістю 

забезпечення якісної вищої музично-педагогічної освіти в Україні на засадах 

компетентнісного підходу й реальним станом цієї освіти; доцільністю 

використання передових ідеї китайських науковців про організацію процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва та слабкою обізнаністю з указаними ідеями українських освітян; 

потребою у творчому застосуванні в українській вищій школі 

перспективного досвіду закладів вищої освіти КНР із формування зазначеної 

компетентності у студентів музично-педагогічного профілю та відсутністю 

відповідного організаційно-методичного забезпечення із цього питання. 

Отже, актуальність указаної проблеми, її недостатня теоретична та 

практична розробленість, необхідність розв’язання виявлених суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження: «Формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР». 

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

Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної 
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роботи кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (РК № 1 – 200199U004104). 

Тему дослідження затверджено Вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 9 від 

22 грудня 2017 року). 

Мета дослідження – узагальнити теоретичні та практичні доробки 

з формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва у вищій школі КНР для творчого застосування цих напрацювань 

в українських закладах вищої освіти. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1) розкрити ступінь розробленості проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР, 

проаналізувати генезис і розвиток підготовки цих фахівців у Китаї; 

2) визначити суть ключових понять дослідження, характерних для 

професійної підготовки шкільних педагогів музично-педагогічного профілю, 

з’ясувати склад і зміст професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва; 

3) схарактеризувати досвід формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР; 

4) виокремити основні напрями творчого використання напрацювань 

китайських педагогів із проблеми формування професійної компетентності 

студентів музично-педагогічного профілю у вищій школі України. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка шкільних педагогів 

музичного профілю у вищій школі КНР. 

Предмет дослідження – теорія та практика формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої 

освіти Китаю. 

Згідно з поставленими метою й завданнями використано комплекс 
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таких методів дослідження: 

– теоретичні: аналіз, систематизація, зіставлення змісту 

опрацьованих нормативних документів, наукових і методичних праць 

китайських та українських науковців – для розкриття ступеня наукової 

розробленості проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, визначення ключових понять дослідження; 

порівняльно-історичний метод дослідження історичних документів – для 

аналізу генезису ідеї формування вказаної компетентності в педагогів 

зазначеного профілю; узагальнення та конкретизації – для формулювання 

загальних висновків і практичних рекомендацій із питань формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; 

– емпіричних: спостереження, анкетування, бесіди – для виявлення 

педагогічно цінного досвіду формування професійної компетентності 

студентів музично-педагогічних спеціальностей у вищій школі КНР, 

уточнення найбільш ефективних методів і форм здійснення цього процесу, 

виявлення перспективних напрямів творчого використання педагогічно 

цінних доробок китайських фахівців з окресленої проблеми в закладах вищої 

освіти України. 

Джерельну базу дослідження складають: 

– нормативні документи, що регламентують здійснення процесу 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР та 

Україні: Конституція Китайської Народної Республіки, «Закон про освіту 

Китайської Народної Республіки», «Закон про вищу освіту Китайської 

Народної Республіки», Конституція України, Закони України «Про вищу 

освіту» та «Про освіту», Концептуальні засади реформування середньої 

школи «Нова українська школа», Національна стратегія розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року; «Пропозиції ЦК КПК з розроблення 13-го 

п’ятирічного плану соціально-економічного розвитку» та розроблений на їх 

основі «План 13-ї п’ятирічки Національного соціально-економічного 

розвитку Китайської Народної Республіки», «Керівництво до визначення 



20 

професійних стандартів учителів КНР», «Положення про ефективне 

зміцнення роботи з естетичного виховання в коледжах та університетах 

у нову епоху» тощо; 

– монографії й дисертаційні роботи китайських та українських авторів 

із проблеми формування професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва та близькі за тематикою дослідження: «Розвиток змісту 

професійної підготовки педагогів-музикантів» Лю Цзін, «Формування 

методичної компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі 

навчання гри на фортепіано» Ван Юе, «Формування професійної 

компетентності майбутніх учителів у музично-інтерпретаційній діяльності» 

Н. Юдзіонок, «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних 

закладах» Л. Пастушенко та ін.; 

– наукова періодика, у тому числі: «Музичне мистецтво», «Відомості 

про освітні дослідження», «Методика навчання: інновації та практика», 

«Журнал коледжу навчання дорослих університету Хубей» (КНР), 

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика», «Проблеми 

підготовки сучасного вчителя», «Естетика і етика педагогічної дії», 

«Креативна педагогіка» (Україна); 

– матеріали науково-практичних конференцій і симпозіумів: V-й 

Національний симпозіум із музичної психології, «Альянс художньої 

практики дев’яти професійних музичних академій Китаю», 17-й Форум 

Відкритої епохи та Міжнародний симпозіум на тему «Практичні соціальні 

науки та китаєзнавство» (КНР); «Професійна мистецька освіта і художня 

культура», «Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів 

мистецьких дисциплін», «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: 

прагнення, виклики, перспективи» (Україна); 

– навчальні підручники, посібники китайських та українських авторів 

із проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та методики 

викладання цього предмету: «Історія сучасної китайської музики» Ван Юйне, 
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«Базова підготовка до фортепіанного виконання» Чжоу Гуангрен, 

«Прикладне музичне мистецтво» Лян Сюлін, «Теорія і методика музичної 

освіти» В. Черкасова, «Основи інноваційної діяльності вчителя музики» 

К. Завалко, «Теорія і методика музичної освіти» О. Ростовського тощо; 

– фонди бібліотек (Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського, Національна бібліотека Китаю, Харківська державна 

наукова бібліотека України імені В. Г. Короленка тощо); 

– китайська й українська довідкова література (енциклопедії, 

довідники, словники тощо); 

– навчальні плани та програми освітніх дисциплін, що викладають 

в університетах КНР та України, конспекти занять і позааудиторних 

виховних заходів; 

– матеріали мережі Інтернет з окресленої проблеми. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає 

в тому, що вперше:  

– розкрито стан розробленості проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі 

КНР; 

– визначено суть ключових понять дослідження («професія», 

«професіоналізм», «компетентність», «компетенція»), характерних для 

професійної підготовки шкільних педагогів музично-педагогічного профілю, 

зокрема розкрито суть підприємницької компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва як інтегральної професійно-особистісної якості, що 

забезпечує їхню здатність успішно реалізовувати музично-педагогічну 

діяльність у закладах загальної середньої освіти; 

– з’ясовано склад (мотиваційно-спонукальний, емоційно-ціннісний, 

когнітивно-операційний, особистісно-творчий) і зміст професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; 

– схарактеризовано досвід формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР; 
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– виокремлено основні напрями (забезпечення усвідомлення 

майбутніми педагогами своєї високої соціальної місії, що полягає в духовно-

естетичному вихованні учнів і залученні їх до традиційної музичної культури 

свого народу; оволодіння майбутніми педагогами вказаного профілю 

засобами стилістичної комбінаторики й інноваційними освітніми 

технологіями, що сприяє розвитку інтересу школярів до музики й розширює 

їхні можливості виконавської діяльності; організація під час проходження 

студентами педагогічної практики виконання ними різних видів (просвітньої, 

навчальної, виконавської) суспільно корисної діяльності, у тому числі 

у віддалених сільських районах) творчого використання напрацювань 

китайських педагогів із проблеми формування професійної компетентності 

студентів музично-педагогічного профілю у вищій школі України. 

Розглянуто генезис ідеї формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї. Набули подальшого 

розвитку педагогічні ідеї про методи, форми, освітні технології та  

педагогічні умови формування професійної компетентності у студентів 

музично-педагогічного профілю у вищій школі КНР. 

До наукового обігу введено значну кількість (49) невідомих 

і маловідомих в Україні інформаційних джерел (історичних документів, 

наукових і навчально-методичних праць китайських учених), пов’язаних із 

формуванням професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали 

й висновки дисертації можуть бути використані для вдосконалення процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в українській вищій школі. 

Отримані в процесі наукового пошуку результати й висновки 

впроваджені в освітній процес Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 03/10-445 від 26.09.2020), 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 239 від 
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30.06.2020), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 644-33/03 від 07.07.2020). 

Результати роботи можуть бути використані в підготовці навчально-

методичної літератури, проведенні лекційних і практичних занять із 

педагогіки вищої школи, історії педагогіки й порівняльної педагогіки, 

методики викладання музичного мистецтва; у системі підвищення 

кваліфікації керівних і викладацьких кадрів для системи музично-

педагогічної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційної роботи було оприлюднено на засіданнях кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2017–2020 рр.), на 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Українська освіта і наука в 

ХХІ столітті: погляд молоді» (Харків, 2017), «Фундаментальні та прикладні 

дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи» (Баку – Ужгород 

– Дрогобич, 2017), «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2018; 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в 22 публікаціях, із них 6 статей опубліковано в провідних 

фахових виданнях України (із них 4 – одноосібні), 12 – у міжнародних 

періодичних виданнях, 4 публікації в збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 
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ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ КНР  

 

1.1. Стан розроблення та джерельна база проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

у закладах вищої освіти Китаю 

В умовах подальшого розвитку глобалізованого суспільства, коли 

відбувається інтенсифікація ділових зв’язків між фахівцями різних країн, 

існує актуальна потреба докладного вивчення кожним педагогом доробок 

іноземних колег і творчого застосування цих напрацювань у власній 

професійній діяльності. У такій ситуації значно підвищується роль 

порівняльної педагогіки, використання засобів якої дозволяє опрацьовувати 

теоретичні та практичні напрацювання освітян із різних країн та успішно 

впроваджувати їх у конкретній країні на основі врахування особливостей її 

соціокультурного, політичного й економічного розвитку. 

В останні десятиріччя порівняльна педагогіка набула особливої 

значущості в усьому світі, що можна пояснити активним інтегруванням 

національних систем освіти в загальний цивілізаційний простір, високою 

мобільністю працівників різних спеціальностей, зростанням цінності 

людського капіталу в усіх галузях професійної діяльності. У світлі цього 

врахування здобутків педагогічної науки зазначеного напряму дозволяє 

збагатити теоретичні концепції подальшого реформування національних 

систем освіти, забезпечити подальший розвиток професійного мислення та 

практичної діяльності педагогів шляхом ознайомлення їх із цінними 

освітніми надбаннями, основними тенденціями, регіональними 

й національними особливостями в галузі освіти, результатами проведених 

наукових розвідок, роллю міжнародних освітніх організацій і програм щодо 

створення інноваційного освітнього середовища [12; 52; 56]. 
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Як відзначено в сучасній науковій літературі з порівняльної педагогіки 

[52; 79; 82; 83; 90–92 тощо], доробки вчених у цій галузі стають у пригоді для 

розроблення інноваційних концепцій подальшого розвитку освіти в різних 

країнах, проєктування й упровадження нових освітніх систем, творчого 

використання педагогами-практиками напрацювань зарубіжних освітян із 

різних актуальних проблем у власній професійній діяльності. Варто також 

відзначити, що проведення порівняльно-педагогічних розвідок має свої 

вимоги й особливості, які треба обов’язково враховувати в процесі 

здійснення наукового пошуку. 

Зокрема, під час проведення дослідження було враховано узагальнені 

висновки із цього питання Н. Щуки про необхідність дотримання таких 

вимог: 

– визначення ступеня порівнянності педагогічних об’єктів (під час 

відбору для порівняльного аналізу двох або декількох національних систем 

освіти треба виходити з доцільності їх порівняння й зіставлення. 

Співставними системами можна вважати тільки ті з них, які разом із певними 

своїми унікальними особливостями мають водночас деякі загальні історико-

культурні традиції та схожий рівень соціально-економічного розвитку); 

– генезис освіти важливо вивчати на тлі врахування соціокультурного, 

економічного й політичного стану розвитку обраних країн; 

– кожне порівняльно-педагогічне дослідження слід проводити за 

такими трьома етапами: описовий (пошук, відбір, накопичення, опис 

відповідного емпіричного матеріалу); історико-функціональний (виявлення 

основних переваг та існуючих проблем у досліджуваних освітніх системах, 

пошук причини виникнення наявних вад на основі аналізу діючих 

соціальних, культурних, економічних, політичних факторів, установлення 

спільних і відмінних характеристик у досліджуваних об’єктах); 

удосконалення системи освіти на основі врахування узагальненого й науково 

визнаного міжнародного досвіду; 



26 

– здійснення в дослідженні процедури порівняння на вищому рівні 

абстракції, тобто як «порівняння порівнянь», коли зазначена процедура 

відбувається не в межах однієї соціальної групи або системи, а як мінімум 

між двома групами (системами), при цьому порівнюють не самі групи 

з урахуванням усіх їх унікальних рис, а розроблені абстрактні моделі чи 

відповідні типи взаємозв’язків; 

– провідним завданням під час дослідження проблеми історико-

педагогічного характеру є з’ясування співвідношення загального, особливого 

й одиничного, адже спочатку необхідно виявити загальні характеристики 

досліджуваних об’єктів у зв’язку з існуванням загальних світових вимог до 

створення та реалізації систем освіти в різних країнах і певні подібності 

в знайдених варіантах розв’язання низки загальних проблем [71]. 

Зауважимо, що наявність багатьох схожих характеристик і загальних 

подій в історії розвитку музично-педагогічної освіти в КНР та Україні, 

інтенсивна інтеграція цих країн в європейську та світову спільноту, активна 

співпраця за різними напрямами китайських та українських освітян стали 

підставою для висновку про можливість творчого запозичення цінних 

наукових доробок китайських фахівців із проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в українській вищій 

школі. 

Необхідно звернути увагу на те, що під час вивчення порушеної 

проблеми значну увагу було приділено визначенню й аналізу нормативної 

бази, що регламентує здійснення зазначеного процесу в закладах вищої 

освіти КНР та України. Як установлено в дослідженні, зазначену базу в Китаї 

складають насамперед такі нормативні документи: Конституція Китайської 

Народної Республіки (1982), «Закон про освіту в Китайській Народній 

Республіці» (1995), «Закон про вищу освіту в КНР» (1998), «Закон про 

обов’язкову освіту в Китайській Народній Республіці» (1996) [99; 100; 102; 

103] тощо. 
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Слід додати, що в КНР музична освіта молоді тісно пов’язана 

з політичним, ідеологічним і моральним вихованням молоді, зміст якого 

уточнено у відповідних постановах і документах Комуністичної партії 

Китаю. У світлі цього в дослідженні було опрацьовано такі важливі 

документи: прийняті на 4-му пленумі ЦК КПК 2015 року «Пропозиції ЦК 

КПК із розроблення 13-го п’ятирічного плану соціально-економічного 

розвитку» й розроблений на їх основі «План 13-ї п’ятирічки Національного 

соціально-економічного розвитку Китайської Народної Республіки» [98; 

123]. У процесі здійснення наукового пошуку було також ретельно 

проаналізовано зміст документа «Керівництво до визначення професійних 

стандартів учителів КНР» [110] та «Положення про ефективне зміцнення 

роботи з естетичного виховання в коледжах та університетах у нову епоху» 

(2019) [147].  

Зокрема, в останньому з названих документів зазначено, що краса є 

«важливим джерелом чистої моралі й багатого духу» [147] народу. Тому 

естетичну освіту (у тому числі музичну) сприймають як важливе завдання 

для вищої школи, що має забезпечити вдосконалення естетичних 

і гуманістичних якостей студентів. Як ідеться в цьому положенні, із часу 

проведення 18-го Національного конгресу Комуністичної партії Китаю вже 

досягнуті суттєві позитивні зміни в естетичному вихованні китайських 

студентів. Проте існує актуальна потреба в подальшому вдосконаленні 

системи естетичного виховання студентської молоді в КНР. Причому під час 

здійснення естетичного виховання студентів необхідно дотримувати таких 

двох вимог: 

1) естетичне виховання студентів у вищій школі має 

характеризуватися цілісністю, системністю, ідеологічною наповненістю та 

реалізовуватись із керівних позицій ідей марксизму. Ця вимога передбачає 

охоплення виховною роботою в указаному напрямі всіх студентів і 

забезпечення її тісного взаємозв’язку з їхнім моральним, інтелектуальним, 
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фізичним, мистецьким та трудовим вихованням, формування кожної 

особистості як активного будівника соціалізму з китайською специфікою; 

2) кожний педагог має вносити свою лепту в здійснення комплексного 

поглиблення всебічної реформи естетичної освіти в коледжах та 

університетах. Відповідно до цієї вимоги необхідно активно інтегрувати всі 

ресурси естетичної освіти, забезпечувати впровадження корисних інновацій 

у систему загальної художньої освіти, усебічно вдосконалювати якість 

професійної художньої освіти й освіти викладачів різних видів 

мистецтва [147]. 

У тексті вказаного нормативного документа також наголошено на 

тому, що до 2022 року заплановано здійснити якісний прорив у реалізації 

естетичної освіти в коледжах та університетах, а до 2035 року – сформувати 

в КНР сучасну, різноманітну, якісну соціалістичну систему естетичного 

навчання молоді. Досягнення цих амбіціозних цілей вимагає послідовної 

реалізації низки важливих завдань, одним із яких є вдосконалення 

професійної освіти вчителів різних мистецтв для шкільних закладів. У світлі 

цього на державному рівні передбачено надання всебічної підтримки 

коледжам та університетам для відкриття в них нових спеціальностей, 

пов’язаних «із музичною освітою, художньою освітою, танцювальною 

освітою, драматичною освітою, оперною освітою та кіно- й телевізійною 

освітою» [там само]. 

Крім того, у змісті положення наголошено на необхідності створення 

в КНР цілої низки пілотних шкіл для закладів вищої освіти. Заплановано, що 

в указаних школах досвідчені вчителі, викладачі музики й інших мистецтв, 

студенти-практиканти будуть проводити відкриті заняття для широкого 

загалу, відпрацьовувати різні інноваційні прийоми й освітні технології. Це 

дозволить забезпечувати постійну оптимізацію освітніх програм і змісту 

навчальних матеріалів, розроблення нових високоякісних курсів естетичної 

й зокрема музичної спрямованості, удосконалення методів викладання, 

підвищення рівня професійної компетентності працюючих шкільних 
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учителів, майбутніх учителів і викладачів різних видів мистецтв. За текстом 

положення, описаний підхід дозволяє створити механізм системного 

вдосконалення підготовки кадрів для всіх ланок мистецько-педагогічної 

освіти й забезпечити тісну взаємодію між університетами, органами 

місцевого самоврядування, початковими й середніми школами, а також 

різними фірмами та підприємствами [там само]. 

У контексті порушеного дослідження значний інтерес також викликали 

зібрані Міністерством освіти КНР статистичні дані, відповідно до яких обсяг 

ринку музичної освіти й навчання в країні складав 2019 року близько 92 млрд 

юанів, причому він постійно зростає приблизно на 8 % на рік. Як доведено, 

щороку в КНР з’являються нові музичні продукти, нові моделі навчання та 

способи виконання музики. При цьому 2019 року частка музичних послуг 

у режимі он-лайн перевищила 15 %. Слід також зазначити, що останнім 

часом виникли такі нові моделі навчання, як великі он-лайн класи, онлайн-

спарринг, «розумне піаніно» тощо. Отже, збільшення ролі капіталу 

й технологій індустрії в суспільстві призводить до зменшення в суспільстві 

ролі навчальних занять у реальному класі, невеликих навчальних моделей 

у формі майстер-класів. Зміни на ринку музичної освіти зумовлені також 

такими суттєвими чинниками, як політичні запити з боку держави, активний 

розвиток музичних інноваційних технологій, збільшення в суспільстві ролі 

гуманістичних соціальних теорій, підвищення рівня споживання музичної 

продукції. У таких ускладнених для розвитку музики соціальних умовах 

значно зростає значущість шкільної музичної освіти, і як наслідок – 

і важливість підвищення рівня професійної компетентності вчителів 

музичного мистецтва [172]. 

Як установлено в дослідженні, у КНР на державному рівні визначено 

декілька груп основних факторів, що сприяють подальшому активному 

розвитку музичної освіти в Китаї, зокрема такі. 

1. Політичні фактори. Державна політика в галузі музичної освіти 

спрямована на приділення значної уваги всебічному розвитку кожної 
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особистості, заохоченню розвитку в країні якісних освітніх установ, 

удосконаленню системи вступу учнів до старших класів шкіл і коледжів 

шляхом створення всеосяжної системи оцінювання якості. 

1.1. В останні роки в Китаї відмовилися від нарахування прямих 

бонусних балів (наприклад, за перемогу в олімпіаді). Замість цього 

формують комплексні системи оцінювання якості шкільної освіти. Одним із 

значущих складників такого оцінювання є результати отримання учнями 

музичної освіти, причому значущість цих результатів постійно зростає. 

1.2. Міністерство освіти КНР випустило «Повідомлення Головного 

управління Міністерства освіти про прискорення спеціального управління 

навчальними закладами за межами кампусу», щоб заохочувати 

й підтримувати розвиток закладів освіти за межами кампусу, що стимулює 

розвиток інтересів студентів і сприяє накопиченню ними відповідного 

досвіду діяльності [148]. 

2. Економічні фактори. Підвищення споживання серед населення 

музичної продукції продовжує стимулювати попит на музичну освіту, 

причому насамперед для дітей учнівського віку. При цьому активний 

економічний розвиток країни сприяє процесу постійної оптимізації 

структури споживання музичних послуг, тому частка доходів мешканців 

і витрат на освіту продовжує збільшуватися, а розвиток такого споживання 

продовжує стимулювати попит на якісну освіту, у тому числі на музичну. 

3. Соціальні фактори. Музична освіта в Китаї користується неабиякою 

популярністю в споживачів. Причому існування надійної системи 

оцінювання її якості стимулює зростання попиту серед населення саме на 

якісну музичну освіту. Крім того, поступово формується почуття 

ідентичності для учасників музичної онлайн-освіти. 

3.1. У порівнянні з іншими секторами якісної освіти в Китаї, які, як 

правило, не мають визнаної системи оцінювання, система іспитів із чітко 

визначеними оцінками для галузі музичної освіти була розроблена вже 

багато років тому й давно визнана споживачами. Сьогодні іспити з музичних 



31 

предметів у КНР проводять за фінансової підтримки Екзаменаційного центру 

Міністерства освіти та Центральної консерваторії, причому виконавці музики 

на основних музичних інструментах (включаючи акордеон, фортепіано, 

електронний орган, скрипку тощо) складають іспити професійного рівня. 

3.2. У процесі подальшого вдосконалення роботи школи з батьками, 

забезпечення їх становлення як «батьків нового покоління» вони, як правило, 

надають усе більшого значення розвитку у своїх дітей спеціальних 

здібностей та інтересів, зокрема в музичній галузі. За опублікованими 

Міністерством освіти КНР статистичними даними, курси з мистецтва в КНР 

можна віднести до найбільше якісно розроблених навчальних курсів, які 

найчастіше вибирають батьки. Зокрема, серед вибіркових дисциплін їх 

обирають близько 71,8 % батьків, при цьому навчанню своїх дітей музики 

віддає перевагу найбільша їх частка – 50,4 %. Однак у багатьох батьків не 

вистачає часу й можливостей контролювати та направляти самостійні вправи 

своїх дітей. Тому все більша кількість батьків обирає як більш оптимальну 

модель музичної освіти он-лайн освіту, яка не передбачає чітко фіксованого 

часу й місця розташування учнів і педагога. 

4. Технологічні фактори. Технічний прогрес сприяє розвитку 

інноваційних методів провадження музичної освіти, у тому числі он-лайн, 

цифрових та інтелектуальних технологій. 

Технологічний прогрес сприяє трансформації традиційних музичних 

технологій в онлайн-технології. Так, учитель може записувати зразки 

виконавської діяльності, які потім демонструвати школярам у режимі онлайн 

або використовувати з ними в роботі освітню технологію онлайн-спарингу. 

В освітньому процесі також здійснюють трансляцію освітніх матеріалів за 

допомогою SaaS, що об’єднує в собі декілька технологій (таких як 1:1, запис 

виступу в аудиторії, застосування електронної дошки, спільне використання 

екрану, клікери тощо). Це дозволяє надати освітньому процесу ознак 

послідовності, стійкості та високий інтерактивний навчальний ефект. Однак 

швидкий розвиток освітніх технологій вимагає від кожного педагога 
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постійного підвищення власного рівня професійної компетентності, 

удосконалення призначеного для користувача досвіду, зростання 

ефективності й інтелектуального наповнення музичної освіти. 

5. Комерційні фактори. Як установлено, комерціалізація 5G, тобто 

комерційне використання п’ятого покоління мобільного зв’язку на основі 

стандартів телекомунікації, дала змогу значно підвищити швидкість роботи 

мережі Інтернет і точність звучання музики, і як наслідок – навчання музики 

засобами цієї мережі. Слід також зазначити, що технології 3D (тримірний 

простір), VR (віртуальна реальність) і AR (доповнена реальність) поступово 

інтегрувалися в освітнє середовище. Досягнення в галузі створення нових 

технологій значно розширили можливості музичної освіти в Інтернеті, а 

онлайн, цифрові й інтелектуальні технології поступово перетворюються 

у важливі напрямки розвитку музичної освіти майбутнього. 

6. Фінансові фактори. Вкладання значного капіталу в китайську освіту 

дає змогу оптимістично дивитися на перспективи її подальшого розвитку 

й, зокрема, музичної освіти. За наведеними даними, незважаючи на певне 

скорочення обсягу та кількості інвестицій у музичну освітню галузь Китаю 

протягом 2019 року, ці інвестиції (із метою підвищення її якості) становлять 

489,9 млрд юанів, що посідає друге місце в сегменті індустрії освіти. Проте 

в цьому плані існують значні перспективи для подальшого стимулювання 

розвитку музичної освіти [172]. 

Слід відзначити, що вказані фактори значно впливають на розвиток 

музичної освіти в Китаї, у тому числі шкільної музичної освіти, а також на 

процес здійснення професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва в Китаї, а також зумовлюють підвищення вимог до рівня їхньої 

професійної компетентності. 

Як установлено в дослідженні, в Україні теж існує цілісна система 

нормативних документів, що регламентує процес формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Серед цих 

документів необхідно насамперед відзначити такі: Конституція України, 
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закони України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська 

школа» (2016), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року (2013) [10; 11; 17; 18; 32] тощо. 

Зокрема, у Законі України «Про освіту» представлений аналіз 

мистецької освіти як одного з видів спеціалізованої освіти, що спрямована на 

забезпечення професійної художньо-творчої самореалізації людини, 

отримання нею кваліфікацій у певних видах мистецтва й передбачає 

розвиток її спеціальних здібностей, набуття відповідного практичного 

досвіду роботи та комплексу професійних компетентностей, формування 

ціннісних орієнтацій під час здійснення активної мистецької діяльності [11]. 

У вказаному законі також відзначено, що в Україні мистецьку освіту 

можна здобувати на різних рівнях: початкової мистецької освіти (здобувають 

одночасно з початковою чи базовою середньою освітою), профільної 

мистецької освіти (здобувають на основі початкової мистецької освіти 

одночасно з повною загальною середньою освітою), фахової передвищої 

мистецької освіти (здобувають із одночасним отриманням повної загальної 

середньої освіти чи на основі цієї освіти, що передбачає набуття певних 

професійних компетентностей за конкретною мистецькою спеціальністю), 

вищої мистецької освіти (здобувають на основі профільної або фахової 

передвищої мистецької освіти та повної загальної середньої освіти, що 

полягає в набутті здобувачем вищої освіти компетентностей відповідного 

ступеня вищої освіти за певною мистецькою спеціальністю) [там само]. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року наголошено на тому, що серед її першочергових стратегічних 

завдань чільне місце займають такі: 

– оновлення цілей і змісту освіти на основі реалізації компетентнісного 

підходу й забезпечення особистісної орієнтації навчання, урахування 

світового освітнього досвіду та принципів сталого розвитку; 
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– підвищення ефективності освітнього процесу на основі широкого 

впровадження наукових здобутків, педагогічних інновацій, комп’ютерних 

технологій; 

– створення умов для реалізації диференційованого навчання, 

забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно 

до їхніх особистісних потреб, здібностей та інтересів; 

– удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи 

освіти, підвищення рівня їх управлінської культури [32]. 

Необхідно також зауважити, що в Концепції «Нової української 

школи» однією з ключових компетентностей визначено таку: «…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» [18]. 

Зіставлення нормативних документів, що регламентують процес 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в КНР та Україні, засвідчує, що в них є суттєві відмінності. 

Наприклад, у Китаї, на відміну від України, здійснення естетичної та, 

зокрема, музичної освіти учнів і студентів пов’язано з реалізацією політично-

ідеологічного виховання особистості, передбачає виділення значних 

фінансових коштів на вдосконалення музичної освіти в школі та професійну 

підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва. Воднораз доцільно 

зауважити, що в указаних вище китайських та українських нормативних 

документам виокремлено багато схожих ціннісних пріоритетів у формуванні 

професійної компетентності шкільних педагогів музичного профілю, зокрема 

таких: 

– важливість використання музичних засобів у процесі духовно-

морального й національного виховання особистості школяра; 
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– необхідність створення сприятливих умов для розвитку 

індивідуальних здібностей особистості; 

– доцільність установлення тісних взаємозв’язків між закладами 

вищої музично-педагогічної освіти та школами; 

– актуальність широкого застосування в цих закладах освіти 

інноваційних комп’ютерних освітніх і музичних технологій тощо. 

Аналізуючи використану джерельну базу дослідження, варто 

відзначити, що центральне місце в ній займали наукові праці китайських та 

українських учених. Так, у процесі проведення наукового пошуку було 

опрацьовано різні монографії та дисертаційні праці багатьох китайських 

авторів, зокрема на такі теми: «Розвиток змісту професійної підготовки 

педагогів-музикантів» Лю Цзін, «Методика вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання» Лінь Є, 

«Методичні засади диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до роботи у загальноосвітніх навчальних закладах» 

Чжан Лу, «Філософія навчання гри на фортепіано та педагогічний вплив на 

неї в центральній консерваторії в Пекіні (КНР)» Чі Лін, «Формування 

методичної компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі 

навчання гри на фортепіано» Ван Юе, «Художній світ китайської народної 

опери» Хоу Цзянь, «Формування художньо-інформаційної компетентності 

студентів факультетів мистецтв у процесі вивчення диригентсько-хорових 

дисциплін» Чжан Няньхуа, «Методичні засади диригентсько-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах» Чжан Лу [1; 24; 27; 53; 59; 61; 80]. У 

тексті зазначених монографій і дисертацій китайські науковці висвітлили 

цінні авторські ідеї й методики формування в майбутніх фахівців музично-

педагогічних спеціальностей окремих аспектів професійної компетентності. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стали такі монографії 

українських авторів: «Самовдосконалення вчителя музики: теорія та 

технологія» К. Завалко, «Теорія і практика формування мовно-



36 

комунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних 

спеціальностей педагогічних університетів» К. Климової, «Професійна 

педагогічна освіта: компетентнісний підхід» (за ред. О. А. Дубасенюк), 

«Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-

теоретичний аспект)» О. Михайличенка, «Особливості розвитку професійно-

технічної освіти в Китаї (остання чверть XX століття)» Н. Пазюри, 

«Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія» Н. Овчаренко [9;   

16; 30; 33; 34; 37] тощо. Уточнимо, що названі автори у своїх наукових 

працях розкрили важливі питання здійснення професійної підготовки 

сучасних майбутніх педагогів, у тому числі майбутніх учителів музичного 

мистецтва, висвітлили особливості впровадження в процес навчання цих 

фахівців компетентнісного підходу, зіставили деякі аспекти формування 

професійної компетентності в майбутніх учителів музичного профілю в КНР 

та Україні. 

Високу цінність для вивчення порушеної проблеми мали також 

дисертаційні праці українських науковців, у тому числі такі: «Формування 

музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музики в процесі 

фахової підготовки» О. Горбенко,  «Формування професійної компетентності 

майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін» 

Т. Пухальського, «Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів в музично-інтерпретаційній діяльності» Н. Юдзіонок, «Система 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами мультимедійних технологій» Л. Гаврілової, «Педагогічна технологія 

розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах» Л. Пастушенко,  

«Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР» 

К. Шевченко [3; 5; 35; 38; 69; 72] тощо. На основі опрацювання зазначених 

дисертацій праць було виявлено основні позитивні й негативні аспекти у 

формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музичного 
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мистецтва, проаналізовано цінні теоретичні та практичні доробки 

українських фахівців із окресленої проблеми, виявлено недоліки в процесі 

організації професійної підготовки шкільних учителів-музикантів, які 

вимагають негайного коригування. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стали наукові статті, 

опубліковані в провідних китайських, українських і західних періодичних 

виданнях або представлені в електронній версії наукових видань. Зокрема, 

під час здійснення наукових розвідок були опрацьовані публікації 

з досліджуваної проблеми, опубліковані в журналах і збірках наукових 

праць: 

– Китайської Народної Республіки: «Музичне мистецтво», 

«Відомості про освітні дослідження», «Методика навчання: інновації та 

практика», «Журнал коледжу навчання дорослих університету Хубей», 

«Педагогічна наука», «Дослідження педагогічної освіти», «Теорія та 

практика освіти» [127; 143; 154; 165; 168; 188]; 

– європейських країн, Великої Британії, США: «Journal of Educational 

Research», «Journal of Curriculum Studies», «Professional Development in 

Education», «British Journal of Educational Technology», «Foreign Language 

Research» [81; 84; 88; 89; 93] та інші; 

– України: «Імідж сучасного вчителя», «Вісник Глухівського 

державного університету», «Духовність особистості: методологія, теорія 

і практика», «Проблеми підготовки сучасного вчителя», «Естетика і етика 

педагогічної дії», «Креативна педагогіка» [2; 4; 14; 29; 31; 70] тощо. 

Практичну значущість для вивчення проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва мають 

також матеріали науково-практичних конференцій, проведених у КНР та 

Україні. Так, серед збірок тез конференцій, які були опрацьовані в процесі 

здійснення наукового пошуку слід відзначити матеріали таких конференцій, 

проведених: 
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– у Китайській Народній Республіці: V Національний симпозіум із 

музичної психології (Пекін, 2015), «Альянс художньої практики дев’яти 

професійних музичних академій Китаю» (Пекін, 2016), 17-й Форум Відкритої 

епохи та Міжнародний симпозіум на тему «Практичні соціальна науки та 

китаєзнавство» (Пекін, 2019) [104; 111; 134; 166] тощо; 

– в Україні: «Професійна мистецька освіта і художня культура» (Київ, 

2014), «Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких 

дисциплін» (Херсон, 2016), «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: 

прагнення, виклики, перспективи» (Київ, 2018) [20; 36; 60] тощо. 

Необхідно зауважити, що в змісті тез і статей, представлених 

у матеріалах названих конференцій, педагоги з КНР та України презентували 

свій практичний досвід роботи у вищій і середній школі, спрямований на 

формування професійної компетентності вчителів музичного мистецтва 

й підвищення ефективності їхньої роботи в школі. Аналіз цих матеріалів став 

у пригоді для формування більше чітких уявлень про стан практичної 

розробленості досліджуваної проблеми у вищевказаних країнах. 

Для отримання значущої інформації з проблеми дослідження активно 

використовували також китайську й українську довідкову літературу, 

наприклад стали в пригоді такі енциклопедії, довідники, словники: [6; 41; 48; 

106; 107; 192 тощо]. Інформація з довідкових видань давала змогу зіставити 

трактування ключових понять дослідження, на підставі цього уточнити їх 

авторське тлумачення. 

Значну увагу в дослідженні було приділено також опрацюванню 

підручників і навчальних посібників, що використовують у професійній 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР та Україні. 

Зокрема, серед джерел китайської навчальної літератури було опрацьовано 

такі підручники й посібники з історії традиційної китайської музики й історії 

поширення на території Китаю європейської музики: «Історія стародавньої 

китайської музики» Чень Сіхая, «Теорія Цюй» (збірник творів із китайської 

класичної опери) Сюй Фузуо, «Введення в китайську народну музику» Чжоу 
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Цінцін, «Введення в традиційну китайську музику (гучність музики)» Юань 

Цзінфана, «Становлення й розвиток китайської фортепіанної культури» Бянь 

Мена, «Історія китайської музики» Є Бохе, «Загальна історія китайської 

музики» Чжоу Чжуцюаня [124; 125; 129; 130; 145; 181; 189]. 

Під час проведення дослідження в пригоді також стала навчальна 

література з історії сучасної китайської музики й методики підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до майбутньої професійної 

діяльності. Так, серед цього виду навчальної літератури було опрацьовано 

такі джерела: «Історія сучасної китайської музики» Ван Юйне, «Базова 

підготовка до фортепіанного виконання» Чжоу Гуангрен, «Прикладне 

музичне мистецтво» Лян Сюлін, Цай Юйцзюнь, Чжен Ішен, «Навчання 

мистецтва вокального співу й вивчення теорії співу» Сунь Вей і Сінь Чжаої, 

«Розвиток техніки пальців для гри на фортепіано» Чжоу Гуангрен [94; 128; 

133; 160; 164]. 

Під час проведення дослідження було вивчено також навчальні 

підручники й посібники українських авторів із проблеми підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва та методики викладання цього 

предмету, наприклад такі: «Теорія і методика музичної освіти» В. Черкасова, 

«Основи інноваційної діяльності вчителя музики» К. Завалко, «Теорія 

і методика музичної освіти» О. Ростовського, «Педагогіка загальна та 

мистецька» О. Рудницької, «Український музичний фольклор» 

А. Іваницького [8; 13; 39; 40; 57] тощо. 

У дослідженні також було опрацьовано різні джерела, представлені 

в електронній формі, у тому числі навчальні програми та плани, методичні 

матеріали, розміщені на офіційних сайтах закладів вищої освіти КНР, 

зокрема такі: [97; 116; 139; 183; 193] тощо. Аналіз цих матеріалів дозволив 

докладніше вивчити зміст навчального матеріалу з різних професійно 

зорієнтованих дисциплін і послідовність тем у його вивченні. 

Отже, можна підсумувати, що в процесі проведення наукового пошуку 

було опрацьовано широкий загал різних китайських, українських і західних 
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джерел, у яких висвітлено різні аспекти формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Воднораз під час 

здійснення наукових розвідок з’ясовано, що науковцями не було проведено 

цілісний аналіз теоретичної та практичної розробленості проблеми 

формування цієї компетентності в китайських шкільних педагогів музичного 

профілю, не було виявлено можливості використання цих наукових доробок 

у вищій школі України. Тому існує актуальна потреба в комплексному 

вивченні питання формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР та проведенні аналізу 

перспектив використання накопичених із цієї проблеми педагогічних 

напрацювань у роботі з майбутніми шкільними педагогами відповідного 

профілю в закладах вищої педагогічної освіти в Україні. 

 

1.2 Генезис ідеї формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в Китаї  

Історія китайської цивілізації як найстарішої у світі налічує близько 

5 тисяч років. Проте китайськими вченими було доведено, що перші музичні 

інструменти на цих землях з’явилися навіть раніше. Цей факт підтверджують 

результати археологічних розкопок другої половини ХХ ст., коли в провінції 

Хенань було знайдено стародавню флейту у вигляді кістки журавля. Як було 

встановлено фахівцями, цей найдавніший музичний інструмент створений 

більше 8 тисяч років тому. Однак дотепер він знаходиться в гарному стані, 

що дало флейтисту Ян Гоцину змогу 2010 року виконати на ньому декілька 

старовинних і сучасних китайських творів [77, с. 22, 23]. 

Зокрема, професор Сіаньскої консерваторії Ло Іфен під час виступу на 

симпозіумі порушив важливе питання про характер взаємозв’язку китайської 

культури й китайської  музики. Доводячи важливість вирішення зазначеного  

питання, Ло Іфен пояснив, що відповідь на це питання визначає підхід до 

вивчення історії музики як виду мистецтва чи феномену культури, бо між 

цими підходами є принципова різниця. Так, у першому випадку об’єктом 
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дослідження виступає «історія музики плюс історія культур», а в другому –  

«історія китайської музичної культури» [179].   

Висвітлюючи власну точку зору стосовно кореляції культури й  музики 

як двох важливих феноменів у житті стародавніх китайців, відомий учений 

вважає за доцільне сприймати музику насамперед як феномен культури, адже 

музика завжди виконувала важливу роль у культурному житті народу. 

Зокрема, у стародавній китайській культурі вона займала чільне місце серед 

її інших елементів – зачатків давніх світоглядно-наукових знань людей у 

галузі філософії, астрономії, етики тощо. Доповідач також привернув тому 

факту, що стародавні китайські музичні інструменти (гуцінь, щен, сюнь 

тощо) у китайському суспільстві не обмежувались виконанням тільки 

основних функцій мистецтва, вони мали для людей більш широке культурне 

значення. Тому Ло Іфен стверджує, що естетичне пізнання музики не зможе 

достатньо повно розкрити історію китайської музичної культури. У світлі 

цього інтерпретація відповідних аспектів філософії культури має 

сприйматися як важливий об’єкт для дослідників у галузі історії музики. При 

цьому основою для даних наукових розвідок має стати реконструкція 

музичного світу стародавніх людей, включаючи його матеріальні, соціальні 

та концептуальні аспекти, бо тільки в такому випадку можна буде з’ясувати 

«культурний механізм» музики. Автор підсумовує, що «музична 

історіографія» дасть фахівцям змогу не тільки пізнати стародавню китайську 

музику, її специфічні методи пізнання світу, музичні засоби відбиття 

почуттів та дій людей тощо, але й краще зрозуміти інші сторони 

матеріального й духовного життя стародавніх китайців [там само].   

Як установлено, китайське музичне мистецтво формувалося впродовж 

багатьох тисячоліть під впливом різних внутрішніх культурних факторів. 

Зокрема, на китайських землях проживало багато різних етносів, кожний із 

яких зробив свій певний внесок у становлення традиційної китайської 

музичної культури. Крім того, на цей процес певним чином впливали 



42 

тенденції розвитку музики сусідніх із Китаєм регіонів: Індії, Центральної 

Азії, Монголії. 

Як визначено за текстом створених в стародавні часи легенд, ще за три 

тисячі років до нашої ери міфічні правителі-мудреці Фу Сі та Шень Нун 

(фахівці вважають, що вони були реальними історичними постатями, які 

заклали підґрунтя для створення китайської цивілізації) наголошували на 

важливої ролі музики й співу в житті кожної людини. Ці видатні діячі були 

не тільки чудовими музикантами, але й творцями популярного у Китаї 

дотепер щипкового семиструнного інструменту цинь, за допомогою якого  

правителі  спілкувалися з Небом. 

У дослідженні встановлено, що процес філософсько-світоглядного 

осмислення місця й ролі музики в житті китайського суспільства розпочався 

в епоху Пізньої Чжоу (770–255 рр. до н. е.) і пов’язаний насамперед із 

учінням Конфуція (551–479 рр. до н. е.), який, за даними історичних 

документів, сам чудово грав на цині. Причому про дуже серйозне ставлення 

видатного мислителя до навчання музики в придворного педагога Ши Сянцзі 

свідчить такий описаний у легендах факт. Конфуцій відмовлявся 

знайомитись із наступним музичним твором до того часу, поки не 

усвідомлював задум автора щодо раніше вивченого твору так, що навіть міг 

описати вік і зовнішність цього творця, озвучити його основні ідеї [132; 158]. 

Саме за часів Конфуція було створено видатну пам’ятку 

старокитайської співаної поезії «Ши Цзін» («Книги пісень», 484 рік до н. е.), 

що включає поетичні твори XI–VIII ст. до н. е. Причому фахівці-мовознавці 

звертають увагу на архаїчність мови, якою викладено тексти цих пісень, що 

теж підтверджує їх стародавнє походження [21; 75; 140; 158]. В історичних 

хроніках відзначено, що компіляцію збірки було здійснено самим Конфуцієм, 

який відібрав із 3 тис. пісень лише десяту частину та склав єдину антологію. 

Видатний мислитель сприймав «Ши Цзін» як важливе джерело знань про 

природу й суспільство, тому у своїй найвідомішій книзі «Лунь Юй» він 

закликав членів китайського суспільства уважно вивчати «Ши Цзін». 
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Ураховуючи духовно-культурну цінність «Книги пісень», її було включено 

до канонічного збірника конфуціанських текстів У-цзин [49; 158; 182]. 

Як установлено в дослідженні, найбільше докладно свої погляди 

стосовно ролі музики та співу в житті людей Конфуцій виклав у розділі 

«Юецзі» книги «Лі-цзі» («Книга про норми поведінки чи про ритуали»). Так, 

у цій книзі відзначено, що істоти, які знають голос, але не знають музичних 

звуків, – це дикі звірі та птахи; ті, хто знає музичні звуки, але не знає 

музики, – це простий народ, і тільки досконала людина може розуміти 

справжню музику [121; 173]). Конфуцій у зазначеному творі також 

стверджував, що саме музику покладено в основу законів Всесвіту. Вона 

відображає гармонію Ян (силу Неба, що уособлює в собі активний чоловічий 

початок) та Інь (силу Землі, що відбиває пасивний жіночий початок) [120; 

161]. Отже, з точки зору космологічного розуміння суті музики видатний 

мислитель і його послідовники вважали музику та співи важливим засобом 

виховання молоді й управління державою. 

Воднораз варто нагадати, що фундатори деяких інших китайських 

релігійно-філософських концепцій демонстрували негативне ставлення до 

музики та співу, а як наслідок – і до навчання музики китайської молоді. Так, 

у IV ст. до н. е. основні ідеї конфуціанства критикував відомий китайський 

філософ-утопіст Мао-дзи та його послідовники. Зокрема, Мао-дзи у своєму 

трактаті «Осуд музики» стверджував, що єдиною справою для кожного члена 

суспільства має бути фізична праця, тому музика та співи є шкідливими для 

людини заняттями. Автор наводив три основні причини свого негативного 

ставлення до музики: чим більше часу представники вищих верств 

суспільства витрачають для насолоди музикою, тим більше мають працювати 

нижчі верстви населення, щоби забезпечити можливість аристократам її 

слухати; музичні заходи не сприяють покращенню життя народу, тому 

підтримка урядом таких заходів відволікає його від більше корисних справ 

і шкодить людям; захоплення простих людей музикою теж завдає шкоди 
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суспільству, бо воно примушує чоловіків відволікатися від землеробства 

й садівництва, а жінок – від прядіння та ткацтва [51; 77; 151; 153]. 

Прихильники ще однієї відомої філософсько-релігійно концепції – 

даосизму, – засновником якої вважають Лао-цзи (VI–V ст. до н. е.), теж 

заперечували високу соціальну значущість музичного мистецтва. Основні 

ідеї свого учіння Лао-цзи виклав у трактаті «Дао Де Цзін» (цю назву можна 

умовно перекласти як «Шлях морального вдосконалення»). Сенс цього 

вчення уособлено в понятті Дао як першооснови, основного світового закону, 

шляху осягнення природи та її закономірностей, початку та кінця всього 

[184]. 

Даосизм вимагав від людини самообмеження бажань і близькості до 

природи. Як уважали Лао-цзи та його послідовники, захоплення музикою 

пробуджує в людській істоті різні бажання та прагнення, а тому завдає їй 

шкоди, тому прихильники зазначеної концепції до таких захоплень ставилися 

негативно [76; 150; 155; 159; 174]. Воднораз Лао Цзи та його послідовники 

відстоювали ідею «великого звуку в тиші». Вона наголошували на тому, що 

людина, розмірковуючи про Дао, звертається в такі хвилини до своєї 

музичної першооснови, а це, у свою чергу, дає їй змогу чути звуки вічної 

музики [49; 51; 151]. Однак цю музику може почути не вухо, а тільки серце, а 

ще точніше, енергія «ци» [191, c. 45]. 

Відомий сучасний мистецтвознавець Цзян Конгян дав такий коментар 

щодо наведеного вище висловлювання Лао Цзи: найбільше чудова музика є 

проявом Дао, «це музика в самій її сутності» [178, с. 17], проте людина не 

може її почути за допомогою органів почуттів [там само]. Уважаючи 

«великий звук» проявом руху світобудови, Лао Цзи захоплювався «не 

заплутаною комбінацією п’яти ступенів гами, а плавним духом Дао в музиці» 

[178, с. 21]. 

Варто зауважити, що величезну шкоду творчій спадщині Конфуція 

заподіяв Цінь Ши-Хуанді (221–206 рр. до н. е.), імператор царства Цінь. Він 

уважав учення цього видатного мислителя занадто консервативним 
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і застарілим. Тому в популярності цього вчення серед китайців правитель 

вбачав суттєву перешкоду для проведення запланованих реформ 

у суспільстві. На підставі цього 213 року до н. е. Цінь Ши-Хуанді заборонив 

конфуціанство, видавши наказ знищити всі конфуціанські книги та покарати 

найбільше палких прибічників Конфуція. Під час виконання цього наказу 

було страчено 460 відомих учених і спалено всі знайдені конфуціанські 

книги, зокрема було знищено описаний вище твір «Книгу пісень» (його текст 

було відтворено тільки в ІІ ст. до н. е.), а також книгу «Лі Цзі». Пізніше з її 

розділу «Юецзі» («Записки про музику») вдалося відтворити тільки окремі 

фрагменти, однак навіть ці уривки тексту дозволили з’ясувати, наскільки 

високо цінував Конфуцій музичне мистецтво як засіб культурного 

й морального виховання членів суспільства [120; 161; 167; 169; 170; 171; 173; 

177]. 

Не зайве нагадати, що вже в часи наступної Ханьської династії (206 рік 

до н. е. – 220 рік н. е.) ідеї конфуціанства було відновлено. Більше того, 

у проміжку від указаних часів до Сіньхайської революції 1911–1913 рр. 

конфуціанство виконувало в Китаї роль офіційної державної ідеології. 

У свою чергу, відповідно до основних ідей конфуціанства, музичне 

просвітництво й вокально-музична освіта були визнані одними 

з найважливіших державних справ. У світлі цього саме Ханьську імперію 

представники різних поколінь китайців сприймають як символ духовної 

могутності їхнього народу, а слово-ієрогліф «хань», що вживають у багатьох 

словосполученнях, – як утілення його національної самосвідомості [50, 

с. 262; 146]. 

Як визначено в дослідженні, у Стародавньому Китаї інструментальна 

й вокальна музика розвивалася паралельно, причому роль музики в житті 

стародавнього суспільства постійно зростала. Це спричинило потребу 

в організації спеціальної вокально-музичної підготовки майбутніх співаків 

і музикантів. Воднораз перетворення музики у важливу духовну та 
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практичну цінність китайської нації зумовило необхідність залучення до цієї 

підготовки представників вищих верств населення. 

Так, в окреслені часи особливу увагу приділяли забезпеченню здобуття 

музичної освіти спадкоємцями імператора, адже майбутні правителі мали 

бути обізнаними не тільки в питаннях державного управління, але й у царині 

музики. Крім того, професійне навчання музики та співу було важливим 

компонентом освіти, що отримали інші юнаки аристократичного походження 

як майбутні державні службовці та чиновники [76; 152; 168; 172; 174; 177; 

180; 187; 190]. Для задоволення нових суспільних вимог щодо здійснення 

музичної підготовки молоді в Стародавньому Китаї було створено перші 

вокально-музичні школи, які можна вважати своєрідним прообразом 

сучасних консерваторій. Якість освіти в цих школах контролювало 

спеціальне придворне відомство, що свідчить про неабияку зацікавленість й 

увагу імператора до цього питання [44; 119; 122; 126; 151; 156; 175]. 

Відзначимо, що в епоху династій Ся і Шан (XXI – XI ст. до н. е.) було 

створено перші музичні школи – державні (переважно в містах) і приватні 

(переважно в сільській місцевості). У цих школах музика виконувала 

насамперед гедоністичну функцію та функцію релаксації [42, с. 60]. Причому 

виникнення в Китаї писемності в епоху династії Шан (1600 р. до н. е. – 

1046 р. до н. е.) дало можливість фіксувати та зберігати зразки традиційної 

китайської музики, у тому числі музики для дітей. 

Як було встановлено, саме за часів правління цієї династії Шан було 

створено Вищу школу (Да Сюе) (так звану «праву школу») та Молодшу 

школу (Сяо Сюе) (так звану «ліву школу») із метою навчання молоді співу, 

музики й танців. При цьому перший із цих закладів мав більше високий 

статус, ніж інший. У вищій музичній школі учні оволодівали різними 

музичними знаннями й уміннями, що складали основу змісту музичної 

освіти. У сукупності такі школи мали назву «Юе у». Оскільки в указаних 

закладах рівень професійної вокально-музичної освіти був дуже високим, 

сюди приїжджали для навчання молоді люди з різних країн [67; 75; 118; 185]. 
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На основі аналізу наукової літератури визначено, що в часи правління 

династії Чжоу (1026 р. до н. е. – 256 р. до н. е.) відбувся подальший розвиток 

музичної освіти як нормативно визначеної системи. Зокрема, в епоху династії 

Західного Чжоу (XI–VII ст. до н. е.) у Китаї виникли освітні заклади, у яких 

музика вперше була виділена в спеціальну навчальну дисципліну, причому 

особливо популярним стало мистецтво гри на музичному інструменті гуцині. 

Саме в часи династій Західної Чжоу (1050–771 рр. до н. е.) і Східної Чжоу 

(770–256 рр.) музику в Китаї почали сприймати як універсальний засіб 

духовного розвитку й удосконалення особистості [42; 67; 77]. 

Як з’ясовано в дослідженні, у пізній період цієї епохи під впливом 

конфуціанської доктрини поступово починала складатися система 

придворних церемоніалів, що вимагали відповідного вокально-музичного 

супроводу. При цьому на кожному етапі церемоніальних дій було 

передбачено виконання музикантами та співаками конкретних вокальних та 

інструментальних композицій у чітко визначеній послідовності. Суворо 

регламентували навіть темп виконання кожного твору [77; 118]. 

Уточнимо, що в обрядовому мистецтві як важливому елементі 

придворного та храмового церемоніалу особливе місце відводили пісенній 

творчості, яка відрізнялася значною різноманітністю. Однак пісні, які 

використовували в різних церемоніальних діях, мали свої загальні характерні 

особливості. Так, усі вони являли собою одноголосі твори з елементами 

гетерофонії, а під час їх виконання серед різних звуків переважали високі 

звуки й фальцети. Крім того, виконавці мали застосовувати горлову манеру 

співу. Як з’ясовано, трохи пізніше з’явився новий стиль виконання пісень – 

без використання інструментального супроводу, що ще більше зміцнило роль 

співу як самостійного виду музичного мистецтва. Варто також зазначити, що 

поступово зростали вимоги до дикції виконавців [45, с. 56]. 

Саме в окреслену добу з метою здійснення професійної освіти 

музикантів і співаків, а також музичного навчання знаті, вищих державних 

службовців і чиновників було створено так звану «Державну школу» (Го 
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Сюе), доволі популярну й відому в історії. Центральне місце в освітньому 

процесу цієї школи було відведено викладанню учням музичної філософії, 

співу й танців. Як правило, учні починали вчитися в школі з 13 років, а 

закінчували навчання в ній у 20 років, тобто будучи вже дорослими зрілими 

людьми [77; 78; 105; 118; 157]. 

Як зазначено в науковій літературі, чільне місце в історії розвитку 

музичної освіти в Китаї належить так званій Музичній палаті (Юе Фу), що 

була створена в період правління династії Цинь (221 р. до н. е. – 206 р. до 

н. е.). Навіть після повалення династії Цинь і захоплення влади 

представниками династії Хань (202 р. до н. е. – 220 р. н. е.) зазначений заклад 

продовжував функціонувати. Основними завданнями Музичної палати були 

такі: підготовка професійних вокалістів і музикантів, учителів музики; 

проведення досліджень із теорії музики; створення й виконання нових 

музичних творів [58; 142]. 

112 року до н. е. ханьский імператор У-ді (часи правління – 87–14 рр. 

до н. е.) розширив склад викладачів та учнів Музичної палати; їхня загальна 

кількість становила 829 осіб. Імператор також запросив викладати в Юе 

професійних музикантів. Загалом цей імператор зробив вагомий внесок 

у розвиток музичного мистецтва й освіти Китаю. Проте останній період його 

правління завершився серйозною економічною кризою, а це спричинило 

закриття закладів музичної освіти [189, с. 106–108]. 

Після певної перерви музична освіта в Китаї почала знову інтенсивно 

розвиватися, відкривалися нові освітні заклади. Зокрема, у період династій 

Суй (581–618 рр.) і Тан (618–907 рр.) поширення отримало мистецтво «Так 

Цюй» («Велика музика») – вид сценічного мистецтва, що поєднувало в собі 

пісні й танці. Причому найбільше поширеними музичними інструментами 

в ті часи стали гуцінь (струнний щипковий інструмент) і піпа 

(чотириструнний щипковий інструмент на кшталт лютні) [42; 115; 117]. 

Саме під час правління династії Тан музичне мистецтво в Китаї досягло 

нового піку свого розквіту, чому сприяло протегування цієї освіти з боку 
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танських імператорів. У ту добу для здійснення музичної освіти було 

виділено величезну будівлю, яка дозволила запросити на роботу значну 

кількість високопрофесійних співаків і музикантів. Новий заклад музичної 

освіти отримав назву Тай Чан Шу. У ньому працювали 11 549 фахівців із 

музики, танців і співу. Через кожні десять років усі педагоги закладу Тай Чан 

Шу мали складати серйозний іспит. Якщо викладач успішно проходив 

екзаменаційні випробування, він отримував посаду чиновника. 

У протилежному випадку йому давали шанс скласти іспит повторно через 

п’ять років [58; 156]. 

Термін навчання учнів у школі Тай Чан Шу складав 15 років. Протягом 

цього терміну вони мали скласти 12 іспитів, із них 5 – високого рівня 

складності, 7 – середньої складності. Випускники, які успішно склали всі 

іспити, могли претендувати на отримання посади викладача в цій школі. 

Учні, які не відрізнялися сумлінністю та високими навчальними 

досягненнями, після закінчення курсу теж мали право працювати, проте за 

свою професійну роботу вони отримували тільки третину від установленої за 

неї заробітної платні [156, с. 121–148]. 

Як з’ясовано, крім вищевказаного закладу, в окреслену добу були 

відкриті також три інші музичні школи: Цзяо Фан, Тай Юе Шу та Лі Юань. 

Однак із часом Цзяо Фан розпалася на два окремі заклади: Праву школу, 

у якій навчали професійного співу (у ній працювали професійні співаки, 

у тому числі відома співачка Сю Хе Ци), та Ліву школу, профілем навчання 

в якій були танці [156, с. 233–239]. 

У дослідженні визначено, що в часи правління танського імператора 

Мін Хуана, який був відомим прихильником музики, музична культура 

й вокально-музична освіта на державному рівні були визначені 

пріоритетними для розвитку видами діяльності. У той період було 

започатковано відому школу «Грушевий сад» («Лі Юань») (вона отримала 

свою назву від місця в імператорському саду, у якому був розташований 

павільйон для театральних виступів). У цій школі здійснювали професійну 
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підготовку музикантів, акторів і танцівників. Причому Мін Хуан не тільки 

брав активну участь у роботі школи, збирав музичні твори для бібліотеки, але 

й навіть власноруч створював гімни й музичні п’єси для різних інструментів, 

безпосередньо проводив заняття в музичній школі, навчаючи молодих людей 

гри на струнних і духових інструментах, а також диригував оркестром [42, 

с. 62]. 

Зазначений заклад освіти забезпечував підготовку професійних 

фахівців, які володіли мистецтвом співу, пантоміми, танцю, а також гри на 

музичних інструментах. Важливо відзначити, що до цього закладу приймали 

не тільки молодих людей зі знатних родин, але й талановитих 

простолюдинів, які після успішного закінчення курсу навчання та 

проходження подальшого суворого відбору могли отримати статус 

придворних музикантів [там само]. Тому багато випускників школи 

«Грушевого саду» стали відомими музикантами та співаками. У свою чергу, 

статус «учня Грушевого саду» сприймали в Китаї як показник високої 

музичної кваліфікації. Самого імператора Мін Хуана в Китаї вважають свого 

роду богом-покровителем і духом театрального мистецтва, тому його портрет 

нерідко розміщують на нижній частині сцени, щоб його могли бачити актори 

та глядачі. 

Як установлено, в окреслену добу в Китаї існував ще один відомий 

офіційний заклад музичної освіти, який мав назву «Цзяо Фан». У цій школі 

учні вивчали традиції палацової музики й канони церемоніалу [42, с. 62]. 

Важливо зазначити, що в названих закладах музичної освіти 

розробляли нові методи навчання музики та співу, закладали основи системи 

вокально-музичної освіти, що суттєво забезпечувало її подальший успішний 

розвиток. Крім того, за часи династії Тан відбувалося широке запозичення 

традицій музичної культури Індії та сінцзянських народів (Гао Чан), а 

в епоху династій Ляо, Цзинь, Юань (907–1368 рр.) – досвіду здійснення 

музичної освіти в інших народностей (Хань, Ман) і монгольських народів. Це 

сприяло збагаченню китайської музичної культури. На підставі творчого 
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опрацювання зазначеного досвіду в Китаї поступово сформувалася власна 

унікальна національна система музичної освіти, в основу якої було 

покладено традиційні китайські цінності, традиції та звичаї [там само]. 

Як установлено в дослідженні, у Стародавньому Китаї перетворення 

співу в професійну діяльність вимагало здійснення спеціальної підготовки 

учнів до неї. Таку підготовку було організовано за двома напрямами. По-

перше, вона була спрямована на навчання учнів забезпечувати координацію 

роботи свого організму, відповідну підготовку м’язів. По-друге, спів вимагав 

від людини демонстрації певних почуттів, образного мислення, тому 

зазначена вокальна підготовка включала набуття виконавцями досвіду 

здійснення активної психологічної діяльності. Отже, китайські викладачі 

дійшли висновку про необхідність забезпечення фізичної та психологічної 

підготовки співаків. Ці висновки повністю співпадають із рекомендаціями 

сучасних фахівців у галузі вокальної освіти [124; 130;145; 146; 181]. 

Так, фізична підготовка вокалістів передбачала оволодіння ними 

зовнішньою технікою співу, що проявлялася в наявності у виконавця 

відповідних звукових умінь, тобто здатності майстерного виконання низьких 

і високих, коротких і довгих, швидких і повільних звуків, дотримання 

необхідної гучності звуків на форте й піано тощо. Крім того, уже в ті часи 

формулювали чіткі вимоги до дихання, тембру голосу, дикції [26; 45; 76]. 

У зв’язку із цим психологічна сторона підготовки співаків передбачала 

опанування ними внутрішньою технікою виконання пісень, що вимагала 

відповідного виразу емоцій, манери виконання пісні, обрання оптимального 

стилю співу тощо. Очевидно, що в межах будь-якої етнічної культури 

майстерне виконання пісні вимагає від співака трансляції слухачам певних 

емоцій, почуттів, переживань. Проте особливо актуальною ця вимога 

поставала перед співаками в китайській традиції, у якій вважали, що серце 

контролює голос людини, а звук стимулює її фізичне тіло, активізує 

емоційну свідомість. Зокрема, у старокитайському трактаті «Юе цзі» 

(«Записки про музику») наведено відоме висловлення видатного китайського 
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мислителя Лі Цзі про те, що «будь-які музичні звуки породжуються в серці 

людини» [77; 78]. Ця ідея, відображаючи особливе ставлення китайців до 

музики, знайшла відбиття в понад 60 старокитайських трактатах, 

присвячених музичному мистецтву. 

Як зазначав музикальний діяч тих часів Сима Цянь, музика та співи 

можуть, з одного боку, викликати в людей позитивні почуття (радість, 

духовне піднесення), а з іншого – провокувати виникнення негативних 

емоцій і чуттів. Тому автор підкреслював, що педагогам треба дуже уважно 

ставитися до питання відбору пісень для виконання їх молодими людьми. 

Значний інтерес під час проведення дослідження викликала також ідея Сими 

Цяня про те, що не кожен співак може співати будь-який гімн, бо характерні 

риси людини суттєво визначають її манеру співу [44; 77]. 

Як доведено, період Сунської (960–1279 рр.) і Юаньської (1279–

1368 рр.) династій ознаменувався активним розвитком музичної науки. У той 

час з’явилися перші праці, у яких було узагальнено поради фахівців щодо 

оволодіння виконавцем технікою музики та зовнішньою технікою співу. 

Наприклад, у трактатах «Міркування про спів» («Чан лунь») невідомого 

автора та «Цзи юань» автора Чжан Яня розкрито багато важливих аспектів 

правильного співу: схарактеризовано правильне музикування, описано 

алгоритм оволодіння технікою співу, окреслено різні його елементи, 

виокремлено основні недоліки виконання та причини їх виникнення тощо 

[74, с. 25–27]. Названі праці значно вплинули на подальший розвиток 

музично-вокальної освіти в Китаї. 

Отже, у Стародавньому Китаї вже добре розуміли, що про високий 

професіоналізм співака, як і музиканта, можна говорити тільки в тому 

випадку, коли він гармонічно поєднує у своєму виступі прояв зовнішньої та 

внутрішньої технік. Проте першочерговим завданням усе ж таки вважали 

насамперед опанування початківцями не зовнішньої, а внутрішньої техніки 

виконання, формування в них музичної духовної культури [77; 189]. 
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Слід підкреслити, що в указану добу, як і сьогодні, для співака 

вокальне виконання пісенного твору без прояву почуттів, емоцій вважали 

ганебним (таке виконання отримало назву «лукавого співу», нещирого). 

Допомагаючи своїм учням навчитися доносити до слухачів свої емоції та 

переживання, китайські педагоги спонукали своїх вихованців до створення 

так званого «образу почуттів», тобто використовували специфічний 

педагогічний метод, який стимулював учнів до прояву уяви. Він передбачав, 

що молоді люди за допомогою уяви мали створити для себе певний наочний 

образ, а потім втілити цей образ у звукову форму. Уважали, що наслідком 

застосування цього методу є жваве, емоційне виконання твору співаком, 

відчуття ним загального емоційного підйому [76; 189]. 

Важливо додати, що особливе місце в здобутках старокитайської 

музичної культури займає такий специфічний вид китайського музично-

театрального мистецтва, як традиційна китайська опера, коріння якої сягають 

у III століття до н. е. Китайська опера являє собою унікальний культурний 

феномен, що поєднує в собі драму, музику, спів, елементи акробатики та 

вправи бойових мистецтв, символічні художні рухи, мистецтво створення 

масок і накладання гриму, що в сукупності забезпечують загальне дійство 

відповідно до сюжету про певні міфологічні й легендарні події. Характерною 

особливістю китайської опери є дотримання в постановці чітко визначених 

сценічних правил стосовно амплуа основних героїв. Причому вважають, що 

першу театральну виставу, яку можна вважати прообразом китайської опери, 

було організовано акторами «Грушевого саду» при дворі імператора Сюань 

Цзуна, тому деякі сучасні виконавці пекінської опери називають себе учнями 

цієї школи [54; 55; 77;105]. 

Варто зауважити, що існує багато різних регіональних різновидів 

китайської традиційної опери, серед яких широко відомими є п’ять. Серед 

них найбільше представницькою вважають пекінську оперу, яка пройшла 

довгий шлях становлення та трансформації від ритуальних співів і виступів 

співаків на відкритому повітрі до виникнення музично-драматичного театру 
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Цзінсі. Пекінська опера як самостійний вид музично-театрального мистецтва 

виникла наприкінці XVIII ст. і повноцінно сформувалася приблизно 

в середині XIХ ст. Ураховуючи унікальність і високу культурну цінність цієї 

опери, їй було присвоєно статус національного культурного надбання [54; 55; 

77;105; 114]. 

Уточнимо, що персонажів пекінської опери було поділено на 4 основні 

амплуа, кожне з яких мало свій набір сценічних ролей, хоч у постановці 

опери можна було виявляти певну варіативність стосовно образів і власне 

сюжету п’єси. Кожне амплуа висувало певні вимоги не тільки до 

зовнішнього вигляду виконавця, але й до манери виконання ним своєї партії 

[7; 113; 189]. 

Ураховуючи, що китайська опера являє собою інтеграцію різних видів 

мистецтв, із часів її виникнення ставили дуже високі вимоги до її виконавців. 

Так, від них вимагали вміти практично одночасно співати, промовляти текст, 

танцювати, демонструвати прийоми бойових мистецтв і виконувати 

акробатичні номери. Для оволодіння цими вміннями молодим людям 

пропонували опанувати п’ять способів рухів: рук, очей, рота, тіла й усіх 

органів одночасно. І саме тому кожний професійний співак мав оволодіти 

всіма компонентами виконавської майстерності [78; 114; 115]. 

Слід також нагадати, що традиційні для Китаю виступи співаків завжди 

передбачали поєднання співу з виконанням певних дій, щоб глядачі змогли 

отримати насолоду не тільки від прослуховування звуків чарівної мелодії, 

але й від споглядання відточених, вишуканих рухів, які її супроводжують. Із 

цією метою педагоги проводили для учнів докладний аналіз змісту музичних 

творів, привертали увагу до переходів і зміни мелодії, навчали їх виконувати 

необхідні для виступу рухи очей, рук і тіла загалом, що уможливлювало 

створення цілісного образу партії для відповідного амплуа [77, с. 29]. 

Відзначаючи стародавність витоків музичної культури та музичної 

освіти молоді в Китаї, треба звернути увагу на те, що витоки сучасної 

системи музично-педагогічної освіти в Китаї почали формуватися тільки на 
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початку ХХ ст. У контексті цього нагадаємо, що 1894 року перемогу у війні 

з Китаєм одержала Японія. Ураховуючи неможливість на той час змінити 

ситуацію в країні, тогочасні китайські державні лідери зробили висновок про 

те, що треба забезпечити опанування китайською молоддю найбільше цінних 

японських доробок у різних царинах життєдіяльності суспільства, у тому 

числі в освіті. Вони вважали, що в такий спосіб можна буде поступово 

закласти передумови для досягнення майбутньої перемоги над японськими 

загарбниками. На підставі таких міркувань було прийнято рішення про 

відправлення групи молодих китайців, які мали достатньо високий рівень 

освіченості, до Японії для отримання вищої освіти [62; 75; 165; 194]. 

Так, 1896 року до Японії прибула перша група китайських абітурієнтів 

із 13 осіб, а вже в наступні роки кількість студентів із Китаю в японській 

вищій школі почала стрімко зростати. Зокрема, 1904 року в Японії навчались 

уже більше 2400 китайців, а 1906 року – понад 12 000 китайських студентів. 

Вони здобували освіту за різними спеціальностями, у тому числі вокально-

музичними. Після отримання вищої освіти більшість із китайських 

випускників поверталися на Батьківщину та починали сумлінно працювати за 

своєю спеціальністю. 

Так, фахівці вокально-музичного профілю з початку ХХ ст. докладали 

активних зусиль для створення в Китаї національної системи музичної 

й музично-педагогічної освіти. Використовуючи у своїй роботі набуті за 

кордоном професійні знання й уміння, ці фахівці переробляли вітчизняні та 

зарубіжні пісні в дидактичний матеріал для навчання дітей і молоді пісенного 

мистецтва. Першими китайськими підручниками, за якими навчали учнів 

співу, стали «Збірник для шкільного співу» Шеня Сіньгуна та «Збірник 

класичного вокального співу», який склав Лі Шутун. Указані підручники 

мали важливе значення для здійснення музичної освіти школярів [4; 43; 75]. 

Як з’ясовано, початок ХХ ст. характеризувався в Китаї також активним 

розвитком мистецтва хорового співу. При цьому одним із найбільше ранніх 

хорових жанрів стала так звана «шкільна пісня». Це можна пояснити 
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насамперед створенням загальноосвітніх шкіл за європейським зразком, 

у яких викладали музику та співи як окремий навчальний предмет. Як 

відомо, на цих уроках хоровий спів займає центральне місце. Варто також 

зауважити, що вагомий внесок у розвиток жанру «шкільна пісня» зробили 

такі відомі китайські музиканти-просвітники, як Лі Шутун, Цзен Чжімінь, 

Шень Сіньгун та інші [43; 65; 77; 144; 167]. Зокрема, Лі Шутун у «шкільних 

піснях» уперше в китайській музиці використав поліфонію й увів ансамблеве 

виконавство. Крім того, цей відомий композитор створив багато інших 

хорових композицій [46, с. 127–128]. 

Як установлено в процесі наукових розвідок, у першій чверті ХХ ст. 

у Китаї почали відкривати нові заклади вищої музичної освіти й окремі 

музичні факультети, де навчали професійних музикантів і вокалістів, 

проводили підготовку педагогів для навчання дітей і молоді музики та співу. 

Так, 1919 року при Пекінському університеті зусиллями Цая Юаньпея та Сяо 

Юмея було створено Пекінський жіночий вищий педагогічний інститут, 

у якому заняття проводили за європейською системою навчання. 1920 року 

в цьому інституті було організовано музичний факультет. 1927 року було 

створено консерваторію в Шанхаї. 1929 року за участі церковних організацій 

США було створено музичний факультет у приватному Яньцзінському 

університеті. Цього ж року було відкрито музичний факультет у приватному 

Хуцзянському університеті. 

1930 року в Китаї було створено ще декілька музичних факультетів 

у різних закладах освіти, наприклад такий факультет було відкрито 

в Приватному Учжанському професійному інституті мистецтв. При цьому 

закладі також функціонувала середня професійна школа мистецтв. Цього ж 

року було створено музичний факультет у Приватному Шанхайському 

професійному інституті мистецтв. Крім того, було організовано музичний 

факультет у Хебейському обласному жіночому педагогічному інституті. 

1932 року було відкрито музичний факультет Хуасісехеського 

університету. 1934 року створено музичний і театральний факультети 
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в Державному Пекінському інституті мистецтв. 1937 року було відкрито так 

званий Музичний будинок у провінції Чжецзян [43; 77; 142]. 

Важливо привернути увагу до того, що в указаних вище закладах 

освіти працювали не тільки відомі китайські, а й зарубіжні педагоги-

виконавці з різних країн світу – США, Італії, Росії тощо. Ці фахівці сприяли 

залученню китайських студентів до європейської музики та європейської 

моделі виконавчого мистецтва [43; 77; 142; 162]. Крім того, важливою подією 

в житті Китайської Республіки стало прийняття 1939 року стандарту 

музичної педагогічної освіти, що свідчило про запровадження 

стандартизованого підходу до її здійснення [77, с. 37]. 

Як установлено в дослідженні, принципово нова сторінка в розвитку 

музично-педагогічної освіти в Китаї розпочалася після утворення на цих 

теренах 1949 року Китайської Народної Республіки. Саме після цієї 

найважливішої для кожного китайця дати в країні розпочалися глибокі 

й конструктивні реформи в царині музичної культури, вокальної, 

педагогічної й, зокрема, музично-педагогічної підготовки фахівців, що 

заклали інноваційні засади для формування сучасної китайської системи 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. При цьому з перших 

років існування КНР освіту було визначено стратегічним напрямом розвитку 

країни, а музичне мистецтво – важливим складником державної культури. 

Так, після утворення КНР у країні розпочали створення мережі 

державних закладів музичної та педагогічної освіти, усі приватні заклади 

освіти були закриті чи об’єднані з державними. Унаслідок централізації 

освіти заклади вищої освіти перейшли під юрисдикцію Міністерства просвіти 

КНР. У 50–70-х роках ХХ ст. у Китаї відчувалася гостра нестача шкільних 

педагогів, тому за розпорядженням уряду в країні розпочали створювати 

мережу нових педагогічних закладів, причому в кожній провінції вимагали 

відкрити хоча б один такий заклад. Одночасно розпочали укрупнювати 

заклади вищої педагогічної освіти [4; 34]. 
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Крім того, у перші десятиріччя після утворення КНР у країні було 

відкрито багато нових закладів музичної освіти. Так, 1949 року почала 

працювати консерваторія в місті Тяньцзінь, яка 1958 року переїхала до 

Пекіну й отримала назву Пекінської центральної консерваторії. 1958 року 

запрацювали Тяньцзінська, Шеньянська, Уханьська, Гуанчжоуська та 

Сичуаньська консерваторії, 1960 року – Сіаньська консерваторія. Важливою 

подією в музичному житті КНР стало також заснування 1964 року в Пекіні 

першої китайської консерваторії, де студенти вивчали винятково китайські 

народні й національні класичні твори. Ураховуючи тісні економічні, 

культурні та політичні зв’язки КНР із СРСР і спільність державної ідеології 

в цих країнах, систему музичної освіти в Китаї тривалий час розбудовували 

за аналогом відповідної системи освіти в Радянському Союзі [47; 95; 176; 

186]. 

Інтенсивний розвиток освіти в КНР був перерваний у добу «культурної 

революції» (1966–1976 рр.). Низка заборон, що виникли в ті часи, 

стосувалися практично всіх галузей життєдіяльності суспільства. Зокрема, 

вони призвели до стану глибокого занепаду культури й освіти, у тому числі 

й музично-педагогічної. Проте після закінчення вказаного тяжкого періоду 

в історії КНР для ліквідування негативних наслідків «культурної революції» 

й відродження вищої освіти в країні почали відкривати нові заклади освіти, 

у тому числі педагогічного й музичного профілю. Крім того, почали активно 

відроджувати музичну культуру: організовували професійні ансамблі 

й оркестри, проводили музичні фестивалі, видавали фахові журнали [28; 43; 

47; 138; 141; 164; 194]. 

Активна модернізація вищої освіти, яку було розпочато в Китаї 

1977 року, передбачала проведення низки системних заходів, у тому числі 

розроблення єдиних правил вступу до вищої школи, збільшення термінів 

навчання в ній студентів до 5 років тощо. Крім того, відновлення діяльності 

закладів вищої освіти передбачало розв’язання різних важливих 
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організаційних питань: прийом абітурієнтів, відбір педагогічних кадрів, 

створення матеріально-технічної бази навчання тощо. 

У 80-х рр. ХХ ст. було відтворено трирівневу систему, що включала 

педагогічні училища для забезпечення підготовки вихователів дитячих садків 

і вчителів молодшої школи, вищі педагогічні коледжі – для підготовки 

вчителів середніх шкіл першого ступеня, педагогічні університети – для 

підготовки вчителів середніх шкіл другого ступеня. Крім того, перед 

освітніми закладами педагогічного профілю було поставлено завдання 

підвищити якість підготовки педагогічних кадрів відповідно до тогочасних 

соціальних вимог. 

Наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. виникла актуальна потреба 

у визначенні оновлених концептуальних засад подальшого реформування 

системи вищої освіти в КНР. До цієї роботи долучилися провідні китайські 

фахівці в галузі вищої освіти. Спільними зусиллями вони обґрунтували 

теоретичні засади здійснення подальшого розвитку вищої освіти в Китаї. 

Причому їхні висновки було поширено на всі спеціальності, за якими 

здійснювали професійну підготовку майбутніх фахівців, у тому числі 

вчителів музичного мистецтва [19; 47]. 

Зазначимо, що наприкінці 80-х років ХХ ст. було прийнято цілу низку 

нормативних документів, які суттєво вплинули на подальшу організацію 

професійної підготовки майбутніх педагогів і діяльність працюючих 

учителів. Так, у постанові «Про реформу народної освіти» (1985) було 

зазначено, що інтенсивний розвиток педагогічної освіти та системи 

перепідготовки вчителів відповідно до сучасних вимог є стратегічним 

напрямом розвитку народної освіти в КНР, тому необхідно постійно 

підвищувати якість роботи в цій царині. 1986 року було оприлюднено 

Постанову ЦК КПК «Про систему складання кваліфікаційних іспитів 

працюючими вчителями», у якій окреслено шляхи реформування системи 

кваліфікаційних іспитів учителів як важливого аспекту загального 

реформування педагогічної освіти й післядипломної підготовки вчителів,  
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«Рішення Центрального комітету Комуністичної партії Китаю про реформу 

системи освіти», «Повідомлення Центрального комітету Комуністичної 

партії Китаю про реформування викладання курсів ідеологічної, моральної й 

політичної теорії в коледжах і університетах». Було також організовано 

випуск спеціалізованої педагогічної преси: журналів «Педагогічні 

дослідження», «Народна освіта», «Зарубіжна педагогіка» тощо [15; 131; 149]. 

Важливою подією для подальшого розвитку педагогічної справи 

в Китаї стало також прийняття 1991 року закону «Післядипломна освіта 

вчителів початкової школи», у якому серед інших важливих положень було 

визначено принципи, вимоги до функціонування й подальшого розвитку 

післядипломної освіти вчителів, а також нормативні правила до організації та 

діяльності центрів післядипломної підготовки педагогів. 1993 року було 

прийнято «Програму реформи і розвитку народної освіти», у якій значну 

увагу приділено визначенню основних вимог до реконструкції системи 

педагогічної освіти. При цьому в документі було підкреслено, що уряд 

і місцеві органи влади мають забезпечити своєчасне й достатнє фінансування 

системи підготовки педагогічних кадрів [19; 28; 68; 163]. 

Поступово в КНР склалася система педагогічної освіти, що 

реалізовувалась у різних формах: вищі педагогічні училища, педагогічні 

інститути й університети, педагогічні факультети в закладах вищої освіти 

непедагогічного профілю, короткотермінові курси перекваліфікації 

в інститутах удосконалення та підвищення кваліфікації тощо. Важливо також 

додати, що в Китаї молоді люди здобули можливість отримати професію 

вчителя в закладах вищої освіти не тільки педагогічного, але 

й непедагогічного профілю. Зокрема, спеціальність учителя музичного 

мистецтва студенти мали змогу отримати в закладах педагогічної й музичної 

освіти. Однак у дослідженні з’ясовано, що більшість учителів музичного 

мистецтва в Китаї традиційно були випускниками саме закладів вищої 

педагогічної освіти [22; 112; 135; 163; 164]. 
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Як установлено в процесі дослідження, у зазначену добу відбувалися 

також інтенсивні зміни в музичній і музично-педагогічній освіті. Так, 

у різних регіонах країни (у тому числі прикордонних районах країни – 

Юньнані, Внутрішній Монголії, Тибеті, Гуйчжоу, Цинхаї тощо) було 

відкрито академії мистецтв, а в педагогічних університетах – музичні 

відділення. Крім того, відбувалась активна модернізація системи підготовки 

майбутніх музично-педагогічних кадрів [4; 68; 73; 106]. 

Так, у ті часи в школах катастрофічно бракувало дипломованих 

фахівців із музичного мистецтва, тому відбувалось активне розширення 

прийому кількості студентів на музично-педагогічні спеціальності вищої 

школи. Зокрема, 1980 року був виданий Міністерством освіти КНР 

«Навчальний план підготовки фахівців у галузі музики для вищих 

педагогічних закладів із чотирирічним терміном навчання», у яких було 

визначено цілі навчальної та практичної підготовки майбутніх фахівців 

музичного профілю, основні завдання й напрями наукових досліджень, 

обов’язкові та факультативні навчальні дисципліни, установлено терміни 

навчання, порядок вступу до закладів вищої освіти [95; 176]. 

Крім того, через брак шкільних учителів у Китаї також проводили 

підготовку майбутніх учителів із різних предметів за скороченими 

програмами. Зокрема, відкривали факультети з 2–3-річним терміном 

навчання з метою підвищення освітнього рівня вчителів музичного 

мистецтва для початкових і середніх шкіл. Задля реалізації цієї підготовки 

1982 року були оприлюднені відповідні навчальні плани підготовки фахівців 

у галузі музики для вищих педагогічних закладів із двох- і трирічним 

терміном навчання [22; 43; 106; 107; 125; 135–137]. 

Також у дослідженні з’ясовано, що з метою вироблення цілісної 

концепції подальшого вдосконалення вищої музично-педагогічної освіти 

1979 року в Чженчжоу було проведено нараду керівників відповідних 

закладів. Як з’ясовано, учасниками цієї наради було визначено такі основні 

напрями вдосконалення такої освіти: складання навчальних планів на основі 
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врахування тогочасних освітніх потреб; написання сучасних підручників 

і навчальних посібників; підвищення професійного рівня педагогів вищої 

школи; проведення наукових розвідок з актуальних проблем музично-

педагогічної освіти та їх науково-методичне розроблення. Визначені 

в процесі обговорення напрями організаційної та освітньої діяльності стали 

підґрунтям для розроблення подальших стратегічних планів роботи 

державних органів управління й закладів вищої музично-педагогічної освіти 

Китаю [47; 73]. 

Поступово в Китаї було сформульовано офіційну доктрину подальшого 

розвитку системи освіти, в основу якої було покладено такі концептуальні 

положення: сприйняття учнів і студентів як суб’єктів педагогічної взаємодії, 

активізація розвитку в них самостійності й ініціативності; забезпечення 

всебічного формування кожної особистості, що передбачає її комплексне 

розумове, етичне, естетичне й фізичне виховання; урахування й запозичення 

в організації освітнього процесу кращих зарубіжних педагогічних 

теоретичних і практичних доробок; максимальне використання надбань 

традиційної китайської педагогіки; дотримання вчителями середніх шкіл 

і викладачами вищої школи основних положень і принципів національної 

державної ідеології країни. У світлі цього слід уточнити, що уряд КНР 

завжди вимагав від працівників закладів освіти активно протидіяти 

поширенню в країні норм західної моралі, тому педагоги під час здійснення 

всіх напрямів виховної діяльності мали тісно пов’язувати її з реалізацією 

морально-політичного виховання особистості [15; 28; 68; 108]. 

Зокрема, теза про важливість забезпечення вказаного аспекту в роботі 

шкільних педагогів знайшла відображення в багатьох державних документах. 

Зокрема, 1988 року Комітет освіти КНР опублікував дві важливі програми – 

«Основні положення політики морального виховання дітей початкових шкіл» 

(пізніше, 1993 року, цей документ був доопрацьований) та «Основні 

положення політики морального виховання дітей середніх шкіл», у яких було 
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визначено основні вимоги держави до процесу формування моральних 

і політичних переконань школярів [42; 109]. 

Отже, можна підсумувати, що підготовка вчителів музичного 

мистецтва в Китаї має тривалу історію та сягає своїми коріннями в глибину 

тисячоліть, причому ця підготовка завжди ґрунтувалася на традиційних 

китайських цінностях. Проте поступово відбувалося збагачення музики 

й музично-педагогічної освіти в КНР доробками представників європейської 

музичної та педагогічної школи, що активізувала синтез музично-

педагогічних ідей і досвіду китайських та європейських фахівців за умови 

віддання пріоритету національній культурі. 

На підставі вищевикладеного зроблено висновок про те, що розвиток 

підготовки вчителів музичного мистецтва в Китаї відбувався з опорою на 

сталі наскрізні ідеї, що зберегли свою значущість до сьогоднішнього дня: 

визнання на державному рівні високого соціального статусу вчителя 

музичного мистецтва, який володіє майстерністю духовно-естетичного 

виховання учнів засобами музики та співу як найбільше дієвих видів 

мистецтва; важливість постійного збагачення змісту професійної підготовки 

майбутніх педагогів музичного профілю цінними зарубіжними інноваціями 

на основі збереження її стійкого ядра, яке складають традиційні китайські 

цінності; цілеспрямоване використання музичного мистецтва як чинника 

всебічного розвитку учнів і засобу оволодіння ними зовнішньою та 

внутрішньою виконавською технікою. Ці висновки представлено в 

авторській публікації: [63; 64]. 

 

Висновки до розділу 1 

У дослідженні доведено, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

суттєво зростає роль порівняльної педагогіки, доробки якої дають змогу 

підвищити ефективність національних систем освіти шляхом творчого 

впровадження перспективних доробок зарубіжних освітян. У світлі цього 

наявність багатьох схожих аспектів в історії становлення й розвитку 
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китайської та української систем музично-педагогічної освіти та їх 

модернізації за сучасних умов на засадах компетентнісного підходу, 

накопичення китайськими освітянами цінних теоретичних і практичних 

доробок з окресленої проблеми стали підставою для висновку про 

доцільність їх виявлення, усебічного аналізу й визначення можливостей 

творчого впровадження в освітній процес вищої школи України. 

Під час проведення наукового пошуку було відібрано й опрацьовано 

широку джерельну базу, що включає нормативні документи, які 

регламентують здійснення вищої освіти в КНР та Україні, дисертаційні 

роботи, монографії, публікації в наукових виданнях китайських, українських 

та західних науковців, довідкову літературу, навчальні підручники, 

посібники, навчальні плани й освітні програми з професійно зорієнтованих 

навчальних дисциплін, які використовують у процесі здійснення підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, матеріали офіційних сайтів 

китайських та українських закладів вищої освіти, електронні матеріали 

бібліотек тощо. 

Як установлено, у вивчених інформаційних джерелах глибоко 

висвітлено окремі аспекти проблеми формування професійної 

компетентності в студентів музично-педагогічних спеціальностей. Однак 

вченими не було проведено цілісного аналізу наукової розробленості цієї 

проблеми, не визначено перспективи використання цих напрацювань 

в українській системі вищої освіти. Це підтверджує наукову доцільність 

комплексного вивчення проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі КНР. 

Для організації всіх сфер життєдіяльності сучасних китайців, у тому 

числі музичної освіти, важливе значення мають традиції. Тому в дисертації 

значну увагу приділено аналізу генезису ідеї формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї. Як 

з’ясовано, зародки цього мистецтва виникли на цих землях більше 5 тисяч 

років тому. Також у наукових розвідках установлено, що формування 
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філософсько-світоглядної концепції про роль музики в житті кожної людини 

розпочали ще в епоху Пізньої Чжоу (770–255 рр. до н. е.). Це пов’язане з 

учінням Конфуція, який сприймав музику та співи як один із найбільше 

дієвих засобів виховання молоді й управління державою. 

Активний розвиток інструментальної й вокальної музики на 

китайських теренах поступово загострив необхідність організації спеціальної 

вокально-музичної підготовки майбутніх співаків і музикантів. Причому вже 

в часи Стародавнього Китаю добре розуміли, що про високий професіоналізм 

співака та музиканта свідчить його готовність поєднувати у своєму виступі 

зовнішню та внутрішню виконавську техніку. Тому неемоційне виконання 

людиною музичного твору вважали ганебним. Важливо також додати, що 

в часи Стародавнього Китаю зародилося таке унікальне музичне мистецтво, 

як традиційна китайська опера, що поєднувала музику, драму, спів, елементи 

акробатики та бойових мистецтв й інші види мистецтва. 

У дослідженні встановлено, що з початку ХХ ст. китайські фахівці 

в галузі музики докладали активних зусиль для створення в країні своєрідної 

національної системи музичної та музично-педагогічної освіти. Принципово 

нова епоха в розвитку цієї освіти розпочалася після утворення 1949 року 

Китайської Народної Республіки, що обумовило глибоке реформування 

системи професійної підготовки майбутніх педагогів музичного профілю. 

Слід зауважити, що розвиток підготовки вчителів-музикантів у Китаї 

завжди відбувався з опорою на такі сталі наскрізні ідеї: визнання на 

державному рівні високого соціального статусу вчителя музичного 

мистецтва, який володіє майстерністю духовно-естетичного виховання учнів 

засобами музики та співу як найбільше дієвих видів мистецтва; важливість 

постійного збагачення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів 

музичного профілю цінними зарубіжними інноваціями на основі збереження 

її стійкого ядра, яке складають традиційні китайські цінності; цілеспрямоване 

використання музичного мистецтва як чинника всебічного розвитку учнів і 
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засобу оволодіння ними зовнішньою та внутрішньою виконавською 

технікою. Результати розділу відображено в таких працях: [63; 64]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИЩІЙ ШКОЛІ КНР 

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

2.1 Тлумачення ключових понять дослідження в китайській та 

українській науковій думці 

Проведення наукового пошуку в галузі порівняльної педагогіки 

вимагає вивчення та зіставлення підходів щодо визначення ключових понять 

дослідження в науковій літературі КНР та України. Зокрема, для уточнення 

авторського розуміння суті професійної компетентності майбутніх учителів 

музики необхідно спочатку визначитись із тлумаченням поняття «професійна 

компетентність», а тому доцільно проаналізувати трактування китайськими 

й українськими вченими тих термінів, від яких воно було утворено: 

«професія», «професіоналізм», «компетентність», «компетенція». 

Так, під час проведення дослідження визначено, що в українській 

довідковій літературі під професією (від лат. professio) розуміють: рід заняття 

людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних знань 

і практичних навичок, придбаних у результаті спеціальної підготовки, 

досвіду роботи; вид трудової діяльності, визначений розподілом праці та її 

функціональним змістом. У свою чергу, під професіоналізмом (profeteer – 

оголошую своєю справою) автори розуміють: результат оволодіння основами 

професії; сукупність знань, навичок поведінки та дій, що свідчать про 

професійну підготовленість, навченість, спроможність успішно виконувати 

професійні функції [23; 68; 72]. 

Як установлено в дослідженні, спеціалізована трудова діяльність 

набуває статусу професії тільки в тому випадку, коли вона «санкціонована» 

суспільством і потребує проходження майбутніми фахівцями спеціальної 

професійної підготовки в закладах освіти [23, с. 742]. Також з’ясовано, що 

з кінця ХХ ст. у західній науковій думці очікуваний результат цієї 
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підготовки, який свідчить про досягнення випускниками ЗВО достатнього 

рівня професіоналізму в обраній спеціальності, пов’язують із поняттями 

«компетентність» і «компетенція». Пізніше компетентнісний підхід почали 

використовувати в багатьох інших країнах, у тому числі у вищій школі КНР 

та Україні, а тому важливо проаналізувати точки зору китайських 

й українських науковців щодо визначення зазначених понять. 

Як установлено в процесі наукових розвідок, українські вчені 

висловлюють різні точки зору щодо визначення суті компетентності. 

Зокрема, під цим поняттям дослідники розуміють: 

– інтегральну якість (характеристику) особистості, що ґрунтується на 

набутих нею в процесі навчання й соціалізації знаннях, цінностях, 

сформованих ставлень, накопиченого досвіду та виявляється в здатності 

здійснювати якісну продуктивну діяльність у певній сфері (О. Дубасенюк, 

М. Михаськова, Н. Мойсеюк, Л. Пастушенко, Н. Сидорчук [21; 46; 48; 53; 67] 

та інші); 

– специфічну здатність особистості до продуктивної діяльності 

в конкретній предметній галузі в певних соціально-значущих сферах на 

основі здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень і цінностей 

(Н. Брюханова, В. Бусел, Е. Валіт, Л. Маєвська, О. Марущак [5; 7; 11 41; 45] 

та інші); 

– спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і досвіду 

діяльності, набуті в процесі навчання, які забезпечують здатність фахівця до 

успішного здійснення діяльності й життя у швидкозмінному суспільстві 

(О. Антонова, Є. Іванченко, Л. Маслак, О. Овчарук, О. Пометун [1; 27; 51; 

60]); 

– володіння компетенцією (результат набуття людиною компетенцій), 

що виявляється в ефективній діяльності та включає особисте ставлення до 

предмету і продукту діяльності (Н. Болюбаш, М. Головань, М. Орап [4; 14; 

52]). 
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У дослідженні також з’ясовано, що українські вчені висловлюють різні 

точки зору щодо визначення поняття «компетенція». Так, під цим поняттям 

Л. Пастушенко розуміє об’єктивні вимоги до людини як суб’єкта певного 

виду діяльності; деякий ідеал, образ, ідеал, взірець, до якого рухається 

людина в процесі отримання освіти з метою стати компетентним фахівцем. 

Автор також уточнює, що поняття «компетенція» більше співвідноситься зі 

знаннями, у той час як «компетентність» — зі здатністю (уміннями) людини 

успішно реалізовувати визначені дії та функції в процесі певного виду 

діяльності на основі сформованих знань, навичок, особистісних якостей 

і ціннісних орієнтацій [53, с. 23]. 

М. Вачевський стверджує, що термін «компетенція» (походить від від 

латинського слова «соmpetentia» – пристосованість до справи) відображає 

функціональні можливості фахівця, тобто коло повноважень, питань, що 

йому доручені [10, с. 31]. За висновками О. Дрогайцева, компетенція – це 

вимога до освітньої та професіональної підготовки студента (учня; того, хто 

навчається). У світлі цього автор уважає, що результатом засвоєння людиною 

компетенції є компетентність – особистісна якість, яка вже сформувалася [18, 

с. 7, 8]. 

Л. Овсієнко визначає суть компетенції як очікувані й вимірювані 

досягнення людини, що підтверджують її спроможність самостійно 

виконувати певні дії на основі засвоєння відповідної системи знань; як суму 

знань, умінь і характерних рис, що дозволяє суб’єкту діяльності успішно 

виконувати необхідні дії [50, с. 27, 31]. За визначенням Л. Мамчур, 

компетенція являє собою: чітко визначену загальну соціальну норму, взірець; 

деякі сформульовані правила; сукупність знань, умінь і навичок, якими учні 

мають оволодіти відповідно до чинної освітньої програми, поставлених 

освітніх цілей і завдань; норму, досягнення якої може свідчити про 

можливості особистості; перелік нормативно окреслених питань у певній 

царині, у яких особистість має володіти знаннями й досвідом; коло питань, 

повноважень, прав, обов’язків людини як посадової особи, окреслені 
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у відповідних законах, нормативних актах, положеннях, інструкціях [42, 

с. 156]. 

Аналогічні погляди висловлюють В. Король, І. Лилик, О. Марущак, 

В. Пилипчук, Т. Примак, які теж під компетенцією розуміють певну норму, 

досягнення якої може свідчити про можливість успішного виконання 

людиною поставлених завдань у відповідній галузі діяльності; еталон високої 

обізнаності людини в певній галузі, виді діяльності; коло повноважень якої-

небудь організації, установи чи особи. Причому прихильники зазначеної 

точки зору уточнюють, що у визначенні поняття «компетенція» знання, коло 

питань, досвід представлені як узагальнені категорії, безвідносно до 

конкретної людини, тобто це поняття не є її особистою характеристикою. 

У свою чергу, компетентність відображає результат досягнення особою 

визначеної норми, тобто цей феномен є особистісним утворенням людини 

[36; 55]. 

Наведені точки зору вчених щодо тлумачення вказаних вище термінів 

стали теоретичною основою для визначення поняття «професійна 

компетентність». Так, у дослідженні з’ясовано, що неоднозначність точок 

зору українських авторів щодо тлумачення цих термінів спричинила 

виникнення різних позицій учених щодо розкриття суті зазначеного поняття, 

деякі з них представлено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Основні підходи щодо визначення науковцями поняття 

«професійна компетентність» 

Визначення поняття професійної компетентності Автор, джерело 

1 2 

Здатність фахівця успішно здійснювати професійну 

діяльність, що передбачає вільне володіння змістом 

цієї діяльності та відповідність сформованих якостей 

особистості професійним вимогам; професійно-

статутні можливості щодо здійснення людиною її 

повноважень у професійній діяльності 

О. Антонова, 

Т. Бучинська, 

 І. Зязюн, 

Л. Маслак [1; 6; 26] 

Інтегральна якість особистості, що забезпечує її 

готовність до успішного здійснення певної діяльності 

Л. Пастушенко, 

М. Фіцула [53; 73] 
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 

на основі набутих знань, умінь, цінностей 

і практичного досвіду; властивість професіонала, що 

вказує на його спроможність доцільно й ефективно 

діяти за певних обставин, тобто успішно реалізовувати 

певні групи досвідних надбань щодо здійснення 

професійної діяльності 

 

Динамічний комплекс знань, умінь, навичок, 

особистісних якостей, які визначають здатність 

фахівця успішно здійснювати конкретну професійну 

діяльність 

І. Єрмакова, 

Л. Пастушенко, 

Л. Сохань, 

М. Тoмaшiвcькa, 

О. Щолокова [25; 

53; 70; 71; 86] 

Ступінь оволодіння конкретним фахівцем 

необхідними для ефективного здійснення професійної 

діяльності компетенціями; цілісна характеристика 

особистості, що інтегрує в собі окремі парціальні 

складові (компетенції) 

В. Дударьов, 

Л. Пастушенко, 

К. Климова [22; 32; 

53] 

Підготовленість майбутнього фахівця до здійснення 

певної професійної діяльності 

Н. Дем’янко, 

В. Ірклієнко, 

В. Свистун, 

В. Ягупов [28; 29; 

87] 

 

У дослідженні в пригоді також стали погляди вчених щодо висвітлення 

зв’язку між поняттями «професіоналізм» і «професійна компетентність». Так, 

Л. Пастушенко вважає, що термін «професіоналізм» використовують 

у науковій літературі для позначення високої якості професійної діяльності 

фахівця, тому професійну компетентність слід сприймати як важливу ознаку 

професіоналізму [53, с. 24]. 

Схожі ідеї висловлюють Л. Гаврілова, Н. Пов’якель, І. Полубоярина, 

які сприймають компетентність як атрибут, компонент, рису професіоналізму 

[12; 13; 58; 59]. Протилежну думку відстоює Є. Іванченко. Вона вважає, що 

професіоналізм є критерієм сформованості компетентності фахівця [27, 

с. 183]. Н. Гузій зазначає, що професіоналізм зумовлює продуктивність 

професійної діяльності фахівця як результату діалектичної єдності його 
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особистої позиції, компетентності та культури мислення, а також емоційної й 

поведінкової культури [17, с. 17]. 

У дослідженні слушними також стали висновки з окресленого питання 

С. Мартиненко. Ураховуючи ідеї В. Сластьоніна й В. Толочек щодо 

зіставлення феноменів професіоналізму та компетентності, авторка 

стверджує, що в процесі набуття професіоналізму фахівець проходить такі 

етапи (рівні): 

1) етап «базового професіоналізму», коли в процесі трудової 

діяльності відбувається формування визначеного набору професійних умінь 

і навичок, що закладають підґрунтя професійної компетентності; 

2) етап оновлення й удосконалення сформованої професійної 

компетентності на основі роботи за обраним фахом, унаслідок чого ця 

компетентність перетворюється на «нормативний професіоналізм»; 

3) етап «діяльнісного професіоналізму» – перехідний етап, на якому 

відбувається подальший розвиток необхідних психічних якостей для творчої 

праці, процес внутрішньої самореалізації особистості внаслідок трудової 

діяльності; 

4) етап «реального професіоналізму», що відображає початок 

поєднання сфер особистісного і професійного життя людини-фахівця, коли 

професійна сфера стає логічним продовженням внутрішнього світу 

особистості, а сам працівник сприймає себе як творця власної долі; 

5) етап «внутрішнього професіоналізму», на якому відбувається 

мобілізація всіх внутрішніх ресурсів людини для творчої праці, що 

забезпечує кардинальну зміну її системи ціннісних орієнтацій, позитивний 

психоемоційний стан і стабілізацію емоційно-вольової сфери, а це, у свою 

чергу, сприяє ототожненню професійного й особистісного розвитку людини 

[44, c. 128, 129]. 

Значний інтерес у дослідженні викликали праці науковців, у яких було 

розкрито суть поняття професійної компетентності педагога (учителя, 

викладача). Як свідчить аналіз наукової літератури, учені пропонують різні 
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підходи до тлумачення цього поняття, що зокрема зумовлено 

неоднозначністю розуміння ними поняття «професійна компетентність». 

Так, деякі вчені (Л. Банашко, Г. Кошонько, Б. Крищук, 

О. Севастьянова, С. Тафінцева, Л. Хоружа й інші) під професійною 

компетентністю педагога розуміють складний комплекс відповідних 

професійних знань, умінь, навичок, готовності до професійної діяльності, 

практичного досвіду, а також сукупності професійно необхідних 

особистісних якостей [2; 37; 74]. Інші науковці (В. Баркасі, Л. Карпова, 

В. Ковальчук, В. Саюк, Т. Ціпан та інші) трактують зазначене поняття як 

інтегровану професійно-особистісну характеристику (інтегровану 

особистісну властивість) педагога, що включає фахові й функціональні 

знання, уміння й навички, професійну та загальну ерудицію, а також 

відповідні ціннісні орієнтації й особистісні якості, спрямовані на досягнення 

ефективного результату в професійній діяльності [3; 31; 34; 63; 76].  

Третя група дослідників (О. Дубасенюк, М.Тoмaшiвcькa та інші)  

визначають зазначену компетентність як здатність педагога дo викoнaння 

пeвнoгo кoмплeкcу прoфeciйних функцій і зaвдaнь на основі оволодіння 

цілісною системою знань, умінь і навичок, гуманістичних цінностей, ідеалів 

і педагогічної свідомості [21; 70; 71]. Четверта група вчених (О. Жигайло, 

Н. Мойсеюк, Д. Пеньковець та інші) стверджують, що педагогічна 

компетентність учителя – це єдність його теоретичної і практичної готовності 

до здійснення педагогічної діяльності; особистісні можливості педагога, що 

дозволяють йому ефективно й самостійно досягати поставлених цілей 

освітнього процесу [24; 48; 54]. За поглядами прихильників іншої наукової 

позиції (Н. Болюбаш, Л. Коваленко, О. Локшина та інші), зазначена 

компетентність є результатом засвоєння професійних компетенцій, 

сукупність яких задає конкретні цільові освітні орієнтири в процесі 

здійснення підготовки фахівців педагогічного профілю [4; 33; 39]. 

Отже, можна підсумувати, що різні визначення вченими професійної 

компетентності педагога (учителя) повністю укладаються в ті підходи, які 
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було виокремлено під час аналізу тлумачень науковцями терміну 

«професійна компетентність». 

Варто додати, що в системі вищої музичної педагогічної освіти України 

професійну підготовку вчителя музичного мистецтва здійснюють у межах 

навчання студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». У світлі 

цього особливу увагу під час проведення наукового пошуку було приділено 

опрацюванню наукової літератури, присвяченої визначенню суті професійної 

компетентності майбутніх учителів указаного профілю. 

Так, Л. Гаврілова стверджує, що професійна компетентність учителя 

музичного мистецтва – це особистісне утворення, яке включає в себе 

широкий загал знань культурологічного характеру, здатності розуміння 

специфіки музичного мистецтва, результат оволодіння основними 

закономірностями в галузі музики, педагогічними методами та прийомами, 

необхідними для успішного виконання професійних функцій, засобами 

втілення художніх образів у власному музичному виконавстві, уміннями 

використовувати музику в художньо-виховній роботі зі школярами, а також 

комплекс розвинених педагогічних якостей і музичних здібностей, які 

дозволяють забезпечити найвищі результати в музичному навчанні 

й естетичному вихованні школярів [12, с. 72–73]. На думку В. Гришиної, 

зазначена компетентність є результатом засвоєння теоретичної освіти 

(музично-теоретичної й методичної), накопичення досвіду практичної 

діяльності, у процесі якої фахівець реалізує набуті знання, уміння й навички, 

формування специфічних особистісно-професійних якостей (музикальність, 

креативність, артистизм тощо) [16]. 

Л. Пастушенко та Т. Пухальский теж уважають, що професійна 

компетентність учителя музичного мистецтва являє собою інтегровану 

характеристику, провідною якістю якої є практична готовність фахівця до 

реалізації професійної музично-педагогічної діяльності на основі інтеграції 

педагогічних і спеціальних здібностей, здобутих знань, умінь і навичок, 

накопиченого досвіду [53; 61]. Т. Пухальский уточнює, що інтегральний 
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склад професійної компетентності вчителя вказаної спеціальності 

забезпечується комплексом загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, 

професійно важливих особистісних якостей, здібностей, мотивів, прагнень, а 

також інтегральним характером власне музичного мистецтва як сфери 

й засобу здійснення професійної діяльності [61, с. 43]. 

За Л. Пастушенком, зазначену компетентність можна також визначити 

як сукупність взаємопов’язаних якостей педагога, досконалу сформованість 

у нього необхідних теоретичних знань, практичних умінь і навичок, здатності 

творчо розв’язувати професійні проблеми, усвідомлювати відповідальність за 

наслідки своєї праці [53, с. 31]. Як підкреслює вказаний автор, основу цієї 

компетентності становить спеціальна (загальнопедагогічна, диригентська, 

вокальна, інструментальна, музикознавча, виконавська, дослідницька), 

соціальна й особистісна підготовка [53, с. 42]. 

До прихильників наведеної точки зору належить також Н. Мурована, 

яка зазначене поняття трактує як складне утворення, що інтегрує в собі 

сукупність відповідних знань, умінь, досвіду, мотивації й особистісних 

якостей учителя та забезпечує його готовність до активного здійснення 

педагогічної діяльності [49, с. 9]. Схожі думки висловлюють І. Полубоярина, 

Т. Пляченко. На їхню думку, професійна компетентність майбутнього 

вчителя музичного мистецтва являє собою інтегративне утворення, що 

містить комплекс музично-педагогічних знань, умінь, навичок, музичних 

здібностей і якостей особистості, які забезпечують його через готовність до 

здійснення творчої педагогічної діяльності [56; 57; 59]. 

І. Маринін теж уважає, що зазначена компетентність являє собою 

складне інтегративне утворення, що проявляється у сформованості високої 

мотивації, здатності й готовності педагога реалізовувати поставлені 

професійні завдання й адекватно оцінювати результати власної професійної 

діяльності [43, с. 300]. За поглядами О. Горбенко, професійна компетентність 

майбутнього вчителя вказаного профілю – це системна, інтегрована якість, 

що проявляється в здатності фахівця правильно розуміти основні 
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закономірності, жанрово-стильові особливості, художньо-образний зміст 

музичних творів у контексті навколишньої дійсності, володіти засобами 

художньо-виконавського втілення [15, с. 95]. 

За визначенням В. Мішедченко, професійна компетентність такого 

вчителя охоплює широкий спектр культурологічних знань, розуміння 

специфіки музичного мистецтва, засвоєння основних закономірностей 

музики, оволодіння засобами втілення художніх образів у музичному 

виконавстві, застосування музики в художньо-виховній роботі зі школярами, 

оволодіння педагогічними методами та прийомами, що дозволяє здійснювати 

професійні функції [47, с. 13]. 

На думку О. Козіної, професійна компетентність учителя музичного 

мистецтва – це специфічний педагогічний феномен, який визначається 

особливостями музично-педагогічної діяльності, своєрідністю професійних 

завдань у цій галузі, можливостями й перевагою художньо-творчих форм 

практичної роботи, а також оригінальними методами мистецької освіти [35, 

с. 65]. Авторка також зазначає, що про сформованість зазначеної 

компетентності у випускника закладу музичної освіти свідчать наявність 

у нього здатності успішно розв’язувати комплексні складні проблеми та 

виконувати практичні завдання в професійній царині на основі використання 

сучасних психолого-педагогічних концепцій, освітніх технологій і методик, 

проявляти комплекс умінь і навичок, необхідних для роботи в ролі керівників 

дитячих хорових колективів, учителів музичного мистецтва, організаторів 

різноманітних позакласних музично-естетичних заходів [35, с. 67]. 

Р. Савченко застосовує у своїй праці поняття музично-педагогічної 

компетентності педагога, визначаючи її як інтегративну професійно-

особистісну якість фахівця, що виражає його здатність до самостійного 

успішного виконання завдань музичної освіти дітей на основі дотримання 

системного зв’язку між засвоєним загальногромадянськими, психолого-

педагогічними й музично-фаховими компетенціями [62, с. 12, 13]. 
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У дослідженні також стали в пригоді висновки вчених, які розкрили 

суть деяких компетентностей як органічних складників професійної 

компетентності вчителя музичного мистецтва. Так, під час проведення 

наукового пошуку було враховано точку зору М. Михаськової та С. Світайло 

щодо тлумачення фахової компетентності вчителя вказаного профілю як 

здатності до успішної музично-освітньої діяльності на основі використання 

засвоєних музично-педагогічних знань і вмінь, накопиченого досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва; як 

інтегральної якості, що об’єднує в собі музичні та педагогічні складники 

й визначається метою і змістом музично-освітньої діяльності в школі [46; 65]. 

Воднораз М. Михаськова та С. Світайло привертають увагу до того факту, 

що поняття професійної та фахової компетентності з точки зору широти 

змісту діяльності не є еквівалентними, бо фахова компетентність належить 

тільки до вузького кола питань праці вчителя предметів музичного профілю, 

у той час як професійна компетентність охоплює всі сфери професійної 

діяльності [46; 64; 65]. 

Н. Цюлюпою визначено поняття методичної компетентності вчителя 

музичного мистецтва. Під цим поняттям авторка розуміє інтегроване 

утворення, що являє собою систему засвоєних фахових знань, умінь, 

особистісних якостей, практичного досвіду педагога, які зумовлені його 

індивідуально-психологічними характеристиками й забезпечують готовність 

і здатність професійно виконувати педагогічні функції відповідно до 

висунутих суспільством вимог. Сформованість зазначеної компетентності є 

запорукою успішного здійснення вчителем музично-педагогічної діяльності 

та забезпечує його здатність до самореалізації й постійного професійно-

особистісного самовдосконалення [77, с. 6, 7]. 

Як стверджує О. Горбенко, чільне місце в складі професійної 

компетентності вчителя музичного мистецтва займає музично-виконавська 

компетентність, що забезпечує здатність педагога ефективно реалізовувати 

художньо-інтерпретаційні знання й уміння, професійно-особистісні якості, 
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музично-виконавський досвід, ціннісні орієнтації у професійній діяльності 

[15, с. 96]. За висновками В. Гришиної, важливим складником указаної 

компетентності є музикознавча компетентність, що передбачає засвоєння 

вчителем основних положень музично-теоретичних і музично-історичних 

дисциплін (елементарної теорії музики, сольфеджіо й аналізу музичних 

творів, історії музики та народної музичної творчості тощо) [16]. 

Т. Пляченко у своїй праці використовує поняття інструментально-

виконавської компетентності вчителя музичного мистецтва. Як пояснює 

авторка, ця компетентність являє собою одну зі спеціалізовано-професійних 

компетентностей, що характеризує готовність педагога вільно застосовувати 

музичні інструменти у професійній діяльності в закладах загальної середньої 

освіти та виявляється в оволодінні такими компетенціями: програмово-

репертуарними, технічно-виконавськими, інтерпретаційними, 

інструментально-методичними, концертмейстерськими, сценічними [57, 

с. 63–65]. 

Для можливості узгодження категоріально-понятійного апарату 

дослідження доцільно також проаналізувати точки зору китайських авторів 

щодо визначення наведених вище понять. Так, під професією в китайській 

науковій думці розуміють суттєву інтегративну характеристику певної праці 

людей, що відрізняє її від інших видів діяльності та дозволяє існувати як 

біологічній і соціальній істоті [151; 195]. 

У свою чергу, у китайській науковій літературі професіоналізм 

сприймають як результат засвоєння фахівцем провідних корпоративних 

цінностей і установок, професійно важливих знань, умінь, ставлень, 

особистісних якостей, що забезпечують його професійну придатність, 

відповідність вимогам обраної професії. Крім того, професіоналізм 

визначають як професійну інтегративну якість працівника, що включає 

відчуття згуртованості зі своєю професійною спільнотою, виражене почуття 

професійної відповідальності й корпоративного духу, усвідомлення основної 

місії своєї професії та тверду віру в її соціальну значущість, прояв відданості 
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своїй справі, усвідомлення необхідності її постійного вивчення та на цій 

основі здійснення самоосвіти. Професіоналізм як особистісний феномен 

передбачає також відпрацювання працівником власного стилю роботи, 

набуття гідного професійного статусу [144; 151; 158; 167; 184; 194; 195]. 

Особливий інтерес під час проведення дослідження викликали наукові 

праці, у яких визначено основні ознаки професіоналізму вчителя школи. Так, 

за висновками науковців (Ван Чжо, Ву Сясяо, Лі Юйфан, У Сиксяо, Чжан 

Гуйсінь,  Чжан Хуацзюнь, Чжу Сюйдун, Ян Цзяньюнь, Ян Юйбао  інших), 

першою із цих ознак є дотримання педагогом норм професійної етики, що 

вимагає від нього насамперед бути для своїх учнів взірцем моральної 

поведінки, любити й поважати учнів і створювати сприятливі умови для 

їхнього успішного особистісного становлення. 

Другою ознакою професіоналізму вчителя школи визначено високу 

якість його викладацької діяльності, вільне володіння навчальним матеріалом 

та інноваційними методиками й технологіями його викладання, 

відпрацювання власного стилю роботи з учнями, наявність інноваційної 

професійної свідомості. Як уважають учені, третьою ознакою є 

сформованість у шкільного педагога соціально значущих цінних орієнтацій, 

що проявляються в усвідомленні ним своєї високої соціальної місії як 

педагога, розуміння ролі освіти й самоосвіти в житті кожної людини, 

необхідності залучення школярів до національних і загальнолюдських 

гуманістичних цінностей [163; 168; 169; 172; 179]. 

Стосовно поняття «компетентність» слід відзначити, що в китайській 

мові використовують декілька понять, які за своїм значенням і сенсом 

наближуються до цього поняття: 权限, 權限, 权限 , 能力 – авторитетність, 

повноваження; 能力, 技能, 资格 – уміння, здібності, здатність, можливість, 

майстерність, готовність, кваліфікованість. У разі написання наукових праць 

англійською мовою китайські науковці, як правило, використовують 

тлумачення зазначених понять, які пропонують у своїх публікаціях 

англомовні вчені. 
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Так, в одному довідковому китайському джерелі визначено, що 

компетентність відображає комплексну здатність людини успішно 

виконувати певну діяльність. Причому наголошено на тому, що рівень 

сформованості в людини цієї компетентності має найбільше відповідати тому 

виду діяльності, яку виконує людина, адже якщо цей рівень нижче, особа не 

зможе здійснювати якісно обраний вид діяльності, якщо вище – людина не 

буде достатньо мотивованою щодо виконання цієї роботи. Крім того, 

залучення компетентної особи до виконання низькокваліфікованої праці 

свідчить про нераціональне використання її організатором людських 

ресурсів [185]. 

В іншому довідковому джерелі компетентність трактують як практичну 

здатність людини виконувати певну діяльність, прояв особою енергійності та 

майстерності виконання необхідних для здійснення цієї діяльності дій, умінь 

контролювати й об’єктивно оцінювати її перебіг і результати. 

Компетентність особи формується в процесі здійснення нею відповідної 

практичної діяльності та згодом проявляється під час реалізації аналогічної 

роботи. Прояв людиною компетентності, необхідної для виконання певної 

діяльності, як правило, вимагає інтеграції різного виду знань, умінь, 

здібностей та особистісних якостей [186]. 

Як установлено в процесі проведення наукового пошуку, у низці 

наукових праць китайських дослідників (Ван Б., Гао Ю. С., Лю А. З., Лю 

Юнхоу, Пан З. X., Сяомін Чен, Хан Хемін, Цзін Лю, Чіу Ю. Дж.) поняття 

«компетентність» визначено як інтегральну сукупність знань, умінь, 

ставлень, здатності до критичного мислення й рефлексії, що загалом 

забезпечують успішність виконання людиною діяльності певного виду, 

обізнаність у певній царині [92; 96; 97; 106; 113; 118; 124]. Деякі автори 

(Гао Ю. С., Лю З. В., Чжоу І [96; 116; 141] та інші) сприймають 

компетентність як високу обізнаність, майстерність індивіда в певній царині 

діяльності. 
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Третя група китайських учених (Ван Лішен, Лю Юнлін, Чі Цзяньцзян 

[175; 181] та інші) під компетентністю розуміють здатність людини успішно 

застосовувати свої знання, здібності для виконання певних дій (діяльності). 

За висновками цих науковців, компетентність притаманна конкретній людині 

та є її суб’єктним надбанням. Причому відмінності у сформованості 

компетентності в різних людей зумовлені різницею в розвиненості в них 

розумових здібностей, фізичної сили, працездатності, статі, а також у віці 

й культурному походженні, проте основними факторами виникнення таких 

відмінностей є цілеспрямованість і старанність самої людини з оволодіння 

потрібною для неї компетентністю, прояв інноваційного мислення, 

прагнення людини своєчасно виявляти труднощі та проблеми в діяльності 

й шукати оптимальні шляхи їх розв’язання. 

Аналіз тлумачень китайськими науковцями наведених вище понять дає 

змогу більше чітко усвідомити сутність базового поняття дослідження – 

«професійна компетентність». Як установлено, учені пропонують різні 

підходи до тлумачення цього поняття, що переважно обумовлено їхнім 

розумінням поняття «компетентність». Так, значна кількість науковців (Ван 

Лілінг, Дін Цзенцюань, Оу Юншен, Сі Волонг та інші) визначають 

професійну компетентність як сукупність професійно важливих знань, умінь, 

навичок, якостей, професійно особистісних цінностей [8; 143; 175; 182]. 

Представники іншої виділеної наукової позиції (Ван Юе, Дін Сяомі, 

Лінь Цзін, Лу Нін, Чжан Лунь, Чен Сюемей [9; 110; 157; 166; 192] та інші) 

визначають професійну компетентність як здатність, спроможність фахівця 

ефективно реалізовувати власну професійну діяльність. Інші вчені (Лю 

Жуйцзе, Сян Хун, Чжен Цюнь, Шао Жуйцін, Яо Цзін [159; 192; 193] та інші) 

стверджують, що професійна компетентність фахівця проявляється як його 

висока обізнаність, освіченість, авторитетність, майстерність у певній 

професійній царині. 

У дослідженні стали в пригоді також визначення суті професійної 

компетентності вчителя, висвітлені в інформаційних джерелах. Зокрема, 
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розробники проєкту «Побудова ключових компетентностей китайських 

учителів завдяки використанню проєкту Європейського Союзу» визначили 

професійну компетентність учителя як його здатність ефективно 

розв’язувати поточні фахові проблеми на основі інтеграції й мобілізації 

засвоєних професійно важливих знань, навичок, ставлень і цінностей [152, 

с. 7]. 

Зазначимо, що особливу увагу під час проведення дослідження було 

приділено вивченню наукових праць, присвячених визначенню суті 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Так, 

Цай Ювей Ся зауважує, що компетентність цього вчителя насамперед 

виявляється в його здатності залучити учнів до такого унікального 

мистецтва, закохати їх у нього, забезпечити розвиток духовної культури 

й емоційної сфери особистості. У цьому плані музика та спів є надзвичайно 

ефективними виховними засобами, потенціал яких майбутній педагог 

музичного профілю має навчитися використовувати в роботі зі школярами 

[188]. 

Як стверджує Ху Маньлі, професійна компетентність учителя 

музичного мистецтва являє собою його готовність до майстерного 

викладання цього предмету учням у школі, що забезпечує значний вплив на 

духовно-естетичний розвиток особистості та формування в неї музичної 

культури [75, с. 93–94]. У свою чергу, Лінь Є під професійною 

компетентністю шкільного педагога музичного мистецтва розуміє результат 

його загальнопедагогічної й вокально-хорової підготовки – якісну 

характеристику педагога, який здатний успішно користуватися засвоєними 

знаннями, уміннями й навичками та діяти конструктивно в динамічно 

змінних соціальних умовах, тобто «володіє оперативними й мобільними 

знаннями» [38, с. 40]. 

Отже, на підставі вищевикладеного зроблено висновок про високу 

узгодженість у визначенні ключових понять китайськими й українськими 

вченими. Наведені тлумачення стали підставою для авторського визначення 
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зазначених понять. Так, у дисертації під професійною компетентністю 

майбутніх учителів музичного мистецтва розуміємо інтегративну 

професійно-особистісну якість, що забезпечує здатність педагога успішно 

реалізовувати професійну діяльність у галузі цього мистецтва, забезпечувати 

емоційно-духовне виховання кожної особистості. Більше докладно авторська 

позиція із цього питання відображена в авторських публікаціях: [82; 83]. 

 

2.3 Визначення складу та змісту професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в науковій літературі КНР 

Важливим аспектом дослідження проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва є з’ясування складу 

та змісту цього особистісного утворення. Так, деякі вчені (Венсіу Ю., Ву Х.    

Лю Ю, Сіхес Ахмад Джохарі Бін, Сунь Ціхуа, Фен Дамін, Ю Пен,  Чжан 

Няньхуа, Чжу Вей, Яо Г. та інші) у своїх працях зазначають, що структура 

професійної компетентності вчителів усіх шкільних предметів має 

насамперед включати сукупність таких необхідних для здійснення 

педагогічної діяльності компетентностей: комунікативно-мовну, педагогічну, 

рефлексивну, науково-дослідницьку, оцінну, інформаційну, соціокультурну, 

компетентність із розуміння, складання й оцінювання навчальних програм 

[79; 95; 119; 130; 132; 138; 139]. 

Як наголошено в науковій літературі, професійна компетентність 

учителя школи передбачає засвоєння ним спеціальних знань із предмету 

викладання й загальнопедагогічних знань про здійснення освітнього процесу 

в школі, оволодіння професійно важливими уміннями й навичками та 

соціально значущими педагогічними цінностями, прояв гуманістичних 

відносин із учнями та своїми колегами, наявність відповідних особистісних 

якостей (любов до дітей, толерантність, чесність, порядність, турботливість, 

емпатія тощо), сформованість благородних базових переконань, цінностей 

і поглядів, прагнення й готовність здійснювати неперервну професійну освіту 

й самоосвіту, зберігати й регулярно зміцнювати власне здоров’я. Причому 
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вихідною передумовою для цього є формування у студентів музично-

педагогічного профілю відповідної навчальної мотивації, стимулювання 

розвитку в них індивідуальних музичних уподобань, прагнення оволодівати 

прогресивним інноваційним вітчизняним і зарубіжним досвідом в обраній 

професійній царині, спонукання майбутніх педагогів до постійного 

професійного самовдосконалення [87; 89; 103; 104; 106-110; 112; 115; 117; 

119; 124; 130; 132; 139]. 

За висновками розробників проєкту «Побудова ключових 

компетентностей китайських учителів завдяки використанню проєкту 

Європейського Союзу», професійна компетентність китайського вчителя 

включає такі компоненти: 

– професійно важливі знання (результат засвоєння інформації, що 

належить до професійної справи, знання про професійно важливі факти, 

принципи роботи, основні теоретичні та практичні здобутки фахівців у цій 

сфері); 

– уміння й навички (спроможність правильно використовувати 

засвоєні знання в типових і нетипових ситуаціях фахової діяльності); 

– професійні здібності (індивідуальні властивості людини, що є 

важливою передумовою досягнення успіху в роботі, виконання поставлених 

завдань); 

– професійно важливі ставлення та цінності (виконують роль 

мотивуючого фактору високої стійкої продуктивності роботи й визначають її 

основні пріоритети); 

– накопичений практичний досвід професійної діяльності [152, с. 7, 8]. 

Як було встановлено, у китайській науковій літературі найбільше 

поширеною є точка зору вчених (Ван Хань, Тянь Цзе, Чжан Цзюнь, Чжан 

Янь, Яо Вэй та інші), відповідно до якої професійна компетентність учителя, 

як і будь-яка інша компетентність, включає насамперед такі складові: 

поведінкову, когнітивну й афективно-ціннісну [80; 81; 88; 122; 181]. 
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Так, у науковій літературі відзначено, що чільне місце в структурі 

професійної компетентності вчителя займають знання, які на сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства перетворюються в ключовий елемент 

конкурентних переваг кожного педагога. Зокрема, кожний учитель має 

володіти знаннями в галузі культури й мистецтва, етики, валеології, 

педагогіки та психології, рідної й іноземної мови, знаннями про сучасні 

комп’ютерні засоби навчання, знаннями, які необхідні для здійснення 

неперервної самоосвіти впродовж усього життя. 

Як зазначено в науковій літературі, загальнопедагогічні знання 

включають у себе загальні знання про здійснення навчання й виховання 

школярів, основну мету й завдання професійної діяльності шкільного 

педагога, шляхи виявлення передового педагогічного досвіду та його 

творчого застосування, основні завдання, способи та прийоми організації 

суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії, вимоги до здійснення 

педагогічного контролю й самоаналізу тощо [38; 104; 105; 153; 159; 161; 164; 

173; 179; 190]. 

Особливий інтерес у дослідженні викликали наукові праці, у яких різні 

китайські автори висловили свої думки щодо структури та змісту 

професійної компетентності саме вчителів музичного мистецтва. Так, 

установлено, що Ху Маньлі виокремлює такі компоненти в структурі 

професійної компетентності цих учителів: систематизовані спеціальні знання 

та знання методики організації роботи учнівських вокальних 

й інструментальних ансамблів, виконавські навички, організаційно-

комунікативні вміння роботи зі школярами різного віку, уміння здійснювати 

викладацьку діяльність, здатність до самовизначення під час відпрацювання 

власного стилю педагогічної та художньо-творчої діяльності, рефлексивні 

вміння, спроможність до здійснення саморегуляції власної поведінки 

й діяльності школярів, креативність та оригінальність у моделюванні 

художніх образів і театралізації музично-вокальних творів [75, с. 93–94]. 
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Лінь Є стверджує, що професійна компетентність майбутніх учителів 

музичного мистецтва об’єднує в собі такі складові: позитивне ставлення до 

музичної та вокально-хорової діяльності як основи художньо-музичної 

роботи серед учнів, високу ерудованість у музично-пісенній сфері, прояв 

чіткої критично-оцінної позиції в осягненні різних музичних і вокальних 

творів, самостійність, силу волі, ініціативність, здатність до успішної 

професійно-особистісної самореалізації в роботі зі школярами й умілого 

керівництва їхньою художньо-творчою діяльністю, уміння ефективного 

управління творчою взаємодією зі школярами [38, с. 34]. 

Як констатували інші вчені (Чжуан Хуайї, Сє Веньцюань, Ву Цінцзі, 

Чень Бочжан, Ю Лян та інші), для учителів різних шкільних предметів 

першочергову значущість набувають різні складники професійної 

компетентності. Зокрема, на основі врахування теоретичних положень 

провідних зарубіжних дослідників і результатів власного наукового пошуку 

ці автори дійшли висновку, що для вчителів музичного мистецтва особливу 

цінність набуває такий складник їхньої професійної компетентності, як 

емоційна компетентність. У світлі цього вчені вважають, що в процесі 

здійснення професійної підготовки фахівців указаного профілю значну увагу 

слід приділяти вихованню в них упевненості в собі, емпатичності, розвитку 

емоційних здібностей, умінь створювати під час спілкування з учнями 

сприятливу психологічну атмосферу, збагачувати їхню емоційну сферу 

засобами музики та співу [150; 187]. 

Крім того, науковці наголошують на тому, що кожний майбутній 

шкільний педагог має також опанувати спеціальні знання у своїй професійній 

царині. Так, за висновками китайських фахівців (Ван Жуже, Ву Ціншань, Лі 

Аньмінь, Лінь Є, Лінь Гунфу, Лу Цзюнь Чен, Ма Дан Сє Чуанчун, Сунь 

Чжілін, Сян Хун, У Мінсюн У Цзунлі, Ху Маньлі, Чжан Лу, Чжан Цзюнь, 

Чжан Янь, Чжан Шуньфа, Чжоу Б’єн, Шао Гуанхуа, та інші), провідне місце 

у складі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва займають такі спеціальні знання: 
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– знання основ мистецької педагогіки та програмних вимог із 

предмету викладання; 

– знання змісту дисциплін вокально-хорового циклу; 

– знання способів планування, організації й реалізації освітнього 

процесу на заняттях із музичного мистецтва; 

– знання шляхів створення сприятливого психологічного клімату 

в класі; 

– знання методики роботи з інструментальним і хоровим колективом 

і вимог до його керівника; 

– знання індивідуальних і вікових особливостей хорового співу учнів 

різного віку, основ взаємодії з різновіковими учасниками хорового 

колективу; 

– знання основних методів і форм формування у школярів інтересу 

й любові до музики та співу, здійснення духовно-естетичного виховання 

особистості засобами музичного мистецтва; 

– знання основ відбирання, оброблення, аранжування, перекладення 

хорового матеріалу для певного складу виконавців; 

– знання методів музично-теоретичного й диригентсько-хорового 

аналізу творів, специфіки читання хорових партитур; 

– знання змісту освітньої, музично-педагогічної та виконавської 

роботи вчителя; 

– знання можливостей використання сучасних музично-

комп’ютерних технологій в освітньому процесі; 

– знання творів «золотого фонду» китайської й української музично-

пісенних культур і сучасних композиторів, які доцільно використовувати 

в роботі зі школярами; 

– знання специфіки музичних і вокальних творів різних стилів, 

жанрів, епох і можливостей застосування цих творів у роботі зі школярами 

[38; 75; 78–80; 159;  161; 165; 171; 180; 191; 196]. 
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Деякі вчені вважають, що складники професійної компетентності 

вчителів музичного мистецтва слід визначати на основі врахування основних 

напрямів їхньої професійної діяльності. Зокрема, Хо Вай-Чун, Лоу Вінг-Вау,  

Лян Хуан, Панг Ніколас Сун-Кеунг, Хуан Я-Тін, Чжан Цзюнь, Чжан Янь 

наголошують на необхідності ознайомлення школярів із різними стилями 

музики. Як підкреслюють ці дослідники, учні закладів загальної середньої 

освіти в КНР мають обов’язково оволодіти певними уявленнями про 

китайське традиційне музичне мистецтво, що включає народну, палацову, 

релігійну музику й музику, створену чиновниками минулого, а також 

отримати інформацію про стародавні китайські інструменти (гуцинь, пипа, 

сона тощо), левова частка яких дійшла до наших часів. Також учнів 

необхідно залучати до прослуховування творів західної класичної та сучасної 

музики, зокрема симфоній, камерної музики, опер, естрадних пісень тощо 

[80; 81; 85; 86; 99–103; 107; 108; 110; 111; 114; 115; 120]. Залучення школярів 

до різних форм і жанрів музичного мистецтва сприяє підвищенню в 

особистості інтересу до нього, зростанню обізнаності в галузі класичної, 

народної та сучасної музики, духовно-естетичному розвитку, формуванню 

музичної культури. 

Як установлено на основі аналізу наукової літератури, більшість 

сучасних китайських науковців розглядають організацію освітнього процесу 

в школі крізь призму компетентнісного підходу. Тому першочергову увагу 

вони приділяють визначенню складу вмінь, якими мають оволодіти майбутні 

вчителі музичного мистецтва в процесі проходження професійної підготовки 

у вищій школі. Проте аналіз і зіставлення поглядів науковців із окресленого 

питання доводить, що в них є певні відмінності щодо визначення вмінь, які 

мають зайняти центральне місце в структурі професійної компетентності 

педагогів указаного профілю. 

Так, Дін Цзенцюань і Сє Вулонг зауважують, що важливо формувати 

в кожного майбутнього шкільного педагога насамперед такі загальні 

професійні вміння: дотримувати у своїй роботі діючих професійних 
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стандартів і норм педагогічної етики, постійно розвивати свою професійну 

самосвідомість, грамотно проєктувати й реалізовувати процес навчання та 

виховання школярів, раціонально поєднувати в освітньому процесі різні 

традиційні й інноваційні методи й форми навчання на основі врахування 

вікових та індивідуальних особливостей школярів, спонукати їх до 

самостійного мислення та збагачення свого духовного світу, здійснення 

самоаналізу перебігу й результатів власної педагогічної діяльності, вивчати 

та творчо використовувати перспективний досвід інших учителів [143; 190]. 

Ван Хань уважає, що в роботі вчителя музичного мистецтва важлива 

роль належить таким умінням: 

– правильно розуміти учнів і сприяти формуванню в них соціально 

значущих особистісних переконань; 

– організовувати навчальну й виконавську діяльність школярів та 

управляти нею; 

– творчо працювати самому й залучати до творчої роботи своїх 

вихованців; 

– викладати навчальний матеріал на рівні сучасних вимог, педагогічно 

грамотно використовувати підручники й робочі зошити з музичного 

мистецтва, відповідні мультимедійні засоби в навчальній діяльності учнів; 

– адекватно оцінювати кожну конкретну освітню ситуацію та гнучко 

на неї реагувати, за необхідності вносити потрібні зміни в педагогічну 

взаємодію та власну поведінку; 

– зацікавлювати учнів своїм навчальним предметом, стимулювати 

їхній інтерес до виконання та сприймання музичних творів [181]. 

У дослідженні також визначено склад необхідних для вчителя 

музичного мистецтва спеціальних умінь. Так, Ван Хань і Цай Ювей Ся 

зазначають, що в процесі формування професійної компетентності 

у студентів відповідного профілю вони мають оволодіти такими 

спеціальними вміннями: 
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– демонструвати свою виконавську майстерність, навчати школярів 

різних видів виконавської діяльності: музикування, сольного та хорового 

співу, танців тощо; 

– виховувати в учнів інтерес до музичного мистецтва, розвивати в 

них гарний естетичний смак, формувати музичну культуру особистості;   

– органічно поєднувати у своїй професійній діяльності музику та спів 

з елементами інших видів мистецтва [143; 188]. 

Чжан Лу зазначає, що в процесі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва необхідно 

забезпечити оволодіння ними відповідними групами спеціальних умінь і 

навичок: 

– музично-аналітичних (здійснювати музично-теоретичний 

і стильовий аналіз музичного й вокального твору: визначати його музичну 

форму, специфіку аранжування, засоби музичної виразності, знати історію 

створення твору та бібліографічні відомості про його автора, проводити 

вокально-хоровий аналіз); 

– слухових (проявляти внутрішню слухову уяву, уважно слухати 

виконання музичного твору й чути звучання кожної окремої хорової партії, 

визначати на слух допущені учнями недоліки у виконанні музичного чи 

пісенного твору для їх подальшого усунення); 

– вокально-хорових (вільне володіння власним голосом, виконання 

партій голосів у різних діапазонах, читання з листа); 

– музично-виконавських (правильно передавати у власній 

виконавській діяльності музичний задум автора, бігло читати ноти, 

забезпечувати емоційну насиченість виконання певного музичного твору); 

– диригентських (володіння основами диригентської діяльності: 

правильна демонстрація елементів диригентського замаху, свобода 

диригентських рухів, дотримання норм щодо їхньої графічної якості та 

художньої доцільності використання, вправне відтворення у власних 
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диригентських жестах характеру звуковедення, метро-ритмичних 

особливостей;  

– музично-ритмічних нюансів характеру звуковедення); 

– аранжування (прояв умінь і навичок перекладання й музичного 

оброблення музичних творів, написаних для виконавців іншої вікової 

категорії чи рівня виконавської майстерності, педагогічно правильне 

використання елементів композиції); 

– комп’ютерного опрацювання матеріалу музичного твору (здатність 

до набору нот і партитур, аранжування, звукозаписування); 

– роботи з відповідною звукопідсилювальною апаратурою 

(сформованість навичок роботи з колонками, мікрофонами, звуковими 

моніторами; мікшерами, урахування в цій роботі особливостей співу учнів 

соло перед мікрофоном); 

– володіння основами сценічної діяльності (прояв артистічних умінь,  

наявність сценічної культури, оптимальний вибір моделі сценічної поведінки 

й відповідного зовнішнього вигляду, урахування акустичних особливостей 

сцени та концертної зали) [78, с. 100–101]. 

Достатньо докладну характеристику різних груп спеціальних умінь, 

якими мають оволодіти майбутні вчителі музичного мистецтва, навела 

у своїй дисертаційній праці Лінь Є. Так, на думку авторки, однією із цих груп 

є вміння студентів, які необхідні їм для забезпечення цілеспрямованого 

вдосконалення своєї компетентності. У світлі цього майбутні педагоги мають 

опанувати такі вміння: проєктувати творчі ідеї в галузі своєї професії та 

успішно реалізовувати їх на практиці, вивчати цікавий досвід видатних 

музикантів, співаків, хормейстерів, вчитися планувати та здійснювати власну 

пісенну й музичну діяльність та аналогічні види діяльності учнів, адекватно 

оцінювати результати своїх концертних виступів і виступів інших 

виконавців. 

За Лінь Є, для результативного стимулювання музичного розвитку 

школярів різного віку майбутні вчителі музичного мистецтва мають також 
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оволодіти групою музично-педагогічних умінь (конструктивними, 

організаторськими, комунікативними, діагностичними, проєктивними), які 

потрібні для організації та реалізації виконавської діяльності учнів, у тому 

числі їхньої продуктивної концертної діяльності. Слід зауважити, що на 

основі поступового підвищення рівня сформованості спеціальних знань 

і вмінь студентів музичного профілю в них поступово формуються відповідні 

навички як переважно автоматизовані дії [38, с. 41]. 

Варто також зауважити, що центральне місце в роботі вчителя 

музичного мистецтва займає організація вокально-хорового співу школярів. 

У світлі цього Лінь Є зазначає, що для успішного здійснення педагогічної 

діяльності майбутні вчителі музичного мистецтва мають також засвоїти 

вміння здійснювати керівництво художньо-творчою діяльністю учасників 

хорового колективу, управляти ним у ролі керівника, успішно розбудовувати 

міжособистісні зв’язки з кожною дитиною, давати адекватну творчу оцінку 

цій діяльності. За поглядами названої дослідниці, майбутньому вчителю 

музичного мистецтва важливо також оволодіти вміннями здійснювати 

процедури самоконтролю, саморегуляції й самомобілізації, педагогічно 

грамотно управляти діями виконавців, стимулювати їх до прояву творчої 

самостійності, спрямовувати на музичний саморозвиток [38, с. 42]. 

Як стверджує Лінь Є, майбутні вчителі музичного мистецтва мають 

оволодіти вміннями грамотно розбудовувати стратегії власної професійно-

творчої діяльності, зокрема такими вміннями: 

– психологічно правильно налаштовуватися на спілкування зі 

школярами на основі дотримання норм педагогічної етики; 

– успішно встановлювати комунікативний контакт із учнями; 

– ефективно організовувати їхню інструментальну й вокально-хорову 

діяльність; 

– реалізовувати інноваційні форми творчої взаємодії; 

– продуктивно виконувати різні художньо-творчі завдання й адекватно 

діяти в різних нестандартних ситуаціях; 
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– активно реалізовувати провідні педагогічні функції вчителя; 

– упроваджувати сучасні форми творчої комунікації зі школярами 

з використанням презентацій, обговоренням складних для розуміння дітей 

музичних творів, демонструванням відео кращих зразків виконавчої 

інструментальної та хорової діяльності; 

– відвідувати батьківські збори та за необхідності проводити їх 

самостійно; 

– залучати школярів до участі в музичних фестивалях, конкурсах, 

організовувати творчі зустрічі учнів з іншими хоровими й вокальними 

колективами [там само]. 

Лінь Є також привертає увагу до необхідності оволодіти майбутніми 

вчителями групою таких умінь: творчо використовувати фахові знання під 

час розв’язання проблемних ситуацій міжособистісного характеру; 

конструктивно проєктувати майбутні комунікаційні дії для роботи з учнями 

класу чи музично-хоровими колективами; грамотно проводити репетиційну 

роботу, прогнозувати й попереджати типові помилки в роботі учнів 

і своєчасно виправляти їх; грамотно організовувати вокальну, диригентсько-

хорову й інструментальну діяльність школярів; логічно й послідовно 

обґрунтовувати власні думки щодо здійснення виконавської діяльності; 

прислухатися та за можливості виконувати побажання школярів щодо 

відбору музичних творів і призначення часу проведення репетицій [там 

само]. 

Значний інтерес у дослідженні викликали також ідеї Чжан Лу, яка 

у своїй науковій праці представила цілісну систему груп професійно 

необхідних для вчителя музичного мистецтва вмінь. Так, на думку авторки, 

одним із напрямів роботи цього педагога є організаційно-педагогічна робота, 

що передбачає наявність у нього таких умінь: здійснювати ознайомчі бесіди 

з учнями та їхніми батьками; налагоджувати дисципліну в класному 

й хоровому колективі; грамотно відбирати музичні й вокальні твори для 

виконання; розробляти необхідні дидактичні допоміжні матеріали; 
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комплектувати хорові партії; планувати освітню й музично-творчу діяльність 

учнів на різні історичні періоди; розробляти диференційовані завдання для 

учнів із різним рівнем музичної підготовки та музичних здібностей тощо. 

Другим напрямом професійної діяльності вчителя музичного мистецтва 

авторка визначає освітню роботу. Для реалізації цього напряму педагог має 

оволодіти такими вміннями: здійснювати індивідуальну, групову й 

колективну роботу зі школярами; формувати в них духовну й музичну 

культуру; проводити репетиції хору; підготовлювати та проводити виступи 

учнівського хорового колективу тощо [78, с. 48, 49]. 

На думку Чжан Лу, третім напрямом професійної діяльності цих 

педагогів є музично-творча. Для її реалізації першочергового значення 

набувають такі вміння вчителя, як-от:  

– добирати цікавий сучасний матеріал для проведення уроків 

і музично-просвітницьких заходів (музичних лекцій, вікторин, тематичних 

вечорів, концертів, творчих зустрічей); 

– створювати авторські обробки й інтерпретації музичних творів 

і представляти їх на уроках музичного мистецтва та хорових заняттях; 

– створювати аранжування й композиції хорових творів під час їх 

адаптації для конкретного складу виконавців; 

– постійно вдосконалювати свою музично-виконавчу, вокальну 

й диригентсько-хорову майстерність, зокрема шляхом участі в концертах; 

– цілеспрямовано працювати над покращенням власного професійного 

та концертного іміджу й іміджу створених виконавських музичних 

учнівських колективів [78, с. 49, 50]. 

Як наголошує Чжан Лу, майбутній учитель музичного мистецтва має 

також здійснювати науково-методичну діяльність, що вимагає від нього 

опанування таких умінь: постійно вдосконалювати свої психолого-

педагогічні й методичні знання, знання в галузі естетики, мистецтвознавства, 

музичного виконавства тощо; розробляти навчальні програми з урахуванням 

існуючих вимог до викладання музичного мистецтва й поставлених перед 
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педагогом завдань; творчо використовувати набуті знання методики 

викладання музичного мистецтва, зокрема про організацію роботи зі 

шкільним хором, і музичних дисциплін (хоровий клас, хорове диригування, 

хорове аранжування, гра на музичному інструменті, організація шкільного 

оркестру тощо); оволодівати й використовувати інноваційні освітні 

технології з метою поліпшення якості освітнього процесу; постійно 

підвищувати рівень власної професійної компетентності [78, с. 50]. 

Як визначено в процесі наукового пошуку, у багатьох наукових працях 

до складу професійної компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва внесено як окремий компонент професійно необхідні особистісні 

якості. Так, Лі Є вважає, що для успішного здійснення професійної 

діяльності в педагога зазначеного профілю мають бути сформовані такі 

особистісні якості: цілеспрямованість, активність, самостійність, енергійність 

відповідальність, ініціативність, підприємливість, наполегливість тощо [38, 

с. 42]. 

Під час проведення наукових розвідок установлено, що докладну 

характеристику якостей, які входять до складу професійної компетентності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, представлено в дисертаційній 

роботі Чжан Лу. Ця авторка виділяє такі важливі для педагога вказаного 

профілю якості та психологічні властивості: комунікабельність, що 

проявляється у швидкому вступі в комунікативний контакт та розбудові 

доброзичливих відносин із іншими людьми в межах здійснення педагогічної 

взаємодії, гнучкому реагуванні на загострення конфліктних ситуацій та їх 

своєчасному розв’язанні, володінні вербальними й невербальними засобами 

спілкування; творча уява, що передбачає розвиненість фантазії, здатності 

людини використовувати в музично-творчій діяльності нестандартні форми, 

методи, прийоми роботи, спроможність до оригінального оперування 

різними слуховими образами тощо; емоційність та експресивність, які 

забезпечують емоційну виразність фахівця в педагогічній і виконавській 

діяльності, експресивне представлення нового навчального матеріалу учням, 
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успішну трансляцію іншим людям своїх емоцій і почуттів; інтуїція, що 

виступає як здатність людини своєчасно виявляти таланливих учнів у класі, 

обирати вокально-хорові твори для виконання, які сприяють досягненню 

вихованцями творчого успіху; швидка реакція, що зумовлює миттєве 

реагування на особливості виконання музичного чи пісенного твору 

школярами, своєчасне виявлення недоліків у музичному звучанні та 

знаходження оптимальних способів їх усунення, обрання відповідних 

способів дій у нестандартних ситуаціях; сила волі, завдяки якій педагог 

здійснює постійний самоконтроль і саморегулювання поведінки під час 

взаємодії зі школярами, ефективно впливає на переконання виконавців, 

мобілізує їх на якісне виконання музичного чи хорового твору; 

сугестивність, яка забезпечує спроможність до навіювання з метою 

підвищення віри учнів у свої творчі сили, прояву ними потрібних для 

виконавчої діяльності емоцій і почуттів, здійснення ефективного 

педагогічного впливу на їхню підсвідомість; організованість, що 

проявляється в здатності грамотно планувати свій робочий час та 

організовувати вокально-хорову діяльність школярів, управляти власною 

професійною поведінкою й поведінкою учнів; вимогливість, що забезпечує 

готовність учителя гуманістичними способами добиватися від школярів 

дотримання моральних норм поведінки, вимог до здійснення репетиційної та 

сценічної діяльності; доброзичливість, яка орієнтує педагога на створення 

привітної атмосфери на заняттях, розвиток позитивних якостей і 

властивостей вихованця, допомагає зберігати витримку в складних 

педагогічних ситуаціях; толерантність, що виявляється в терпимому 

ставленні вчителя до індивідуальних особливостей учнів, їхніх музичних 

інтересів, уподобань, ідеалів, у повазі до поглядів виконавців на добір 

репертуару і планування концертних виступів тощо; емпатія, яка забезпечує 

співпереживання учням та іншим людям, здатність ідентифікувати себе з 

іншою особистістю, відчувати свою спорідненість із нею; артистизм, що 

зумовлює володіння музикальною і сценічною культурою, демонстрування 
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поставленого голосу, виразної міміки та стилю виконавчої діяльності [38, 

с. 94–96]. 

В інших наукових працях (Бо-Ва Леунг, Ван Жуйцін, Ву Лян Гао Юнь 

Цюань,  Го Шихе, Лі Вейлін, Лю Лі, Фань Цзуїнь, Чжан Лічжун, Чжо Ю,  Сє 

Вулон, Сє Цзясін  та інші) також визначено ще такі професійно важливі для 

вчителя музичного мистецтва особистісні якості й індивідуальні психологічні 

властивості: широка ерудиція, висока адаптивність, корпоративний дух, 

фізичне та психічне здоров’я, емоційна стійкість, терпимість, інтелектуальна 

гнучкість, висока працездатність, мовна культура, любов до дітей, висока 

моральність тощо [96; 94; 142; 150; 155; 173; 182; 190].  

У дослідженні в пригоді також стали погляди Чжан Лу, відповідно до 

яких у майбутнього вчителя музичного мистецтва важливо розвивати такі 

індивідуальні музичні здібності: музичний слух, пам’ять, чуття ритму; 

здатність добре чути звучання хору загалом і його окремих голосів, відчуття 

динаміки й агогіки, музичні здібності, необхідні для створення інтерпретацій, 

аранжування, оброблення музичних творів, експресивність тощо [78, с. 96]. 

У контексті порушеної проблеми доцільно також звернутися до 

висновків Лінь Є, відповідно до яких професійна компетентність 

майбутнього вчителя музичного мистецтва включає також мотиваційно-

адаптаційний складник. Він виявляється в позитивному ставленні студентів 

до майбутньої професійної діяльності, інтегрує мотиви щодо власного 

професійного вдосконалення й досягнення досконалості у власній 

виконавській діяльності, активізує прагнення до опанування професійно 

важливих знань, умінь і навичок та впровадження музично-мистецьких 

цінностей в оточуюче середовище [38, с. 62]. 

Отже, на підставі викладеного можна підсумувати, що китайські вчені 

висловлюють доволі різні точки зору щодо структури та змісту професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, проте ці точки 

зору принципово не суперечать одна одній. За їхніми поглядами, найчастіше 

результатом оволодіння зазначеною компетентністю студенти, які 
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навчаються за вказаною відповідною спеціальністю, визначають комплекс 

сформованих знань і вмінь, потрібних для педагогічно грамотного музичного 

й пісенного репертуару для учнів різних вікових категорій, застосування для 

його розучування найбільше прийнятних методів і прийомів, організації 

виконавчої діяльності школярів, забезпечення ефективного впливу на 

духовне становлення й особистісний розвиток кожного з них. 

На основі аналізу й систематизації наукової літератури було 

відпрацьовано власну авторську точку зору щодо структури та змісту 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Ця 

точка зору знайшла відображення в таких наукових працях авторки 

дисертації: [83–85]. 

Так, зроблено висновок про те, що це професійно-особистісне 

утворення включає такі компоненти: 

– мотиваційно-спонукальний (прояв інтересу до обраної професії, 

стійких мотивів щодо оволодіння музично-педагогічною діяльністю, 

сформованість потреби в постійному вдосконаленні своїх професійно 

важливих знань, умінь, навичок, прагнення сумлінно виконувати в майбутній 

роботі свої фахові обов’язки); 

– емоційно-ціннісний (сприйняття музичного мистецтва як важливої 

особистісної та суспільної цінності, спроможність володіти своїм емоційним 

станом і впливати на емоційний стан школярів, здатність емоційно 

проникати в образний зміст обраного музичного чи пісенного твору, 

транслювати учням свої емоційні враження від нього та його виконання, 

розвивати адекватні емоційні реакції школярів під час сприйняття музичного 

або пісенного твору чи власної виконавської діяльності, створення 

атмосфери творчої співпраці); 

– когнітивно-операційний (сформованість загальноосвітніх, 

педагогічних знань і спеціальних знань у галузі музичного мистецтва та його 

викладання учням, сформованість професійно необхідних умінь: гностичних, 
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дидактичних, методичних, комунікативних, організаційних, дослідницьких, 

виконавських); 

– особистісно-творчий (сформованість професійно-важливих 

якостей: толерантності, емпатичності, рефлективності, доброзичливості, 

креативності, артистизму тощо). 

 

2.3 Особливості формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в китайських закладах вищої освіти  

Розкриваючи концептуальні засади формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї, слід 

зазначити, що наприкінці ХХ ст. у західній науковій думці однією 

з провідних проблем дослідження стала проблема впровадження 

компетентнісного підходу у вищу школу. Поступово до пошуку шляхів 

ефективного розв’язання зазначеної проблеми приєднались і вчені з інших 

країн, зокрема Китаю. 

На основі врахування зарубіжних доробок з окресленої проблеми 

китайськими фахівцями було опубліковано низку цінних наукових праць, 

у яких обґрунтовано теоретичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх учителів на основі врахування китайського 

національного менталітету й музично-культурних особливостей китайського 

народу. Так, у науковій літературі [93; 109; 117; 123; 126; 129; 135–137; 140; 

164; 170; 176; 178; 187; 189] зазначено, що зростання інтересу фахівців із 

різних країн до проблеми формування професійної компетентності вчителів 

можна пояснити загальною низькою готовністю випускників вищих 

педагогічних закладів виконувати поставлені перед ними професійні 

завдання в умовах динамічного змінного суспільства, що загострило потребу 

пошуку нових ефективних шляхів підвищення ефективності педагогічної 

освіти. 

Як визначено в дослідженні, рівень сформованості компетентності 

вчителя суттєво впливає на ефективність процесу навчання учнів. При цьому 
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вивчення зазначеного феномену ускладнено тим, що компетентність 

ситуативно й соціально зумовлена, а це ускладнює її виявлення та 

діагностування. Крім того, у різних країнах існують певні відмінності щодо 

визначення вимог до підготовки майбутніх учителів, і як наслідок – і до 

змісту їхньої професійної компетентності. Незважаючи на це, сьогодні існує 

актуальна потреба в активній взаємодії між західними та китайськими 

науковцями щодо здійснення наукових розвідок зазначеної проблеми «за 

межами різних культурних традицій», виявлення схожостей і відмінностей 

у західній і східній моделях компетентності вчителя, що дозволяє спільними 

зусиллями розробляти чітку теоретичну концепцію її формування у шкільних 

педагогів за сучасних соціальних умов [23; 25; 90; 91; 98; 117; 123; 125; 127; 

128; 131; 133; 134; 137; 149]. 

Аналізуючи порушену в дослідженні проблему, слід нагадати, що 

сьогодні можна простежити тенденцію уніфікації систем освіти в різних 

країнах на основі врахування їх національної специфіки. Що стосується 

Китаю, то в цій країні тривалий час відбувалося запозичення різних 

зарубіжних освітніх моделей і наукових поглядів учених із різних країн. 

Проте в останні десятиріччя китайські теоретики та практики на основі 

опрацювання цінних зарубіжних доробок цілеспрямовано розбудовують 

сучасну систему середньої та вищої освіти з «національною специфікою» [30, 

с. 178]. Важлива роль у виконанні цього складного завдання відведена 

вчителю, тому від студентів педагогічних спеціальностей вимагають не 

тільки сумлінно вчитися, але й брати активну участь у культурно-виховних 

заходах ЗВО, бо цей досвід може стати в пригоді майбутньому фахівцю 

в майбутній педагогічній діяльності. 

У світлі цього слід відзначити, що на 4-му пленумі ЦК КПК 2015 року 

були прийняті «Пропозиції ЦК КПК із розроблення 13-го п’ятирічного плану 

соціально-економічного розвитку», які стали основою для створення «Плану 

13-ї п’ятирічки Національного соціально-економічного розвитку Китайської 

Народної Республіки». Серед інших важливих напрямів подальшої роботи 
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в цих двох названих документах було сформульовано основні цілі й завдання 

розвитку освіти в Китаї на вказану п’ятирічку, що охоплювала період часу 

з 2016 по 2020 роки [145; 146; 156]. 

На основі вищевказаних документів 2015 року було також 

оприлюднено «Керівництво до визначення професійних стандартів учителів 

КНР», які стали підґрунтям для розвитку педагогічної освіти й формування 

професійної компетентності шкільних учителів у Китаї протягом наступної 

п’ятирічки. Зокрема, у цьому документі йдеться про те, що компетентність 

шкільних педагогів визначають за такими стандартами-показниками їхньої 

готовності до здійснення професійної діяльності: 

1) володіння професійно необхідними знаннями (про суть освіти, її 

мету й основні цінності, політику й нормативні акти щодо здійснення 

шкільної освіти в Китаї, вимоги до діяльності вчителя, особливості навчання 

учнів різного віку тощо); 

2) володіння спеціальними знаннями в галузі обраної спеціальності та 

методикою викладання відповідного навчального предмета; 

3) добре знання змісту навчальних програм, особливостей викладання 

найбільше важливих тем, уміння складати разом зі своїми колегами 

індивідуалізовані навчальні плани для різних учнів, сформованість навичок 

проєктування освітнього процесу; 

4) сформованість умінь педагогічно грамотно формувати власні 

стратегії викладання й обирати для їх реалізації сукупність відповідних 

методів навчання на основі вивчення індивідуальних особливостей і потреб 

учнів, володіння вербальними й невербальними засобами педагогічної 

комунікації, інформаційними вміннями, сучасними освітніми технологіями; 

5) володіння сучасними методами оцінювання результатів навчальної 

діяльності школярів на основі врахування їхніх особливостей, потреб 

і поставлених освітніх цілей, уміннями в процесі здійснення цього процесу 

забезпечувати зворотній зв’язку зі школярами, навичками супроводжувати 

виставлення відміток особистими відгуками й аналітичними коментарями, 
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що сприяє опануванню самими суб’єктами навчання інструментарію для 

здійснення самооцінювання власних навчальних досягнень і на цій основі 

розроблення індивідуальної траєкторії подальшого навчання; 

6) наявність умінь забезпечувати ефективність навчальної діяльності 

учнів класу, створювати сприятливе для їхнього навчання й розвитку освітнє 

середовище, доброзичливу психологічну атмосферу в класі, своєчасно 

запобігати походженню криз у взаєминах школярів і конфліктних ситуацій, а 

в разі виникнення конфліктів – конструктивно їх розв’язувати; 

7) сформованість умінь розпізнавати й визначати різницю у фонових 

характеристиках учнів класу (їхні фізичні та психічні якості, взаємини 

з однолітками, належність до певної субкультури, індивідуальні погляди, 

почуття, потреби тощо), проявляти повагу до кожної особистості як 

унікальної індивідуальності, викладати навчальний матеріал із урахуванням 

виявлених особистих характеристик школярів і воднораз їхніх загальних 

освітніх потреб, раціонально використовувати наявні ресурси (зокрема 

шкільну аудиторію для консультування, мережу консультацій із 

представниками громадськості й систему соціальної підтримки); 

8) наявність відповідних знань і готовності дотримувати закони 

й нормативні акти, які регламентують провадження педагогічної діяльності 

в школі, сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, добре 

усвідомлювати власну надзвичайно важливу соціальну місію як педагога, 

зокрема необхідність захищати право учнів на навчання й піклуватися про 

них, виявляти професійний ентузіазм і прагнення присвячувати свій вільний 

час забезпеченню подальшого розвитку школи (наприклад використовувати 

свій педагогічний досвід і вміння для вдосконалення планування роботи 

школи та реалізації цього плану на практиці) та індивідуальній роботі 

з учнями; 

9) демонстрування прагнення й готовності забезпечувати свій 

постійний професійний розвиток, цілеспрямовано виявляти недоліки у своїй 

роботі й визначати шляхи їх виправлення, стежити за перспективними 
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інноваціями в педагогіці, змінами в характеристиках школярів і на підставі 

цих даних постійно вносити певні нововведення у свою педагогічну 

діяльність, проявляти ініціативу щодо підвищення власного рівня 

професійної компетентності шляхом участі в різних заходах (науково-

практичні конференції, курси підвищення кваліфікації, тренінги тощо) поза 

межами школи, активно співпрацювати з різними професійно-педагогічними 

спільнотами й організаціями, які забезпечують професійне вдосконалення 

вчителів усередині школи та поза нею, обмінюватися цікавим практичним 

досвідом роботи; 

10) виявлення готовності співпрацювати зі своїми колегами, 

підтримувати з ними добрі стосунки, спільно працювати над розв’язанням 

різних актуальних шкільних проблем, допомагати своїм колегам-початківцям 

у забезпеченні їхнього професійного розвитку, разом з іншими вчителями 

розробляти навчальні програми, плани й інші важливі шкільні документи, 

підтримувати доброзичливі взаємини з батьками, оптимальним способом 

використовувати ресурси громади [148, с. 3–6]. 

Китайські науковці (Дін Цзенцюань, Лю Дунъюнь, Лю Хуан, Лю 

Хуаронглай,  Лян Хуан, Ятін Хуан та ін.) також наголошують на тому, що 

успішність розвитку шкільної освіти значно залежить від прояву вчителями 

та студентами педагогічних спеціальностей прагнення оволодівати 

педагогічною компетентністю, готовністю з іншого ракурсу подивитися на 

організацію шкільного навчання. Це вимагає від педагогів засвоєння навичок 

керування, глибокого усвідомлення змісту навчальних матеріалів, готовності 

інноваційно та критично мислити в процесі здійснення педагогічної 

діяльності. Учені також привертають увагу до того, що в останні роки в Китаї 

для формування професійної компетентності шкільних педагогів і майбутніх 

учителів усе ширше використовують освітній потенціал самої школи, у якій 

проводять із цією метою різні теоретичні (семінари, наради, лекції тощо) і 

практичні (відвідування уроків колег, майстер-класи, тренінги тощо) заходи 

[110;143; 147; 153; 154].  
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У зв’язку із цим важливо відзначити, що в останнє десятиріччя 

принципово змінилося таке: мета освіти (замість застарілої мети «як вчити 

особу?» сформульовано нову мету – «як навчити її вчитися?»), 

спрямовування освітнього процесу (його орієнтацію «на розвиток 

особистості» замінила орієнтація «на забезпечення досягнень» людини), 

режим навчання (замість «одностороннього навчання», коли учень і студент 

були об’єктами педагогічного впливу, проголошено важливість забезпечення 

«двосторонньої взаємодії», коли кожний учасник освітнього процесу стає 

його активним суб’єктом), поле навчання (якщо раніше навчання 

відбувалося, як правило, у межах чітко фіксованої класної аудиторії, то 

сьогодні поле навчання визначено специфікою вивчення людиною різних 

навчальних курсів та її індивідуальними запитами й потребами), навчальне 

обладнання (воно змінилося з «єдиного й загального» на «множинне 

й автономне»). У світлі цього освіта в сучасному суспільстві перетворюється 

в процес «тренування людини розв’язувати свої життєві проблеми» [148]. 

Очевидно, що зазначені зміни знайшли своє відображення в організації 

та змісті середньої й вищої освіти. У контексті цього від шкільних педагогів 

вимагають уважно стежити за тенденціями розвитку шкільної освіти та 

своєчасно оновлювати методи, форми своєї роботи, застосувати інноваційні 

освітні технології. 

На думку Л. Калашник, характерною ознакою підготовки майбутніх 

фахівців у Китаї на початку ХХІ ст. стало також перенесення наголосу 

з виховання в них переконань у необхідності дотримання законності на 

виховання особистісної відповідальності громадянина перед державою та 

суспільством. У цьому плані кожний студент педагогічного вишу має бути не 

тільки взірцем гідного громадянина, але й фахівцем, який спроможний на 

матеріалі свого навчального предмету здійснювати ефективне моральне, 

правове, громадянське, трудове й естетичне виховання учнівської молоді. 

Особливу увагу в роботі з майбутніми педагогами приділяють також 
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залученню їх до процесів самоосвіти й особистісного самовдосконалення, що 

є важливою передумовою професійної придатності людини [30, с. 178]. 

Аналогічні ідеї висловлює Дін Цзенцюань, який зазначає, що сучасний 

учитель має бути компетентним професіоналом зі сформованою потребою 

здійснення неперервної освіти й самоосвіти. Як уважає автор, підвищенню 

рівня сформованості його професійної компетентності сприяє дотримання 

таких умов: 

1) використання в освітньому процесі середньої та вищої школи 

інноваційних методів навчання. Це вимагає організації цього процесу не 

з позиції «осіб, яких навчають», а з точки зору «суб’єктів, які навчаються» 

[там само]. У світлі цього необхідно кожному учаснику педагогічної 

взаємодії надавати можливість висловлювати свої пропозиції в обговоренні 

змісту та способів організації освітнього процесу, а також широко 

застосовувати в школі активні й інтерактивні методи та форми навчання. 

Зокрема, реалізація цієї умови у вищій школі сприяє вдосконаленню 

професійної компетентності студентів педагогічного профілю, а також 

набуттю ними досвіду інноваційної освітньої діяльності, який може стати 

в пригоді під час організації процесу навчання учнів; 

2) формування в учителів і студентів рефлексивних умінь і звички до 

здійснення постійного самоаналізу свої діяльності. Це сприятиме 

адекватному оцінюванню педагогами результатів цієї діяльності й готовності 

вносити за необхідності в її перебіг своєчасні зміни, і як наслідок – 

підвищенню якості шкільної освіти; 

3) організування в закладі освіти регулярних професійно-педагогічних 

дискусій, під час яких їхні учасники мають спільно обговорювати різні 

поточні проблеми, визначати стратегічні напрями свого подальшого 

професійного розвитку, обмінюватися цінним досвідом практичної та 

дослідницької діяльності. Проведення таких дискусій сприятиме 

вдосконаленню професійно необхідних знань і вмінь кожного педагога, 
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оволодінню ними організаційними й комунікативними вміннями, розвитку 

критичного та творчого мислення; 

4) формування в педагогів умінь створювати й реалізовувати в школі 

екологічно зорієнтовані навчальні програми. Упровадження таких програм 

забезпечує усвідомлення учнями своєї єдності з природою, необхідності 

бережного ставлення, проведення занять і позаурочних заходів на лоні 

природи, залучення дітей та їхніх батьків до екологічної діяльності [143]. 

Стосовно четвертої визначеної умови важливо уточнити, що сьогодні 

в Китаї реалізують глобальний проєкт розбудови «китайської екологічної 

цивілізації», в основу якого покладено ідею про гармонійний розвиток 

і коеволюцію суспільства та природи. Тому кожний учитель має не тільки 

добре усвідомлювати суть цієї ідеї, але й робити свій внесок в успішну 

реалізацію вказаного проєкту.   

У контексті порушеної проблеми доцільно також назвати визначені 

фахівцями основні тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх 

педагогів, у тому числі учителів музичного мистецтва. Так, Ду Яньянь 

стверджує, що основними перспективами розвитку вищої педагогічної освіти 

в КНР є такі: побудова національної моделі вищої педагогічної освіти в 

країні, що є необхідною передумовою задоволення актуальних для 

сьогодення освітніх потреб; активне впровадження цінного світового 

педагогічного досвіду, наближення підготовки вчителя до світового рівня; 

підготовка нового покоління вчителів, які відрізняються професійною 

компетентністю та конкурентоспроможністю на ринку праці; забезпечення 

подальшої демократизації, гуманізації, фундаменталізації й індивідуалізації 

вищої педагогічної освіти, що відповідає тенденціям розвитку вищої 

педагогічної освіти в усьому світі; підвищення вимог до професійної 

компетентності випускників закладів вищої педагогічної освіти, які 

отримують академічний ступінь бакалавра чи магістра або здобувають 

науковий ступінь доктора філософії; здійснення диверсифікації вищої 

педагогічної освіти; поглиблення інтеграції роботи закладів, що 



124 

забезпечують базову професійну підготовку майбутнього вчителя й 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; поглиблення процесу 

спеціалізації в межах педагогічної професії як основи подальшого розвитку 

вищої педагогічної освіти [20, с. 7; 12]. 

Ван Лянь Цень та Сє Анбан уважають, що до основних тенденцій щодо 

змін у змісті та складі педагогічної освіти в КНР належать такі: 

1) в останні роки значно збільшився набір студентів до педагогічних 

університетів і коледжів, що повністю узгоджується із загальною тенденцією 

збільшення студентів у вищій школі Китаю; 

2) у китайських закладах вищої педагогічної освіти тільки половина 

студентів навчається за педагогічними спеціальностями, решта майбутніх 

фахівців отримує інші спеціальності, які, як правило, не пов’язані 

з педагогічною (наприклад, маркетинг, управління, інформатика тощо). 

Такий підхід до обрання спеціальностей для закладів вищої педагогічної 

освіти вважають у Китаї втіленням відкритості педагогічної освіти; 

3) у зв’язку зі зростанням вимог до освітнього рівня вчителів шкіл 

останнім часом у КНР можна спостерігати тенденцію до зменшення кількості 

середніх педагогічних училищ, які припинили відповідати потребам 

сьогодення. Хоча практика свідчить про те, що випускники з дипломом 

бакалавра чи магістра мають кращу теоретичну підготовку, ніж випускники 

цих училищ, проте вони порівняно з ними гірше підготовлені до реалізації 

практичної педагогічної діяльності; 

4) одним із першочергових завдань сучасної педагогічної освіти є 

оновлення змісту навчальних програм. Причому під час визначення змісту 

цих програм значну увагу приділяють тому, щоб їх реалізація забезпечувала 

дотримання таких вимог: оскільки офіційною ідеологічною основою 

освітнього процесу у вищій школі є концепція «соціалізму з китайською 

специфікою», це передбачає дотримання всіма учасниками зазначеного 

процесу принципів соціалістичної освіти, активну інтеграцію у вищу школу 

соціальної практики; необхідно постійно вдосконалювати методику навчання 
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й освітні технології, які використовують викладачі педагогічних вишів; 

важливо активно впроваджувати педагогічні інновації для формування 

професійної компетентності майбутніх учителів і виховання інноваційного 

духу в студентському середовищі; у навчальні програми потрібно включати 

спеціальні напрямки діяльності, пов’язані з розвитком творчого потенціалу 

студентів; важливо забезпечувати державне фінансування програм 

інноваційного типу й освітніх проектів;  

5) можна спостерігати суттєве розширення номенклатури 

педагогічних спеціальностей відповідно до наказу Вищого атестаційного 

комітету при Державній раді й Міністерстві освіти (2009) [8; 66]. 

Відзначаючи суттєві досягнення в розвитку педагогічної освіти в Китаї, 

учені водночас привертають увагу до наявності в ній певних недоліків. 

Зокрема, Л. Калашник зауважує, що на реалізацію професійної підготовки 

вказаних фахівців негативно впливають такі фактори: надмірна ідеологічна 

спрямованість (заполітизованість) освітнього процесу в закладах вищої 

педагогічної освіти; нерівномірне розташування педагогічних ЗВО по країні, 

що ускладнює можливість повсюдного забезпечення успішного формування 

професійної компетентності вчителів; відставання закладів вищої 

педагогічної освіти від технічних вишів за матеріально-технічним 

забезпеченням освітнього процесу [30, с. 181]. 

Порушуючи проблему формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї, важливо відзначити, що під 

час реалізації цього процесу необхідно враховувати не тільки загальні вимоги 

до підготовки сучасних шкільних учителів, але й вимоги, які зумовлені 

специфікою професійної діяльності вчителя вказаної спеціальності. Слід 

зазначити, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. із урахуванням 

теоретичних і практичних напрацювань зарубіжних дослідників китайськими 

фахівцями в галузі музично-педагогічної освіти було створено багато цінних 

наукових праць із питання формування професійної компетентності 

майбутніх учителів, розроблено численні дидактичні й методичні матеріали, 
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необхідні для здійснення музичної й педагогічної освіти у вищій школі, 

у тому числі для підготовки вчителів музичного мистецтва. При цьому 

в основу зазначеного процесу було покладено ідею про необхідність 

урахування китайського національного менталітету й музично-культурних 

особливостей китайського народу. Важливим набуттям зазначеного періоду 

стали також нові наукові й методичні напрацювання в галузі здійснення 

вокально-музичної освіти дітей і молоді [65; 88; 96; 189]. 

У світлі цього слід нагадати, що з кінця ХХ ст. розвиток музично-

педагогічної освіти стимулювала активна концертна діяльність відомих 

співаків і музикантів, а також перемоги китайських виконавців на різних 

престижних конкурсах, наприклад: 1991 року Чжен Юн отримала Гран-прі на 

міжнародному конкурсі вокалістів у Бельгії; 1994 року Юань Ченє посів 

перше місце на вокальному конкурсі імені П. Чайковського в Росії. Інші 

китайські виконавці, у тому числі викладачі та студенти різних музичних 

і музично-педагогічних закладів освіти, також неодноразово ставали 

переможцями різноманітних музичних і вокальних конкурсів. 

Слід також нагадати, що з 80–90-х ХХ  ст. у КНР теж почали 

проводити національні музично-пісенні конкурси й інші важливі музичні 

заходи. Так, 1996 року був організований перший Усекитайський конкурс 

вокалістів, після якого проведення різних національних і міжнародних 

музикальних змагань стали для Китаю важливою традицією. Приділення на 

державному рівні значної уваги до музики та співу сприяло зростанню не 

тільки популярності цього мистецтва серед населення, але й підвищенню 

якості музичної й вокальної-педагогічної освіти [88; 89]. 

Воднораз варто уточнити, що процес реформування змісту музичної 

й музично-педагогічної освіти відбувався на основі інтеграції китайських 

музично-вокальних традицій і доробок зарубіжних шкіл (європейської, 

американської, італійської, російської, української тощо). Безсумнівно, 

у сучасному суспільстві музичні національні школи, які сформувались 

у різних країнах, суттєво впливають одна на одну, а також на національну 



127 

музику інших народів. Причому цей вплив передбачає не сплав різних стилів 

музичного виконання та співу, а запозичення, модифікацію їх окремих 

елементів у межах тієї чи іншої школи, їх утілення в певну національну 

культуру [69, с. 55]. 

Воднораз необхідно підкреслити, що між китайською та іншими 

(зокрема європейською) національними музичними культурами існують 

принципові відмінності. Оскільки навчання співу учнів займає центральне 

місце в роботі вчителя музичного мистецтва, вважаємо за доцільне 

представити наведені в науковій статті Сюй Цянь результати зіставлення 

характерних особливостей італійської та китайської школи вокалу. Так, 

авторка зауважує, що професійний італійський спів сформувався на основі 

народних італійських пісень, запозичивши їх гнучкість і динамічність. При 

цьому, відповідно до методики навчання співу в межах італійської школи, 

виконавці мають сприймати цей процес як рефлекторний і ретельно 

контролювати всі свої дії. 

Особливу увагу співак має приділяти рефлексії процесу свого дихання, 

що має характеризуватися такими якостями, як легкість, вільність, повнота. 

Крім того, майстри італійської школи, добиваючись від вокалістів 

однорідності співу, рекомендують їм використовувати під час виконання 

пісенного твору обидва регістри, хоча нерідко насправді виконавці 

обмежуються в цьому процесі застосуванням тільки грудного регістру 

з переходом на фальцет [69, с. 55]. 

Як підкреслює Сюй Цянь, принципово іншу техніку співу можна 

спостерігати в майстрів традиційного китайського співу. Так, із часів 

глибокої давнини традиційні китайські пісні являли собою одноголосі 

мелодії з елементами гетерофонії. Характерною ознакою їх виконання є 

переважання високих звуків, використання фальцету й горлової манери 

співу. 

У процесі подальшого розвитку китайської пісні поступово 

формувалися чіткі вимоги до дихання, тембру голосу та дикції виконавця, 
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прояву ним відповідних емоцій. Особливістю традиційного китайського 

співу є також розкотисте звучання, різкість, грубість, що вважають 

неприпустимим для інших пісенних шкіл. Сюй Цянь також нагадує, що 

співаки пекінської опери створюють звуки за допомогою горлових та 

головних резонаторів. Причому цей спів є високим і напруженим. Цей факт 

авторка сприймає як відповідний семантичний знак, що засвідчує мить 

переходу виконавця під час виступу в традиційній китайській опері 

безпосередньо до співу, адже такий перехід зазвичай відбувається в 

найбільше драматичні, напружені моменти дійства, підкреслюючи емоційну 

значущість зображених подій [69, с. 57]. 

Отже, як підсумовує Сюй Цянь, підґрунтя італійської школи навчання 

вокалу складає стародавня методика розвитку голосу, що охоплює весь 

діапазон його звучання. За італійською традицією, гарний голос людини є 

чудовим природним даром, тому до нього треба турботливо ставитися 

й систематично розвивати. При цьому в італійській школі різноманітність 

звуків голосу забезпечують тільки за допомогою більшого чи меншого 

розширення або звуження гортані. 

У свою чергу, у китайській пісенній школі вокал забезпечено за 

допомогою природного голосу людини, в якому шляхом тренування 

виконавцю треба добитися м’якості та ясності. Причому, на відміну від 

італійської (як, до речі, і російської) школи, де вимагають демонструвати 

широко розвинений діапазон виконання, у китайській школі найбільше 

цінували завжди м’якість, виразність, ясність звучання за невеликого 

діапазону. Специфіка виконання вокального твору була також обумовлена 

особливістю мови й фонетики китайської мови [там само]. 

Важливо також відзначити, що до кінця ХХ ст. у Китаї в науковій 

літературі було прийнято виокремлювати три різновиди співу: народний, 

академічний та естрадний. Проте сьогодні китайські фахівці вважають ідею 

про такий розподіл застарілою, адже в сучасній вокальній практиці між 

вказаними стилями співу вже немає чіткої межі, а манера виконання 
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вокальних творів деякими професійними співаками поєднує в собі різні стилі. 

Більше того, поєднання у вокалі різних пісенних стилів дає імпульс до 

виникнення нових напрямів у підготовці професійних співаків і викладачів 

вокалу [88; 89]. 

Як визначено в дослідженні, процес формування професійної 

компетентності вчителя музичного мистецтва має свою специфіку, що 

певним чином наближує цей процес до фахової підготовки професійних 

співаків і музикантів. У контексті цього зазначимо, що сучасне музично-

пісенне мистецтво Китаю втілює в собі національні естетичні ідеали, духовні 

цінності, світоглядно-культурні традиції, які сягають своїми коріннями 

в глибоку давнину. Тому саме ці ідеали, цінності, традиції становлять 

світоглядну основу професійної підготовки майбутніх професійних 

китайських співаків і музикантів, а також педагогів музичних спеціальностей 

[88, с. 4]. 

Як підкреслює професор Шандуського педагогічного університету Лю 

Дон’юнь, учитель музичного мистецтва не тільки навчає школярів музики та 

співу, він здійснює їхнє художнє виховання, забезпечує розвиток емоцій 

і почуттів дитини, сприяє «просвітленню розуму». Авторка засвідчує, що 

в останні десятиріччя викладачі закладів музично-педагогічної освіти 

прикладають активні зусилля для покращення якості підготовки 

педагогічних кадрів, унаслідок чого рівень професійної компетентності 

випускників цих закладів постійно зростає. 

Воднораз Лю Дон’юнь відзначає, що, за результатами проведених 

досліджень, студенти музичних спеціальностей закладів педагогічної освіти 

демонструють рівень виконавської майстерності нижче, ніж студенти 

спеціалізованих закладів музичної освіти. Тому дослідниця вважає, що 

викладання загальноосвітніх і педагогічних дисциплін необхідно доповнити 

більшою кількістю теоретичних музичних дисциплін. Це сприятиме 

оволодінню майбутніми вчителями базовими знаннями й уміннями в галузі 

інструментальної й вокальної музики, хорового та сольного співу, 
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імпровізованого музичного супроводу, диригування хором та оркестром 

тощо. Крім того, дослідниця наголошує на необхідності викладання 

студентам таких дисциплін: «Теорія музики», «Навчання співу та розвиток 

слуху учнів», «Введення у шкільну музику», «Акустика музичної гармонії», 

«Аналіз музики й композиції» тощо. Лю Дон’юнь також пропонує, ширше 

використовуючи переваги педагогічної освіти, викладати студентам 

спеціальні навчальні курси про традиційну музичну культуру, що 

уможливить застосування майбутніми вчителями в майбутній професійній 

діяльності цих засвоєних знань і вмінь, успішне залучення школярів до 

опанування цієї культури [153]. 

Висловлюючи доволі протилежну точку зору, Яо Вей серед основних 

недоліків підготовки майбутніх педагогів називає такі: 

– розвиток системи професійної підготовки педагогів музичного 

профілю відстає від загальних темпів реформування музичної освіти в Китаї, 

при цьому діюча на сьогодні модель цієї підготовки є достатньо закритою; 

– номенклатура навчальних дисциплін для здійснення професійної 

підготовки педагогів музичних спеціальностей подібна до переліку 

навчальних дисциплін, що викладають у процесі підготовки професійних 

виконавців, а це, у свою чергу, спричиняє певний дефіцит психолого-

педагогічних курсів у студентів педагогічних спеціальностей; 

– у професійній підготовці педагогів музичного профілю нерідко 

віддають перевагу теоретичним дисциплінам і водночас суттєво ігнорують 

значущість педагогічної практики, однак така ситуація негативно впливає на 

рівень професійної компетентності майбутніх педагогів [88, с. 74]. 

Отже, як бачимо, погляди китайських учених стосовно аналізу 

сучасного стану професійної підготовки майбутніх педагогів музичних 

спеціальностей у деяких аспектах значно відрізняються між собою. 

У науковій літературі також відзначено, що сучасне навчання студентів 

співу має забезпечувати насамперед оволодіння ними науковими знаннями 

про теоретичні засади вокального мистецтва, конотацію у творах вокального 
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мистецтва. Воднораз варто враховувати, що навчання особистості вокальної 

музики являє собою своєрідне мистецтво, яке має свої технологічні, образні 

й емоційні характеристиками. У світлі цього навчання співу передбачає 

виховання в майбутніх фахівців творчої уяви й художньої обізнаності. 

У свою чергу, це висуває високі вимоги до викладачів вищої школи, які 

забезпечують підготовку вокалістів і вчителів співу. Ці викладачі мають не 

тільки відрізнятися високим рівнем теоретичної обізнаності у сфері 

вокального мистецтва, але й бути моральними, духовно багатими та 

творчими особистостями [154; 163; 195]. 

Посилаючись на вимоги щодо складання навчальної програми 

з музичного мистецтва, консультант Гонконгського інституту співпраці 

в освіті та Центру досвіду шкіл, член Асоціації дитячих мистецтв Лян 

Чженьвей зазначає, що музика – це мистецтво, яке є найближчим до 

особистого мислення й душі людини, тому воно вселяє в учнів ентузіазм. 

Унаслідок цього вказаний навчальний предмет має забезпечити виконання 

чотирьох основних завдань у школі: розвивати в учнів інтерес до музики, 

здатність її цінувати; навчати школярів розуміти контекст музики, розвивати 

в них самостійне мислення; спонукати школярів сумлінно навчатися музики 

та співу, формувати в кожного з них уміння й навички в цій галузі; 

виховувати творчість та уяву особистості. Продовжуючи розвивати свою 

думку, автор зазначає, що успішне виконання цих завдань дозволить 

перетворити Китай загалом і його окремі регіони зокрема з «культурної 

пустелі», у якій спостерігається чимало прогалин у навчанні учнів музичного 

мистецтва, на «культурний оазис» [175]. 

За висновками Лю Дон’юнь, необхідно також далі вдосконалювати 

практичну педагогічну й музичну підготовку майбутніх учителів до 

здійснення педагогічної діяльності. Таку підготовку необхідно реалізовувати 

не тільки на заняттях, але й під час проходження студентами різних видів 

практик – фахової, соціально-педагогічної, науково-дослідної, стажування  

тощо. Так, фахова практика включає відвідування студентами концертів і 
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набуття власного досвіду виконавської інструментальної й вокальної 

діяльності. 

Соціально-педагогічна практика дає змогу майбутнім учителям 

отримати досвід практичної педагогічної діяльності в школах і різних видів 

суспільно-корисної діяльності. Наприклад, студентів заохочують викладати 

та виступати з концертами (насамперед у віддалених сільських бідних 

районах). Під час цієї практики майбутні фахівці мають удосконалити 

передусім такі основні професійно-педагогічні вміння: «музикувати, співати, 

слухати, рухатися та творити». Удосконаленню практичних умінь 

і дослідницьких здібностей сприяє також виконання студентами проєктних та 

дипломних робіт, підготовка та виступ на випускному концерті. 

Лю Дон’юнь також підкреслює, що підвищення рівня професійної 

компетентності студентів музично-педагогічного профілю забезпечують 

шляхом застосування різних традиційних й новаторських моделей навчання, 

інноваційних освітніх технологій. Зокрема, крім традиційних теоретичних 

і практичних занять проводять заняття, які поєднують теоретичні та 

практичні аспекти, наприклад: візуальний спів, імпровізований музичний 

супровід, хорове диригування тощо. У процесі навчання широко 

застосовують різні інформаційні й, зокрема, музично-комп’ютерні технології. 

Студентів також активно залучають до виконання самостійної навчальної та 

самоосвітньої діяльності. Крім того, використовують різні методи 

оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів музичного мистецтва, 

у тому числі враховують їхню участь у концертній діяльності [153]. 

Процес формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва передбачає вивчення ними циклу психолого-

педагогічних дисциплін. При цьому в останні роки вказана частина програми 

підготовки розширена завдяки введенню багатьох нових дисциплін, зокрема 

таких: методологія педагогічних досліджень, педагогічна й вікова 

психологія, теорія і практика кураторства, методика професійного зростання 

і розвитку вчителя, педагогічне мистецтво і педагогічна риторика, 
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реформування навчальних програм базової освіти, моніторинг якості освіти, 

освітня політика й освітнє право, здоров’язбереження й ергономіка, 

управління сучасною школою тощо [8, с. 37]. 

Як відзначено в науковій літературі, в останні десятиріччя китайська 

музика й особливо спів знаходяться в стані активного розвитку, набуваючи 

значної популярності не тільки всередині країни, але й за її межами, що 

сприяє зростанню інтересу в молодих людей до закладів вищої музичної 

освіти, де можна навчатися музики та співу на професійному рівні. Тому 

останнім часом по всій країні відкривають нові консерваторії, створюють 

музичні факультети в коледжах та університетах, збільшують кількість 

фахових дисциплін для майбутніх вокалістів і музикантів. Воднораз зростає 

популярність професії вчителя музичного мистецтва, що зумовлює 

збільшення кількості закладів вищої освіти, де можна отримати цю 

спеціальність. Також відмітимо, що в закладах середньої загальної освіти 

відбувається оновлення й розширення змісту музичного виховання учнів 

різного віку [19; 153]. 

Як визначено на основі аналізу наукової літератури, на теперішньому 

етапі історичного розвитку КНР формується сучасна національна система 

вищої музичної та музично-педагогічної освіти, що забезпечує підготовку 

професійних музикантів, співаків і педагогів музичних спеціальностей. Ця 

система характеризується такими особливостями: застосування на практиці 

професійними музикантами та співаками різних стилів виконавського 

мистецтва, які тісно взаємодіють між собою; прояв у процесі здійснення 

професійної підготовки вокалістів і вчителів співу тенденції до стилістичної 

комбінаторики (тобто поєднання академічного, народного й естрадного 

співу); інтеграція в процесі реалізації вищої музичної й музично-педагогічної 

освіти різних методичних систем, форм і методів навчання; збереження 

синкретизму китайського музичного мистецтва, що об’єднує в собі музику, 

спів, сценічне мистецтво й поезію, причому це стосується як оперного 

виконання, так й інших жанрів пісенної творчості; приділення викладачами в 
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процесі залучення молоді до вказаного мистецтва значної уваги формуванню 

в неї духовності, здійсненню естетичного й морального виховання молодих 

людей, розвитку емоційної сфери особистості [19; 88]. 

У дослідженні визначено, що поступово реформа музичної освіти 

в КНР торкнулася всіх щаблів освіти, причому на державному рівні було 

прийнято рішення про необхідність забезпечення цілеспрямованого 

підвищення рівня музичної культури членів китайського суспільства. 

Уточнимо, що зазначена реформа відбувається за такими основними 

напрямами: 

1) оновлення цілей загальної середньої освіти, що зокрема передбачає 

приділення більшої уваги питанню залучення школярів до музичного 

мистецтва, а також цілей професійної музичної освіти й музично-

педагогічної освіти в КНР; 

2) уведення нових освітніх стандартів у школі. Так, 2001 року 

Міністерством освіти КНР опубліковано «Новий стандарт музичних 

предметів обов’язкової освіти», у якому наголошено на необхідності зміни 

мети музичної освіти школярів від забезпечення оволодіння ними 

відповідними знаннями й уміннями на активізацію процесу формування 

кожного учня як усебічно розвиненої особистості, здійснення в школі 

комплексної музичної підготовки учнів, яка синтезується з іншими видами 

мистецтва й галузями науки. При цьому передбачено, що для підвищення 

інтересу в учнів до музичного мистецтва, полегшення процедури оволодіння 

ними відповідними вокальними техніками, опанування яких нерідко 

викликає в молоді серйозні труднощі, зміст музичної підготовки школярів 

постійно збагачується новою, цікавою для них інформацією, застосуванням 

нових інтерактивних форм і методів навчання; 

3) виникнення нової моделі музичної освіти, у якій центральне місце 

займає не перелік знань, якими мають оволодіти суб’єкти навчання, а 

сукупність ефективних методів і форм організації цього процесу. Зокрема, 

у ХХ ст. було реалізовано освітню модель, що відрізнялась одноманітністю 
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й закритістю. Крім того, їй були властиві такі недоліки: абсолютизація 

навчального знання; надмірна складність і перевантаженість змісту освіти, 

що ставало причиною його слабкого засвоєння студентами; основними 

способами навчання учнів і майбутніх фахівців було зубріння й механічне 

відтворення. На початку ХХІ ст. стара модель музичної освіти вже вичерпала 

свої можливості й безнадійно застаріла, а тому була нездатна задовольняти 

нові актуальні запити в окресленій царині. Саме тому зазначену освітню 

систему було замінено новою багатоелементною моделлю музичної освіти, 

яку активно впроваджують у закладах середньої та вищої освіти. В основу 

цієї моделі було покладено такі концептуальні положення: стимулювання 

прояву суб’єктами навчання високої пізнавальної активності; формування в 

молодих людей навчальних умінь, які дозволяють їм успішно здобувати 

потрібні знання; забезпечення оволодіння учнями та студентами вміннями 

здійснювати аналіз актуальних проблем у музичній галузі та на основі 

результатів цього аналізу успішно розв’язувати виявлені проблеми; 

формування в кожної особистості навичок здійснювати обмін потрібною 

інформацією з іншими учасниками спільної діяльності, налагоджувати 

з ними успішну взаємодію. Отже, в основу функціонування нової моделі 

музичної освіти покладено ідею про необхідність розбудови суб’єкт-

суб’єктних відносин між усіма учасниками освітнього процесу [88; 149; 177; 

188]. 

Особливий інтерес у дослідженні викликала дисертаційна праця Лю 

Цзін, у якій визначено дві групи перспективних тенденцій розвитку змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Так, на 

думку авторки, група організаційно-процесуальних перспективних тенденцій 

включає такі: високе соціальне призначення духовно-морального компоненту 

змісту професійної підготовки фахівців музично-педагогічного профілю, 

посилення й розширення освітнього впливу музики та співу сприятиме 

виконанню стратегічного соціального замовлення щодо виховання гідного 

громадянина держави та представника великої китайської нації; організація 
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нових шкіл мистецтв, музичних шкіл, де реалізують довишівський етап 

музичного навчання дітей і молоді, уможливить забезпечення прийому на 

музично-педагогічні факультети закладів вищої освіти в Китаї абітурієнтів із 

більше високим рівнем базової підготовки, а це, у свою чергу, сприятиме 

подальшої стабілізації змісту професійної підготовки вчителів музичного 

мистецтва, а також подальшому вдосконаленню цієї підготовки; посилення 

методологічної й методичної підготовки студентів музично-педагогічних 

спеціальностей, уведення системи різних практик, пропонування майбутнім 

педагогам музичного профілю значної кількості додаткових дисциплін за 

вибором сприятиме суттєвому поліпшенню якості підготовки фахівців 

зазначеного профілю, підвищенню у випускників-учителів співу рівня 

професійної компетентності; розширення території населених міст, у яких 

створено заклади вищої музично-педагогічної освіти, сприятиме зменшенню 

нерівномірності в забезпеченні професійної підготовки вказаних фахівців на 

периферії [40, с. 5, 6]. 

Як зазначає дослідниця, власне змістова група перспективних 

тенденцій розвитку змісту професійної підготовки педагогів музичних 

спеціальностей об’єднує в собі такі: збереження збільшеної кількості 

дисциплін історико-теоретичного плану дозволяє студентам краще 

усвідомити свої можливості щодо сприйняття й інтерпретації музичних явищ 

в умовах роботи зі школярами, і як наслідок – відпрацювати в себе необхідні 

в цьому плані вміння; посилення вокально-музичної підготовки майбутніх 

педагогів на основі оптимального збалансування її національної та 

західноєвропейської складової зміцнить тенденцію залучення студентів до 

активної виконавчої діяльності; викладання всім студентам в освітньому 

процесі закладів вищої музично-педагогічної освіти у великому обсязі 

англійської мови як іноземної дозволить ширше використовувати програму 

«запрошений професор», що передбачає залучення до викладацької 

діяльності в китайських вишах зарубіжних високо компетентних фахівців; 

активізація дослідницької та науково-методичної діяльності викладачів, 
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залучення їх до участі в реалізації міжвишівських і міжнародних контактів із 

іншими фахівцями (зокрема з метою підвищення рівня власної професійної 

компетентності) сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу, у 

тому числі завдяки можливості якісного розроблення й реалізації на практиці 

змісту навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладають 

студентам); збереження музичного напряму в змісті освітньої програми 

другого ступеня вищої музикально-педагогічної освіти, тобто магістратури, 

дає змогу успішно впроваджувати на практиці ідею безперервного 

професійного розвитку педагога-музиканта (педагога-співака) [40, с. 6]. 

Яо Вей також привертає увагу до того, що з початку ХХІ ст. викладачі 

значну увагу приділяють пошуку індивідуального підходу до кожного 

студента, забезпеченню педагогічної підтримки в процесі його професійного 

й особистісного становлення. Системно підвищуючи рівень професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, педагоги воднораз 

керуються у своїй діяльності положенням про те, що підготовка кожного 

фахівця передбачає формування його як усебічно розвиненої 

індивідуальності, яка оптимістично ставиться до життя, усвідомлює свою 

людську гідність, із повагою ставиться до оточуючих людей і здатна до 

повноцінної фахової й особистісної самореалізації [88, с. 68]. 

Очевидно, що зазначені якості та властивості важливо виховувати 

у студентів усіх спеціальностей. Проте для вчителів музичного мистецтва 

цей аспект професійної підготовки набуває особливої значущості, адже вони 

транслюють слухачам свої почуття, емоції, переживання, тобто здійснюють 

вплив на формування їхнього духовного світу. Що стосується вчителів, то 

їхнім професійним обов’язком є не тільки залучення учнів до музичної 

культури, але й забезпечення їхнього виховання й особистісного розвитку. 

Тому реалізація зазначеного аспекту професійної підготовки є необхідною 

передумовою для забезпечення професійної придатності студентів музично-

педагогічних спеціальностей. 
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На підставі викладеного можна підсумувати, що китайські й українські 

вчені відзначають наявність не тільки вагомих досягнень у теоретичній 

і практичній розробленості проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР, але й деяких 

недоліків у розвитку вищої педагогічної освіти в цій країні. Як установлено 

на основі аналізу наукової літератури, для подолання виявлених недоліків 

у процесі формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

науковці пропонують різні шляхи, зокрема такі: 1) забезпечення 

«педагогізації» зазначеної підготовки, що передбачає застосування 

викладачами різноманітних освітніх технологій, методів і прийомів 

навчання; дотримання у вищій педагогічній школі оптимального балансу між 

загальними, професійно зорієнтованими та спеціальними дисциплінами; 

здійснення відбору фахових дисциплін на основі врахування вимог, з одного 

боку, до здійснення музично-педагогічної діяльності, а з іншого – до рівня 

засвоєння вокальної техніки й відповідних умінь; установлення тісного 

взаємозв’язку між теоретичними дисциплінами та  музично-педагогічною 

практикою студентів; 2) створення сприятливих передумов у процесі 

формування професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва для застосування ними знань на практиці, спонукання їх до 

накопичення досвіду практичної професійної діяльності; 3) розбудова й 

реалізація на практиці моделі підготовки майбутніх педагогів музичного 

мистецтва на засадах інтеграції, реалізації ідеї безперервної освіти [8; 66; 88; 

121]. 

 

Висновки до розділу 2 

На основі вивчення тлумачень китайськими й українськими вченими 

ключових понять дослідження («професія», «професіоналізм», 

«компетентність», «компетенція» тощо) визначено, що під професійною 

компетентністю майбутніх учителів музичного мистецтва в дисертації 

розуміємо інтегральну професійно-особистісну якість, яка забезпечує їхню 
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здатність успішно реалізовувати професійну діяльність у галузі цього 

мистецтва. На основі аналізу китайської наукової літератури також 

визначено, що професійна компетентність майбутнього вчителя вказаного 

навчального предмету включає такі компоненти: мотиваційно-спонукальний, 

емоційно-ціннісний, когнітивно-операційний, особистісно-творчий. 

У розділі також представлено результати аналізу теоретичної 

розробленості проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в Китаї. Як установлено, педагоги в КНР 

багато років запозичували освітні концепції та моделі організації освіти 

в інших країнах. При цьому розвиток музичної й музично-педагогічної освіти 

в Китаї відбувався на основі інтеграції національних і зарубіжних 

(європейських, американських, італійських, російських, українських тощо) 

музичних традицій. Проте в останні десятиріччя китайські науковці та 

педагоги-практики цілеспрямовано створюють оригінальну національну 

систему освіти з «національною специфікою». 

У світлі цього значну увагу фахівці приділяють підвищенню рівня 

сформованості професійної компетентності вчителів шкіл. Чільне місце серед 

учителів різних предметів у сучасній китайській школі займають учителі 

музичного мистецтва, які не тільки залучають учнів до цього мистецтва, але 

і здійснюють духовно-естетичне виховання особистості на основі 

використання засобів музики та співу. 

Як установлено в дослідженні, реформування музично-педагогічної 

освіти відбувається в КНР на основі врахування таких основних тенденцій 

розвитку шкільної освіти: оновлення її цілей, що зокрема передбачає 

приділення більшої уваги питанню залучення школярів до музичного 

мистецтва; упровадження нових освітніх стандартів у школі, що зумовило 

зміну мети музичного навчання школярів від забезпечення оволодіння ними 

відповідними знаннями й уміннями на активізацію процесу формування 

кожного учня як усебічно розвиненої особистості, здійснення в школі 

комплексної музичної підготовки школярів, яка синтезується з іншими 
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видами мистецтва та галузями науки;  формування нової моделі шкільної 

музичної освіти, у якій центральне місце займає не перелік знань, якими 

мають оволодіти учні, а сукупність інноваційних методів, форм, технологій 

організації цього процесу. 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора: [82–85]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ТА ДОСВІДУ КИТАЙСЬКИХ ПЕДАГОГІВ 

ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

В УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

3.1 Методи, форми, освітні технології, педагогічні мови 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва у вищій школі КНР  

 

Під час проведення дослідження визначено, що в китайській вищій 

школі накопичений багатий досвід формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Як уточнює Ху Маньлі, в основу 

реалізації цього процесу покладено такі важливі принципи: принцип 

активності, що спонукає студентів музично-педагогічних спеціальностей до 

активного та свідомого оволодіння обраною професією; принцип 

емоційності, що спрямовує викладача на забезпечення емоційної 

виповненості освітнього процесу у вищій школі; принцип творчої 

спрямованості, що вимагає надання педагогічної підтримки майбутнім 

учителям у забезпеченні їхнього творчого самовираження у процесі навчання 

[46, с. 8]. 

Слід підкреслити, що всі дисципліни, які включені до навчального 

плану професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

в закладах вищої освіти КНР, виконують важливу роль у формуванні 

професійної компетентності цих фахівців. Проте провідне місце в цьому 

процесі займає вивчення ними професійно зорієнтованих дисциплін. 

Як визначено на основі аналізу навчальних планів і програм різних 

закладів вищої освіти (Пекінський педагогічний університет, Сюйчжоуський 

педагогічний університет, Сичуаньський музичний інститут, Чжецзянський 

педагогічний університет, Фуцзяньський педагогічний університет, 
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Чжецзянський педагогічний університет, Шеньянський педагогічний 

університет тощо), у яких відбувається професійна підготовка музикантів 

і майбутніх учителів музичного мистецтва, і закладів загальної середньої 

освіти [60; 68; 76; 80], опрацювання відповідної  наукової й довідкової 

літератури [25; 70; 71; 73; 75; 78; 79; 82], навчальних підручників та 

посібників [67; 69; 74; 77], суттєвий вплив на формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі 

Китаю забезпечує вивчення ними таких навчальних дисциплін: «Музична 

педагогіка», «Історія музичної освіти», «Порівняльний аналіз систем 

музично-педагогічної освіти», «Введення в народну творчість різних країн і 

народів», «Психологія музичної освіти», «Теорія викладання музики», 

«Соціологія музики», «Музична освіта для дітей з особливостями розвитку», 

«Управління музичною освітою», «Музична естетика», «Музична 

література» тощо. Схарактеризуємо цілі та зміст цих курсів більш докладно. 

Так, дисципліна «Музична педагогіка», на відміну від часткових 

методик викладання різних музичних дисциплін, забезпечує опанування 

студентами музично-педагогічних спеціальностей цілісного комплексу 

музикознавчих знань та уявлень про провідні музично-педагогічні концепції, 

загальні педагогічні закономірності, принципи, способи здійснення 

музичного навчання й виховання особистості, інтегрованих знань із 

філософії, естетики, соціології, психології, фізики, історії, етнології й інших 

дисциплін, пов’язаних з обраною професією, найновішими розробками 

в галузі музичної та педагогічної діяльності. На заняттях із названої 

дисципліни відбувається також ознайомлення студентів із цілями 

й основними завданнями здійснення музичної освіти в школі, найбільш 

ефективними шляхами, методами, формами, технологіями організації 

музичного навчання й виховання учнів, розвитку їхніх творчих умінь, 

набуття практичних умінь у різних царинах музичного мистецтва. 

На заняттях із дисципліни «Історія музичної освіти» майбутніх 

учителів музичного мистецтва в китайській вищій школі ознайомлюють 
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з історією розвитку музично-педагогічної освіти на різних етапах її розвитку 

в Китаї й інших країнах, інформацією в галузі всесвітньої й національної 

історії, пов’язаної зі становленням музичного мистецтва. 

Особливу увагу викладачі під час викладання вказаної дисципліни 

приділяють аналізу багатовікової історії китайської музичної культури, що 

сконцентрувала в собі духовні й естетичні цінності багатьох поколінь 

китайського народу. Зокрема, студентам нагадують слова Конфуція про те, 

що порядок у суспільстві можна забезпечувати завдяки дотриманню всіма 

людьми визначених норм поведінки, церемоній і ритуалів, а в цьому процесі 

важливу роль відіграє музичне мистецтво як ефективний засіб досягнення 

гармонії в суспільстві й управлінні державою. 

Також наголошують на тому, що музичне мистецтво в Китаї 

розвивалося тривалий час достатньо ізольовано та не відчувало суттєвого 

впливу з боку інших культур, унаслідок чого воно набуло яскраво вираженої 

самобутності й унікальності, що зберігається дотепер. У світлі цього 

майбутнім учителям музичного мистецтва повідомляють про те, що вони 

мають не тільки добре усвідомлювати оригінальність китайської музичної 

культури й уміти транслювати її в процесі виконавської діяльності, але 

й розвивати інтерес до цієї культури з боку учнів, залучати їх до вивчення 

творів традиційної музичної культури. 

Під час викладання зазначеного курсу також ураховують, що центральне 

місце в роботі вчителя музичного мистецтва має бути відведено організації 

співу учнів, тому в процесі професійної підготовки студентів чимало часу 

приділяють розкриттю специфіки китайського вокального мистецтва. 

Зокрема, їм пояснюють, що традиційна пісня як один із провідних 

компонентів національної культури виконує роль своєрідної енциклопедії 

історії життєдіяльності китайського народу, у сконцентрованій формі 

відбиваючи його основні соціокультурні й етнопсихологічні особливості. У 

зв’язку із цим викладачі спонукають майбутніх учителів музичного 

мистецтва активно оволодівати народними піснями, а також вчать 
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цілеспрямовано використовувати в майбутній педагогічній взаємодії зі 

школярами значний виховний потенціал цих пісень. 

Чільне місце в навчальному плані займає також дисципліна 

«Порівняльний аналіз систем музично-педагогічної освіти», що забезпечує 

вивчення студентами музичного профілю особливостей організації та змісту 

музично-педагогічної освіти в різних країнах, оволодіння уявленнями про 

національну специфіку музичних стилів і жанрів, розуміння регіональної 

специфіки й загальних закономірностей і тенденцій розвитку музичної освіти 

у світі. 

Під час вивчення цієї дисципліни майбутні вчителі музичного 

мистецтва не тільки краще усвідомлюють особливості китайської та 

європейської музики і співу, що в майбутньому стане в пригоді під час 

залучення школярів до різних національних і зарубіжних творів музичного 

мистецтва, але й дозволить творчо використовувати досвід іноземних колег. 

У світлі цього доцільно навести цікавий приклад запозичення такого 

досвіду, описаний у праці Гонконгського інституту співпраці в освіті та 

Центру досвіду шкіл, члена Асоціації дитячих мистецтв Лян Чженьвея, який 

має 40 років педагогічного стажу роботи в місцевих початкових і середніх 

школах. В одній зі своїх праць він описав особисті враження від відвіданого 

уроку в 4 класі школи, на якому учні вивчали тему «Мати». Як зазначає 

автор, на занятті молода вчителька відмовилася від традиційного способу 

ведення уроку й запропонувала учням заздалегідь вивчити пісні про мати. На 

уроці під час виконання цих пісень школярі за допомогою вчителя мали 

знайти в змісті цих музичних творів опис зовнішності матерів (риси обличчя, 

опис волосся тощо) та їх характерних якостей, а потім ці характеристики 

виписати на дошці. 

Після виконання цього завдання вчителька сама заспівала дітям 

індонезійську народну пісню «Ой, мамо, не сердься на мене», яка наставляла 

учнів на роздуми над собою та своєю поведінкою. Дітям ця пісня настільки 

сподобалася, що вони її продовжували співати навіть після закінчення уроку. 
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Як уважає Лян Чженьвей, описаний урок пройшов дуже продуктивно 

й викликав значний інтерес у кожного учня. В індивідуальній бесіді 

з учителькою автор статті дізнався, що про цей прийом вона чула ще під час 

навчання в магістратурі, коли вивчала цікавий зарубіжний досвід роботи 

з учнями. Отже, творче запозичення вчителями вітчизняного та зарубіжного 

цікавого досвіду педагогічної діяльності дозволяє значно підвищити якість 

музичної освіти в школі [72]. Одним із засобів виконання цього завдання є 

вивчення майбутніми вчителями музичного мистецтва вказаної вище 

навчальної дисципліни в процесі проходження професійної підготовки. 

Слід також зазначити, що в деяких закладах освіти (наприклад, 

у Фуцзяньському педагогічному університеті) викладають курс «Введення 

в народну творчість різних країн і народів». Оскільки музична народна 

творчість уособлює в собі кращі культурні доробки кожного народу, 

вивчення вказаного навчального курсу допомагає студентам краще пізнати 

народну музичну культуру різних народів й долучитися до неї. У свою чергу, 

це дасть змогу студентам у своїй майбутній педагогічній діяльності залучати 

своїх вихованців до кращих музичних здобутків різних національних 

культур, підвищувати рівень обізнаності школярів у цьому питанні. 

Майбутні вчителі музичного мистецтва також вивчають дисципліну 

«Психологія музичної освіти», предмет якої знаходиться на межі 

музикознавства та прикладної психології. Під час вивчення цієї дисципліни 

студенти музично-педагогічних спеціальностей оволодівають основами 

музикознавчої психології, вивчають основні психологічні питання створення 

музичних творів і використання виховних засобів музики, закономірності її 

психологічного сприйняття та впливу цього виду мистецтва на психіку 

людини і, зокрема, особистості учнівського віку. 

Зміст указаної навчальної дисципліни охоплює такі аспекти наукового 

знання: психологію сприйняття музики, психологію музичного слуху, 

психологію музичних здібностей та психологію музичної творчості. У світлі 

цього майбутні педагоги оволодівають на заняттях із музичної психології 
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знаннями про індивідуальні музичні, психологічні властивості й вікові 

особливості учнів, основні етапи музичного психологічного розвитку 

особистості, психологію викладання музичного мистецтва школярам, 

важливою для викладацької діяльності інформацією в галузі музичної 

акустики, психофізіології руху та музичного слуху, нейропсихології 

сприйняття музики тощо. 

Важливу роль у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів займає також дисципліна «Теорія викладання музики». Зокрема, під 

час вивчення цього курсу студенти опановують знання про: 

– вимоги до створення навчальних програм із різних предметів 

музичного профілю; 

– основні цілі, завдання, зміст, принципи реалізації шкільної музичної 

освіти; 

– вимоги до викладання музичного навчального матеріалу, обрання 

й поєднання різних методів і форм навчання школярів музики та співу; 

– сучасні технології здійснення освітньої діяльності й оцінювання 

навчальних результатів школярів під час вивчення музичного мистецтва; 

– інформацію про діючі державні стандарти в цій галузі; 

– способи формування й розвитку школярів як творчих особистостей. 

Крім того, майбутні вчителі музичного мистецтва опановують знання 

про практичні вміння, якими необхідно оволодівати для успішного 

здійснення в майбутньому професійної діяльності й ефективного навчання 

учнів співу та музики, про шляхи формування в них музичної культури, 

методи оцінювання їх результатів навчання та своєї педагогічної роботи. 

У процесі проходження професійної підготовки майбутнім педагогам 

викладають також навчальну дисципліну «Соціологія музики», що 

знаходиться на межі соціології, музикознавства, історії, педагогіки та 

культурології. Під час опанування цієї дисципліни студенти вивчають 

загальні закономірності взаємодії музичного мистецтва й суспільства, 

інформацію про соціальну зумовленість різних національних музичних 
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культур, історичні аспекти розвитку музичного мистецтва на різних етапах 

розвитку людства. 

У роботі зі студентами викладачі також аналізують сучасні 

соціологічні теорії і методи, що використовують для дослідження основних 

соціальних функцій, соціальних ефектів, сенсів, змісту та форм музичної 

освіти шляхом розкриття її взаємозв’язків із суспільним життям. Важливим 

завданням вивчення студентами названого навчального курсу є також 

оволодіння ними вміннями правильно прогнозувати, який музичний контекст 

якнайбільше відповідає конкретній цільовій аудиторії на основі врахування її 

вікових і соціокультурних особливостей. Крім того, на заняттях з указаної 

дисципліни майбутні вчителі музичного мистецтва також вивчають 

механізми формування у школярів музичних інтересів і смаку, а також 

питання, пов’язані з розробленням ефективних програм музичної освіти 

учнів різних вікових категорій. 

Чільне місце в навчальному плані майбутніх учителів музичного 

мистецтва займає також дисципліна «Музична освіта для дітей 

з особливостями розвитку». Цей курс викладають у контексті необхідності 

реалізації в школі інклюзивної мистецької освіти, що має на меті забезпечити 

рівний доступ усіх дітей до її отримання, ефективне навчання музичного 

мистецтва школярів з обмеженими можливостями здоров’я (тобто учнів із 

певними фізичними чи психічними вадами). 

Слід уточнити, що більшість «особливих учнів» потребує реалізації 

вчителем індивідуального підходу до здійснення їхньої музичної освіти, 

розроблення й реалізації особистісно зорієнтованих методик навчання цих 

дітей музичного мистецтва. Отже, важливо забезпечити готовність майбутніх 

педагогів до роботи з такими учнями в закладах загальної середньої освіти. 

Для цього під час викладання курсу «Музична освіта для дітей 

з особливостями розвитку» значну увагу приділяють висвітленню 

психофізіологічних особливостей розвитку й музичного виховання цього 

контингенту учнів, вимог до відображення організації та змісту роботи 
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з ними, якими треба керуватися під час розроблення навчальних програм із 

викладання музичного мистецтва, розкриттю питань обрання й реалізації 

шляхів соціокультурної інтеграції й адаптації дітей з особливими потребами. 

Варто також зауважити, що на заняттях з указаного курсу майбутні вчителі 

музичного мистецтва оволодівають уміннями й навичками застосування на 

уроках спеціальних методів, форм і прийомів роботи з особливими 

школярами, здійснення позитивного коригувального впливу на них, надання 

оптимальної педагогічної підтримки в їхньому музичному розвитку. 

У процесі формування професійної компетентності студентів музично-

педагогічного профілю чільне місце також займає вивчення ними дисципліни 

«Управління музичною освітою». На заняттях із цієї дисципліни майбутні 

шкільні педагоги вивчають державну політику щодо подальшого розвитку 

в Китаї музичної та музично-педагогічної освіти, керівні принципи реалізації 

освітнього процесу на уроках музичного мистецтва, вимоги до складання 

навчальної програми та шляхи її реалізації, методи і прийоми управління 

навчальною діяльністю школярів і власною викладацькою діяльністю, а 

також інші важливі для педагога управлінські питання. 

Студенти музично-педагогічних спеціальностей вивчають також 

міжпредметну навчальну дисципліну «Музична естетика», що забезпечує 

оволодіння ними різними естетичними аспектами музики як оригінального 

виду мистецтва і, зокрема, засвоєння знань про співвідношення загальних 

законів естетичного (чуттєво-образного) сприйняття реальності із 

закономірностями та специфічними ознаками виконання і слухання 

музичних творів. 

Важливу роль у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів відіграє така навчальна дисципліна, як «Музична література». 

Оволодіння змістом цієї дисципліни забезпечує формування в майбутніх 

педагогів цілісної системи музично-історичних, музично-теоретичних, 

естетичних та інших груп знань, навичок уважного сприйняття музичного 

твору й уміння самостійно формувати ціннісне ставлення до цього, розуміння 
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суті закономірності в галузі музики та специфічних і виразних засобів 

музики. 

Центральне місце в сукупності навчальних курсів, зорієнтованих на 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва, відведено також дисциплінам, що забезпечують оволодіння 

необхідними для різних видів виконавської діяльності знаннями й уміннями, 

а також методикою викладання відповідних предметів практичної музичної 

спрямованості, наприклад: «Методика навчання фортепіано», «Методика 

навчання вокальної майстерності», «Слухання китайської та зарубіжної 

сучасної музики», «Звукова техніка», «Тренування слуху», «Гармонічна 

акустика», «Аналіз музичної форми та виконання музичного твору» тощо. Як 

приклад, у додатку А дисертації наведено фрагмент навчальної програми 

курсу «Методика викладання фортепіано», розробленої викладачем 

Тунхайського університету Го Цонгкаєм. 

Доцільно також відзначити, що в професійній підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва застосовують різні типи методик навчання 

музики та співу: 

1) «дослідна методика», коли студенти набувають досвід чуттєвого 

сприйняття музичних творів, насолоджуються їх прослуховуванням. Для 

створення відповідної психологічної атмосфери викладачі використовують 

два такі шляхи: демонстрування педагогом відповідних відео- чи 

мультимедійних матеріалів (наприклад, під час здійснення музичного аналізу 

неаполітанської пісні «Санта Лучія» демонструють красиве відео із 

зображенням морських хвиль, місячного сяйва); власний показ викладачем 

того, як треба виконувати музичний твір чи співати пісню, або пропонування 

зразків виконавської діяльності інших професійних співаків за допомогою 

застосування аудіо- та відео носіїв (цей спосіб вважають найбільш 

ефективним); 

2) «практична методика», центральне місце в якій займає музична 

практична діяльність. Цей варіант оволодіння студентами методикою 
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навчання музики передбачає їх залучення до участі в різних музичних 

практиках та отримання відповідного практичного досвіду виконавської 

діяльності. Здійснюючи керівництво їхньою діяльністю, педагог обирає для 

майбутніх педагогів певні музичні вправи й завдання, за допомогою яких 

вони відпрацьовують уміння застосовувати засвоєні знання на практиці, 

реалізують власне бачення щодо виконання обраного музичного твору; 

3) «мовна методика», у застосуванні якої домінують лекційний, 

розмовний і дискусійний методи навчання. Як правило, указаний варіант 

методики використовують під час проведення показових відкритих уроків чи 

музичних майстер-класів, на яких значну увагу приділяють розкриттю 

теоретичних аспектів різних складних моментів виконавської діяльності; 

4) «дослідницька методика», суть якої зведено до організації 

викладачем навчально-дослідницької та науково-дослідницької діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва, спрямовану на здійснення ними 

спостереження, аналізування й порівняння музичних матеріалів. Основна 

перевага цієї методики полягає в тому, що студент не тільки підвищує рівень 

власної професійної компетентності, але й удосконалює свої вміння 

здійснення самостійної діяльності та самоосвіти [53, с. 117, 118]. 

Важливо підкреслити, що для успішного формування професійної 

компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва в кожному 

закладі вищої освіти, де відбувається підготовка цих фахівців, розроблено 

відповідне навчально-методичне забезпечення, яке включає рекомендовані 

навчальні підручники й посібники, довідкову літературу, підібрані чи 

розроблені викладачами дидактичні вправи й завдання теоретичного та 

практичного характеру, а також методичні рекомендації й указівки як для 

викладачів, так і для самих студентів із окресленого питання. 

Зокрема, у руслі досліджуваної проблеми практичну цінність мають 

методичні рекомендації Лін Сяо з проблеми формування вокально-

виконавських умінь школярів. Згідно з порадами цього фахівця, майбутні 

вчителі музичного мистецтва мають обов’язково засвоїти вимоги про те, що 
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для успішного здійснення навчання співу учнів педагог має забезпечити 

тісний взаємозв’язок їхнього слухового й вокального розвитку, відповідність 

між темброво-слуховою та співочою сферами діяльності [23; 24]. 

Для розвитку інтересу учнів до музики, забезпечення їхньої музичної 

освіченості важливо також формувати в них навички естрадного співу. 

У світлі цього доцільно привернути увагу до методичних рекомендацій Ду 

Цзілун, відповідно до яких для успішного виконання цього завдання 

майбутні педагоги мають опанувати: 

1) методи систематизації музичного основного й допоміжного 

навчального матеріалу; стимуляції активності учнів у художньо-пізнавальній 

діяльності; надання допомоги щодо створення в різних соціальних мережах 

груп учнів для спілкування в колі загальних музичних інтересів, віртуальних 

клубів фанів дитячої естрадної пісні; організації просвітньої 

й роз’яснювальної роботи з батьками на основі здійснення діалогової бесіди; 

2) фонаційно-ігрові вправи, спрямовані на вдосконалення 

й автоматизацію вокальних навичок школярів, розвиток їхніх музичних 

здібностей, забезпечення усвідомлення власних музичних уявлень; 

3) рухово-просторові способи створення оригінального мелодичного 

малюнку з використанням елементів релятивної системи; 

4) рольові ігри, що забезпечують психологічну й рухову розкутість 

особистості, активізацію розвитку її творчого уявлення, формування 

готовності щодо інтерпретування й утілення змодельованих музичних 

образів в обраному пісенному репертуарі, засвоєння різних рухово-

танцювальних елементів, набуття досвіду роботи з мікрофоном; 

5) сюжетно-рольові ігри, спрямовані на здійснення спілкування між 

людьми на основі використання музичних засобів, включення в процес 

комунікації музичних і музично-ритмічних імпровізацій; 

6) методи самонавіювання й позитивного підкріплення, що дає людині 

змогу викликати в себе потрібні емоції та цілеспрямовано керувати власними 

думками, увагою, власним настроєм; 
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7) метод «перехресного оцінювання», що передбачає оцінювання 

роботи кожного студентам за різними параметрами з боку багатьох учасників 

освітнього процесу, спонукаючи самого студента проявляти рефлексивні 

здібності на шляху свого професійного становлення [10, с. 14]. 

Значущість остатнього з названих методів в освітньому процесі можна 

пояснити тим, що в Китаї навіть навчання майбутніх учителів сольного співу, 

на відміну від України, часто проводять у групах, кількість яких становить 

приблизно 20 осіб, бо на одного викладача припадає значна кількість 

студентів. Як правило, індивідуальні заняття для виконавців проводять 

тільки 1–2 рази на тиждень. Більше того, у деяких закладах вищої освіти 

індивідуальні вокальні заняття проводять узагалі тільки зі студентами 

старших курсів. 

Варто уточнити, що на груповому занятті навчання студентів 

вокального співу чергують різні види роботи. Найбільше поширений варіант 

проведення заняття включає такі етапи: 

– пояснення педагогом особливостей виконання того чи іншого 

вокального твору; 

– колективне виконання цього твору студентами; 

– спільне обговорення педагогами й виконавцями результатів 

пісенної діяльності, аналіз припущених помилок; 

– формулювання викладачем рекомендацій стосовно подальших 

самостійних занять вокалом. 

На груповому занятті вокалом реалізують іще такий варіант організації 

роботи студентів: один із них виконує вокальну партію, а решта учасників 

уважно його слухає і потім висловлює свої критичні зауваження. Наприкінці 

обговорення викладач здійснює власний критичний аналіз виступу вокаліста, 

а також формулює вказівки, як правильно далі займатися сольним співом 

і виправляти виявлені в ньому помилки [53, с. 126]. 

Зазначимо, що описані варіанти організації заняття активізують 

розвиток у майбутніх учителів умінь критично оцінювати якість власного 
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вокального співу та співу інших людей, своєчасно виявляти в ньому помилки 

й оволодівати методами їх коригування. 

Високу практичну значущість мають також розроблені Юнь Цзе 

методичні рекомендації [81], присвячені проблемі навчання виконавців добре 

співати. Причому ці рекомендації представляють значний інтерес як для 

викладачів під час організації процесу оволодіння студентами пісенною 

майстерністю, так і для самих майбутніх учителів музичного мистецтва під 

час здійснення ними професійної самоосвіти. Крім того, сформульовані Юнь 

Цзе методичні поради стануть студентам у пригоді для організації 

в майбутній професійній діяльності вокально-хорової діяльності школярів. 

Зміст цих методичних рекомендацій представлено в додатку Б. 

На основі аналізу наукових праць і досвіду роботи китайських закладів 

вищої музично-педагогічної освіти визначено, що в процесі формування 

професійної компетентності студентів викладачі успішно використовують як 

традиційні, так й інноваційні методи, форми та засоби навчання. Як зазначає 

Яо Вей, серед традиційних форм і прийомів навчання в закладах вищої освіти 

КНР переважають такі: пояснення, демонстрація, приклад, вправи, 

запам’ятовування, – причому їх застосовують, як правило, під час 

проведення традиційних лекційних і практичних занять [53, с. 11]. 

На основі врахування результатів проведеного дослідження та даних 

власного досвіду викладацької діяльності Лін Сяо дійшла висновку, що для 

успішного формування в учнів вокально-виконавських умінь майбутні 

вчителі співу мають навчатися цілеспрямовано розвивати в школярів 

емоційно-чуттєву сферу, критичне мислення, інтерес до вокального  

мистецтва й потребу займатися вокальною діяльністю, забезпечувати дієву 

підтримку особистості в оволодінні основними вокально-технічними 

прийомами, уміннями й навичками розучування вокальних творів і 

правильно виконувати їх. Як стверджує авторка, для цього студенти мають 

опановувати такі традиційні методи навчання: бесіда, розповідь, пояснення, 

переконання, коментування, схвалення, заохочення, наслідування 
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виконавцем дій свого педагога. У свою чергу, це передбачає широке 

застосування цих методів під час реалізації професійної підготовки студентів 

у вищій школі. 

Крім того, за поглядами дослідниці, майбутні педагоги мають здобути 

практичний досвід застосування різних традиційних форм організації 

індивідуального, групового й колективного навчання студентів, наприклад 

прослуховування музичних чи пісенних творів, виконання репродуктивних, 

продуктивних і творчих завдань, перегляд відеофрагментів музичних 

і вокальних творів із їх подальшим обговоренням, здійснення виконавської 

діяльності тощо. Для оволодіння студентами таким досвідом аналогічні 

методи та форми роботи застосовують під час реалізації їхньої професійної 

підготовки у вищій школі [24, с. 14]. 

Відзначаючи доцільність використання у вищій школі різних 

традиційних методів і форм організації освітнього процесу, слід 

констатувати, що зловживання їх застосуванням негативно впливає на 

ефективність професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, не дозволяючи достатньо й повно забезпечити індивідуалізацію 

процесу навчання, а також гнучкість засвоєних ними професійних умінь 

і навичок. Тому Яо Вей наголошує на важливості більше широко 

впровадження в професійну підготовку майбутніх педагогів музичного 

профілю сучасних активних та інноваційних методів навчання. За 

висновками автора, одним із таких способів організації навчальної діяльності 

є залучення студентів до публічної концертної діяльності. Це сприяє 

зростанню рівня виконавчого мистецтва кожного учасника, розвитку в нього 

здатності до сильних емоційних переживань, розвитку фантазії та уяви [53, 

с. 22]. 

Як установлено в дослідженні, під час здійснення професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва широко застосовують 

різні активні й інноваційні методи та форми роботи. Наприклад, Ху Маньлі 

серед них називає такі: домінантне вербальне пояснення, ділові й рольові 
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ігри, інформаційний діалог, створення проблемних ситуацій, метод творчих 

проєктів, ланцюгове планування роботи з інструментальним і вокальним 

учнівським ансамблем, моделювання складних професійно зорієнтованих 

ситуацій під час проведення репетицій, «дерево рішень», ескізне 

опрацювання музичних творів, метод асоціацій, методи врівноваження 

емоційного стану під час виконавської діяльності, емоційні коментарі, 

полілогічний спів, акторське втілення художньо-музичного образу, 

використання творчої лабораторії, театралізація шкільної пісні, коментована 

диригентська дія тощо [46, с. 11, 12]. 

Зокрема, Ван Чень у своїй професійній роботі з майбутніми фахівцями 

музичного профілю застосовує такі інноваційні прийоми, як залучення їх до 

виконання вправ на розвиток музичної уяви й усвідомлення динаміки 

розвитку музично-художнього образу. Для цього студентам після виконання 

певного музичного твору пропонують відтворити його звучання уявно, тобто 

за допомогою внутрішнього слуху, а одночасно – зобразити суть цього твору 

у графічній формі, намагаючись відбити ступінь емоційної напруги мелодії 

та її зміни впродовж усього виконання твору. При цьому виконавцям 

рекомендують за необхідності змінювати висоту малюнка й товщину ліній, 

застосовувати різного виду штрихи, що символізують відповідно 

переривистість чи неперервність, щільність звучання тощо. Використання 

описаного прийому сприяє відпрацюванню у студентів навичок здійснення 

самоконтролю й самооцінювання [4, с. 179]. 

Значний педагогічний потенціал щодо формування професійної 

компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва має також 

використаний Ван Ченом педагогічний прийом, як залучення студентів до 

моделювання звукових образів за допомогою міміки, погляду, жестів, певних 

пластичних рухів. Автор також відзначає ефективність застосування в роботі 

з музикантами та співаками засобів інших видів мистецтва – хореографії, 

літератури, образотворчого мистецтва, художньо-спортивного виду 
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діяльності, – бо це сприяє знаходженню нових нестандартних способів 

втілення обраного музичного образу [4, с. 178–181]. 

Доцільно також відзначити методичну цінність такого прийому Ван 

Чена, як використання на лекційних заняттях елементів «змішаного 

навчання», яке вимагає від студентів вивчення не тільки музичної теорії, але 

і знаходження й опрацювання додаткового навчального матеріалу та різних 

допоміжних аудіо- й відеоматеріалів. У такому випадку традиційна 

монологічна форма лекції трансформується в лекційно-полілогічну, що дає 

право кожному студенту представити власні міркування з порушеної 

проблеми й довести їх цінність для решти учасників освітнього процесу [4, 

с. 184]. 

Висвітлюючи власний досвід викладацької діяльності, Лін Сяо 

визначає такі ефективні методи й форми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва: ескізне 

ознайомлення, критичний аналіз музичних творів, створення мистецьких 

проєктів і музичних презентацій, вербалізація змісту музичних праць, 

визначення викладачами та представлення студентам певних музично-

еталонних орієнтирів, спонукання здобувачів освіти до прояву творчої 

активності, евристичне спостереження й евристичне моделювання, перегляд 

мультимедійних матеріалів, музикальні й пісенні змагання, ескізне 

співставлення, виконавча демонстрація, музичне й вокальне наслідування, 

творче переосмислення відомої вокальної музики, імітаційна гра тощо. Крім 

того, у своїй праці автор описує деякі ефективні методичні прийоми 

(«ігровий компас», «музична ігроскринька», «подорож у світ мистецтва», 

«інтелектуальний меломан», «планета музичних образів»), які в перспективі 

можна творчо застосовувати пізніше в професійно-педагогічній діяльності 

[23, с. 165, 166]. 

У дослідженні також визначено, що Ван Яцзюнь використовує такі 

перспективні методи та прийоми формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного профілю: фасилітаційна дискусія, «акваріум», 
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метод buzz-груп (груп, що дзижчать), «діахронічний» (асоціативний) аналіз 

музичного твору, аксіологічний аналіз музичного твору, навчально-музичний 

діалог, виконання творчих завдань, метод синектики тощо [5, с. 13]. 

Як зазначає Лю Цзін, у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва значну увагу викладачі також приділяють 

оволодінню ними такими методами й формами навчання: 

– методами систематизації музичного й пісенного матеріалу, 

активізації музичної та художньо-пізнавальної діяльності школярів; 

– фонаційно-ігровими вправами, спрямованими на вдосконалення 

виконавських навичок учнів, розвиток у них музичного слуху й інших 

здібностей, усвідомлення ними основних музичних понять; 

– рольовими іграми, що сприяють відчуттю школярами рухової та 

психологічної розкутості, опануванню танцювальних елементів, розвитку 

творчого мислення, формуванню готовності втілювати створені образи 

у своїй виконавській діяльності; 

– музичними сюжетно-рольовими іграми, що забезпечують 

комунікацію на основі ритмо-рухових імпровізацій [25, с. 14]. 

Необхідно також звернути увагу на погляди Гу Цзін, відповідно до 

яких під час здійснення професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва доцільно широко використовувати такі методи та 

прийоми роботи зі студентами: музичні й пісенні творчі вправи, самоаналіз, 

творчі музичні завдання, використання медіа-засобів, створення аналітичних 

етюдів, орфоепічні вправи, проблемно-пошукові методи, творчі вправи для 

голосоутворення, метод дотикового підкріплення вібровідчуттів тощо [9, 

с. 151, 152]. Список сучасних методів формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, які 

використовують у вищій школі Китаю, Бі Цзінчен доповнює також такими: 

пошук і визначення аналогій та асоціацій, формулювання евристичних 

питань, здійснення синхронічного й діахронічного аналізу різних музичних 

творів, застосування елементів синектики, метод інверсії [2, с. 11]. 
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Доцільно також відзначити, що для активізації процесу оволодіння 

майбутніми шкільними педагогами музичних спеціальностей професійною 

компетентністю широко застосовують сучасні технічні засоби 

й інформаційні технології. Так, значного поширення в останні роки в Китаї 

набуло застосування китайськими фахівцями різних цифрових технологій 

і комп’ютерних нотно-графічних програм, які стають у пригоді для 

оброблення звуку й тиражування музичного тексту. У музичній царині також 

використовують можливості мережі Інтернет, що дозволяє демонструвати 

відеокліпи, презентувати власні та чужі творчі досягнення, поширювати 

інформацію про проведення музичних фестивалів і конкурсів. Слід також 

відзначити користь і практичну значущість аудіо- та відеотехніки в плані 

використання її студентами для вивчення особливостей власної виконавчої 

діяльності, зокрема її основних позитивних і негативних ознак, що дозволяє 

здійснювати самоконтроль і самооцінювання результатів своєї роботи та за 

необхідності вносити в її перебіг необхідні зміни. За допомогою сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій і комп’ютерних засобів також 

можна здійснювати інформаційно-пошукову діяльність майбутніх фахівців, 

встановлювати творчі контакти з іншими виконавцями [3, с. 94, 95]. 

Слід уточнити, що серед різних музичних програм, які вимагають 

відповідного технічного забезпечення, у вищій музично-педагогічній школі 

застосовують також такі: 

– Vocal Jam і KarMaker, що дозволяють отримати різні модифікації 

музичного супроводу до музичного чи вокального твору; 

– GalaKar, Vanbasco’s karaoke, які дають людині змогу співати 

в режимі караоке сольно або в хорі, робити запис свого співу і здійснювати 

його необхідне оброблення; 

– нотні редактори для набору й тиражування нотного матеріалу; 

– технологія «співаючий робот», яка вимагає поєднання знань і вмінь 

особистості в галузі музики та програмування [3; 60]. 
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Майбутніх шкільних педагогів музичного профілю залучають 

у китайських закладах вищої освіти також до перегляду спеціального циклу 

навчально-документальних фільмів, спрямованих саме на підвищення рівня 

їхньої професійної компетентності. Кожний фільм цього циклу присвячений 

аналізу творчості одного з найбільше відомих китайських виконавців. 

Упродовж усієї демонстрації фільму знані фахівці в музичній царині 

докладно аналізують авторську виконавчу техніку музиканта чи співака, 

привертають увагу до його особливих прийомів здійснення музичної чи 

вокальної діяльності, що дозволяє збільшити художню й емоційну 

наповненість виступу. За можливості після здійснення теоретичного аналізу 

творчості обраного виконавця йому запропонують виступити перед 

студентською аудиторією з лекцією та провести авторський майстер-клас. 

У контексті вивчення порушеної проблеми особливий інтерес викликав 

практичний досвід роботи дослідниці Ван Тяньці, яка на основі творчої 

інтеграції навчально-методичних напрацювань китайських і західних 

науковців створила оригінальну авторську методику формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Варто 

уточнити, що зазначена методика передбачає здійснення цього процесу на 

основі раціонального поєднання таких чотирьох груп методів організації 

навчання студентів: 

– інформаційно-презентативних, що активізують спрямованість 

студентів на майбутню музично-педагогічну діяльність, розвивають їхні 

професійні мотиваційно-потребнісні установки; 

– алгоритмічно-пошукових, які допомагають студентам створити 

потрібну для навчальної та музично-професійної діяльності інформаційну 

базу про вимоги щодо їх здійснення, постановку голосу, проведення 

хорового практикуму й інші важливі аспекти, а також поступово 

накопичувати базу програмного музично-пісенного репертуару; 

– оцінно-евристичних, що забезпечують формування у студентів 

музично-педагогічних спеціальностей умінь об’єктивно оцінювати рівень 
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свого педагогічного професіоналізму й виконавського досвіду, своєчасно 

виявляти проблеми авторського виконання музичних і пісенних творів, 

яскраво-образно їх відтворювати та представляти учням досконалий взірець 

власного вокального мистецтва; 

– творчо-самостійних, які дозволяють майбутнім учителям музичного 

мистецтва ефективно моделювати та практично реалізовувати різні варіанти 

інтерпретаційно-виконавського рішення стосовно виконання музично-

пісенних творів, самостійно обирати оптимальні засоби, методи та прийоми 

роботи з учнями [3, с. 165–167]. 

Як конкретизує Ван Тяньці, перша група методів об’єднує в собі такі: 

метод емоційного стимулювання співацько-освітньої діяльності; метод 

виявлення схожостей і відмінностей у національних пісенних традиціях 

китайського й інших народів; метод ідентифікації, що передбачає 

прослуховування запису вокального твору в різних виконавських 

інтерпретаціях; метод організації пізнавальної дискусії для обміну думками 

між усіма учасниками освітнього процесу; метод інкультурації, що допомагає 

людині відшукати власний спосіб самореалізації в межах рідної та інших 

культур [3, с. 127–133]. 

За висновками авторки, група алгоритмічно-пошукових методів 

включає такі: залучення студентів до аналізу ситуацій, осмислення варіантів 

презентації музичного матеріалу з урахуванням власних можливостей, 

«мозковий штурм» тощо. Група оцінно-евристичних методів навчання 

містить індивідуальний тренінг; гру-імітацію; моделювання конкретних 

ситуацій репетиційної роботи; ескізне опрацювання вокально-хорових 

творів; збагачення комунікативних умінь та ін. До групи творчо-самостійних 

методів дослідниця відносить диригентську інтерпретацію студентами пісень 

шкільного репертуару, самостійне проєктування навчальних ситуацій, метод 

проєктів, метод розв’язання педагогічних задач із подальшим оцінюванням 

виконаної роботи тощо [3, с. 136, 139; 147]. 
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Як визначено в процесі дослідження, китайськими вченими також 

виявлено педагогічні умови, що забезпечують успішне формування 

професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва. Так, 

за результатам наукового пошуку Ху Маньлі, підвищенню ефективності 

зазначеного процесу сприяє дотримання викладачем таких умов: 

– розбудова в студентській аудиторії атмосфери психологічного 

комфорту для навчання всіх його учасників на основі врахування 

індивідуальних особливостей адаптації кожного з них щодо процесу 

здійснення власного професійного становлення; 

– активізація й оптимізація здійснення педагогічної підтримки 

пізнавального інтересу майбутніх учителів щодо роботи з учнями на основі 

використання сучасних мультимедійних технологій; 

– оптимізація міжсуб’єктної взаємодії викладачів і студентів на 

основі реалізації між ними партнерських відносин в освітньому процесу; 

– забезпечення тісного взаємозв’язку між теоретичними та 

практичними аспектами всіх різновидів професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного профілю; 

– активізація ініціативності майбутніх шкільних педагогів на основі 

спонукання їх до визначення власних підходів до опанування музичних 

і вокально-хорових дисциплін; 

– цілеспрямоване створення ситуацій успіху в освітньому процесі для 

стимулювання розвитку лідерських якостей у майбутніх учителів музичних 

спеціальностей [46, с. 16]. 

У дослідженні в пригоді також стали погляди Лін Сяо, яка наголошує 

на важливості формування в майбутніх учителів музичного мистецтва вмінь 

розвивати в учнів вокально-виконавські здібності. Як доведено 

в проведеному нею дослідженні, успішність їх розвитку в школярів можна 

забезпечити дотриманням таких взаємопов’язаних між собою педагогічних 

умов: 

– охорона й виявлення дбайливого ставлення до голосів учнів; 
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– обрання доступного для школярів вокального репертуару; 

– упровадження в процес реалізації музичної освіти в школі елементів 

театрального мистецтва; 

– надання вагомого значення розвитку уваги учнів як важливого 

фактору підвищення ефективності їхньої музичної освіти [24, с. 16]. 

Зазначимо, що проблемі формування професійної компетентності 

майбутніх учителів у вищій школі КНР приділяють значну увагу не тільки на 

аудиторних заняттях із професійно зорієнтованих дисциплін, але й під час 

організації позааудиторної діяльності студентів. Так, із метою вдосконалення 

музично-педагогічної освіти в коледжах та університетах, виявлення 

талановитих виконавців і загалом підвищення рівня компетентності 

викладачів музичного мистецтва в КНР з 1999 року кожні два роки для 

бакалаврів проводять національний музичний конкурс «Кубок перлинної 

річки» [62]. 

Як установлено в дослідженні, у Шанхайському педагогічному 

університеті було створено так званий «викладацький салон». У межах цього 

салону керівники всіх підрозділів Центру розвитку викладачів Шанхайського 

педагогічного університету мають по черзі один раз на семестр проводити 

відповідні салонні заходи для викладачів-початківців, спрямовані на 

підвищення їхньої професійної компетентності. 

Після проведення кожного заходу всі підготовлені навчально-

методичні матеріали (тести доповідей, опис та аналіз передового досвіду, 

мультимедійні матеріали тощо), пов’язані з роботою викладацького салону, 

розміщують на веб-сайті вищевказаного центру. Ці матеріали майбутні 

вчителі, у тому числі музичного мистецтва, вивчають у процесі самостійної 

та самоосвітньої діяльності [61]. 

Важливо також відзначити, що в закладах вищої освіти КНР, де 

забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва, проводять різні традиційні заходи, які сприяють формуванню 

професійної компетентності педагогів. Так, значний дидактичний і виховний 
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ефект має проведення зусиллями студентів і викладачів Пекінського 

педагогічного університету Міжнародного культурного фестивалю, на якому 

відбувається взаємообмін музичними й іншими культурними доробками між 

студентами з більше ніж 70 країн. 

Цей фестиваль проводять уже протягом 10 років уночі в грудні щороку 

на площі біля університету. Тому вказаний захід учасники ще називають 

«Пекінська міжнародна студентська ніч». Особливий інтерес у глядачів 

викликають виступи учасників із національними піснями й запальними 

танцями. 

У контексті порушеної проблеми доцільно також зазначити, що деякі 

традиційні заходи, які проводять у вищій школі КНР, пов’язані саме 

з музично-професійним напрямом підготовки студентів. Так, цікаві заходи 

професійної спрямованості проводять у Сюйчжоуському педагогічному 

університеті. Зокрема, у цьому університеті було проведено вже 20-й 

традиційний фестиваль мистецтв для дітей початкової та середньої школи 

в окрузі, який був організований окружним бюро освіти Цзяван, районним 

комітетом Комуністичної партії Цзяван і представниками самого закладу. 

У підготовці дітей до виступу брали участь шкільні вчителі, а також 

викладачі та студенти університету. 

Важливо відзначити, що програма виступів учасників цього фестивалю 

відрізнялася значною різноманітністю. Так, учні виконували музичні твори 

на різних інструментах, виступали з комедійним спектаклем, демонстрували 

танцювальні номери, вокальні та хорові виступи, твори живопису 

й каліграфії тощо. Як визначено в дослідженні, один із призів отримали 

учасники хору, які виконали пісню «Нехай світ буде прекрасний завдяки 

мені», що має не тільки високу музичну, але й виховну цінність. Участь 

студентів у підготовці вказаного фестивалю безумовно сприяла формуванню 

їхньої професійної компетентності як майбутніх учителів музичного 

мистецтва, адже вони змогли закріпити свої педагогічні та музичні знання 

й уміння, набути досвіду педагогічно-музичної діяльності. 
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У дослідженні значний інтерес також викликав цікавий досвід 

співпраці Хенаньського університету й сільських шкіл. Як з’ясовано, 

викладачі та студенти університету, учителі шкіл працюють із талановитими 

дітьми з віддалених сіл і обмінюються перспективним досвідом. Особливу 

увагу працівники університету приділяють підвищенню рівня професійної 

майстерності вчителів музичного мистецтва сільських шкіл. Роботу з ними 

організовано різними способами: викладання теоретичних курсів музичної 

спрямованості онлайн, виїзні навчальні сесії науково-педагогічних 

працівників і студентів у сільських школах, музичні майстер-класи тощо. 

Як доведено, ефективним способом роботи працівників університету із 

сільськими вчителями став інтенсивний музичний тренінг, що тривав два 

тижні. Його проводила за попередньо розробленим детальним планом 

навчання група з 11 відомих вітчизняних експертів у галузі музики та 

висококваліфікованих викладачів, перед якими було поставлено складне 

завдання: за 14 днів забезпечити підвищення теоретичної та практичної 

обізнаності сільських учителів у музично-професійній галузі. Проводити 

тренінг допомагала група студентів-практикантів, які відрізнялися високими 

навчальними досягненнями. Указані коучери використовували різні види 

роботи: читання лекцій, у яких висвітлювали нагальні проблеми музичної 

освіти учнів у школах, майстер-класи, організація музичної та пісенної 

діяльності вчителів шкіл, які брали участь у тренінгу тощо. 

Після закінчення тренінгу в концертному залі університету було 

організовано підсумковий академічний концерт на тему «День подяки», 

у якому взяли участь усі учасники тренінгу. Концерт включив виступи різних 

жанрів: сольний і хоровий спів, інструментальне виконання, декламація 

віршів тощо. Концерт завершився колективним читанням учасниками 

оригінальної поеми «Тренувальний експрес», у якій вони виразили свої 

почуття та враження від спільної праці. Авторами цієї поеми є вчителі 

сільських шкіл Гао Лей та Аньянг Нейхуангбо. Як засвідчили присутні на 

концерті фахівці в галузі музичної та музично-педагогічної освіти, 
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високопрофесійні виступи учасників концерту довели, що поставлена мета 

тренінгу була досягнута [76]. 

Важливо також зазначити, що музику в межах китайської традиційної 

культури завжди сприймали як ефективний фактор духовно-морального 

й естетичного виховання особистості. Тому перед учителями музичного 

мистецтва постає важливе завдання повніше використовувати в роботі зі 

школярами виховний потенціал цього виду мистецтва. У світлі цього Чжао 

Цзінь зазначає, що у вищій школі майбутні вчителі музично-педагогічних 

спеціальностей мають стати не тільки кваліфікованими виконавцями, але 

і яскравими носіями й виразниками національних цінностей свого народу, 

особистостями, які стануть для школярів взірцями високої морально-

духовної й естетичної культури. 

Як констатує Чжао Цзінь, формування в майбутніх учителів музичного 

мистецтва зазначених особистісних якостей відбувається за такими 

основними напрямами: 

– реалізація міжпредметних зв’язків між дисциплінами музичного 

циклу, морального спрямування й політичної теорії; 

– удосконалення знань студентами норм професійної моралі та 

формування прагнення їх дотримувати, виховання в них любові до своєї 

професії та дітей; 

– реалізація духовно-морального виховання особистості педагога на 

прикладі людей, які можуть виступати взірцем чи навіть ідеалом в обраній 

професійній царині; 

– використання можливостей освітнього середовища закладу вищої 

освіти, що передбачає спрямування педагогічної взаємодії на зміцнення 

морально-політичної свідомості студентів і виявлення неї в музично-

педагогічній діяльності; 

– формування в майбутніх фахівців музичного мистецтва здатності до 

комплексного саморозвитку в музично-педагогічному й морально-духовному 



186 

аспектах, здатності протистояти негативним тенденціям у галузі ідеології та 

загалом у житті [48, с. 107–114]. 

У дослідженні в пригоді також стали виявлені Чжао Цзінь методи, які 

використовують у КНР для виконання завдань духовно-морального 

виховання студентів зазначеного профілю, а саме такі: 

– метод персоналій, що передбачає духовно-моральне виховання 

майбутніх учителів музичного мистецтва на прикладі життя й діяльності 

визнаних виконавців і педагогів; 

– метод уведення культурного контексту, який забезпечує духовний, 

моральний та естетичний розвиток особистості; 

– метод духовно-морального виховання студентів на основі 

використання творів китайського традиційного музичного мистецтва, 

оперних творів і пісень на патріотичні теми; 

– метод залучення майбутніх шкільних педагогів до концертної 

діяльності благодійного характеру, що сприяє формуванню в них прагнення 

безкорисливо допомагати людям і приносити їм радість своєю виконавською 

діяльністю; 

– метод наслідування викладачів як носіїв високих моральних 

і духовних цінностей [48, с. 116, 117]. 

Таким чином, на підставі узагальнення вищенаведеного матеріалу 

можна підсумувати, що в Китаї накопичено цінний практичний досвід із 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Уточнимо, що авторські висновки, сформульовані на основі 

опрацювання практичних доробок китайських педагогів, а також власний 

досвід викладацької діяльності, присвячений формуванню вказаної 

компетентності у студентів музично-педагогічних спеціальностей,      

знайшли відображення в таких авторських публікаціях: [50; 51; 58; 59; 63-

66]). 
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3.2 Перспективні напрями творчого використання доробок 

китайських фахівців із проблеми формування професійної 

компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій 

школі України 

 

Як визначено на основі аналізу сучасної української наукової думки [29; 

 тощо], сьогодні в розвитку музики й музично-педагогічної освіти в Україні 

можна спостерігати як певні позитивні, так і негативні тенденції. Так, серед 

тенденцій першої групи можна назвати такі: приділення в суспільстві значної 

уваги питанню музично-естетичного виховання молоді, що є важливою 

складовою системи національного виховання; зростання інтересу в українців 

до здобутків національної музичної культури; розширення доступу до музичних 

творів різних стилів і жанрів завдяки розповсюдженню сучасних музичних 

технологій і, зокрема, інформаційно-музичних технологій тощо. Актуальними 

для сьогодення негативними тенденціями розвитку музики є такі: посилення 

в житті сучасної людини раціональних аспектів над почуттєвими, що збіднює 

внутрішній світ та емоційно-почуттєву сферу людини, нав’язування засобами 

масової інформації низькосортної музичної продукції, відсутність у багатьох 

членів суспільства музично-художнього смаку й потреб тощо. 

Визначені тенденції суттєво впливають на процес розвитку української 

музичної освіти та системи музично-естетичного виховання школярів 

і зумовлюють підвищення вимог до рівня професійної компетентності вчителів 

музичного мистецтва. Як установлено в дослідженні, за останні роки в Україні 

в галузі музично-педагогічної освіти накопичено вагомі здобутки. 

За результатами експериментального дослідження, проведеного 

Т. Пухальським, ефективному формуванню професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва сприяє дотримання таких 

педагогічних умов: інтенсифікація процесу навчання студентів музично-

педагогічного профілю шляхом системної інтеграції змісту професійної 
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підготовки та зміцнення міждисциплінарних зв’язків між її окремими циклами; 

розбудова сприятливого для творчої самореалізації майбутнього педагога 

освітнього середовища; активізація особистісно зорієнтованого професійного 

розвитку кожного студента шляхом організації його ефективної самостійної 

діяльності; забезпечення накопичення майбутніми вчителями музичного 

профілю професійного досвіду роботи з окремими школярами й учнівськими 
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5, с. 108]. 

Як установлено в дослідженні, Т. Пухальським також було розроблено 

й реалізовано на практиці цілісну методичну систему формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, що передбачає 

комплексне використання викладачами вищої школи різних методів і форм 

організації освітньої діяльності студентів. Серед цих методів можна відзначити 

такі: творча дискусія, моделювання професійно зорієнтованих ситуацій у роботі 

зі школярами, дидактичні ігри (наприклад «Керівник хору», «Хорові експерти 

тощо»), аналіз та інтерпретація різних музичних творів, виконання творчих 

завдань, залучення до участі в різних видах виконавської діяльності, конкурси 

музично-педагогічної майстерності, створення ситуацій успіху для студентів, 

робота хорової лабораторії тощо. Слід також уточнити, що з метою формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

Т. Пухальський використовував різні педагогічні засоби: навчальні підручники 

й посібники, різні методичні матеріали, підготовлений пісенний і музичний 

репертуар, комплекси музичних вправ для початківців,  мультимедійні освітні 

5, с. 127]. 

Варто також зазначити, що Т. Пухальським було розроблено авторські 

методичні рекомендації з формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Оскільки студенти під час оволодіння 

практичними вміннями хорового диригування нерідко відчувають певні 

труднощі, автор у своїх методичних рекомендаціях приділив значу увагу 

висвітленню питання попередження цих труднощів у майбутніх педагогів. 

Зокрема, він сформулював для викладачів вищої школи авторські поради щодо 
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організації диригентської діяльності студентів, відповідно до яких в освітній 

процес необхідно включити такі елементи: демонстрування обраного для 

виконання хорового твору (гру хорової партитури); проведення його аналізу 

(музично-теоретичного, виконавського, вокально-хорового тощо); здійснення 

співу всіх хорових партій; відпрацювання читання студентами з листа хорових 

партитур; вивчення майбутніми педагогами прийомів і методів керування 

співом учасників хору; відпрацювання студентами техніки диригування; 

залучення їх до процесу інтерпретування хорових партитур; моделювання 

майбутньої роботи з учасниками хору; складання плану поетапної роботи 

з вивчення ними запропонованого музичного твору; залучення майбутніх 
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У дослідженні визначено, що високу методичну цінність має технологія 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва, розроблена Л. Пастушенком. Цю технологію реалізують за трьома 

етапами. Так, першим із них є мотиваційно-ціннісний етап, спрямований на 

розвиток педагогічної мотивації студентів, їх ознайомлення зі специфікою 

професійної діяльності вчителя музичного мистецтва, систематизацію вже 

засвоєних знань, умінь і досвіду позитивного ціннісного ставлення до музичних 

явищ. 

Другим етапом розробленої технології є когнітивно-пізнавальний етап. 

Він забезпечує спонукання майбутніх учителів музичного мистецтва до 

опанування знань із спеціальних дисциплін, формування музично-

педагогічного тезауруса, а також до самостійного опрацювання потрібної 

професійно зорієнтованої інформації під час вивчення наукової літератури та 

прослуховування вокально-хорових і музичних творів. Як з’ясовано, 

завершальним етапом технології є діяльнісно-творчий. Цей етап забезпечує 

набуття майбутніми вчителями музичного мистецтва досвіду роботи та його 

використання у своїй практичній діяльності, здійснення міжособистісної 

взаємодії [33, c. 140, 150, 154].  

Як уточнює Л. Пастушенко, реалізація зазначеної технології передбачає 
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застосування різних методів і форм організації навчальної діяльності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, у тому числі таких: заняття студентів 

у рольових малих групах у музично-комп’ютерній студії; ігрові шоу «Створи 

мелодію», on-line концерти, комп’ютерне моделювання та проєктування 

музично-мистецького матеріалу, інструментально-супроводжувальна гра, 

забезпечення акапельно-співочого забарвлення, записування розповіді 

студентів на магнітофонну плівку для виявлення похибок у мовленні 

й методичних прорахунків, тренувальні та творчі вправи, емоційна драматургія, 

метод музичного узагальнення, метод художніх асоціацій, створення художніх 

і пластичних композицій до музичних творів, метод порівняння творів 

у музичних колекціях, методи ескізного опрацювання твору, проєктування 

музично-педагогічної діяльності, створення в навчанні ситуацій успіху; 

здійснення графічного контролю тощо [33, c. 114, 147, 152, 153]. 

За отриманими результатами експерименту, упровадження розробленої 

Л. Пастушенком технології дійсно забезпечило зростання рівня сформованості 

професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва, які 

брали участь у цьому експерименті. На підставі врахування його перебігу 

й отриманих результатів дослідник сформулював такі методичні рекомендації: 

– слід відмовитися від вузькофахового підходу в реалізації музично-

педагогічної підготовки майбутніх педагогів і замість нього активно 

впроваджувати інтегральний і міждисциплінарний підходи, що більше 

відповідає призначенню мистецької освіти; 

– важливо цілеспрямовано створювати умови для заохочення 

викладачів вищої школи до розроблення й реалізації елективних спецкурсів 

і спецпрактикумів для студентів, які максимально враховують їхні 

індивідуальні професійні інтереси та прагнення; 

– необхідно залучати студентів до різних видів творчої діяльності, 

використовувати різноманітні ефективні способи розвитку їхньої мотивації до 

творчої самореалізації, не використовувати методи навчання, що не 

відповідають вимогам гуманістичної педагогіки [33, c. 191]. 
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Як установлено, у деяких наукових працях автори висвітлюють 

власний практичний досвід із формування окремих складників професійної 

компетентності. Так, у дисертації О. Горбенко представлено результати 

проведеного нею дослідження з проблеми формування в майбутніх учителів 

музичного мистецтва музично-виконавської компетентності, що є важливим 

складником їхньої професійної компетентності. 

Зокрема, авторкою визначено, що підвищення ефективності музично-

виконавської компетентності в майбутніх фахівців забезпечується 

дотриманням певних умов із визначенням у них відповідних наукових 

підходів. Це такі умови: 

– розбудова художньо-творчого середовища у вищій школі на основі 

реалізації компетентнісного, особистісно зорієнтованого й розвивального 

підходу в навчанні студентів; 

– використання педагогічних переваг діалогічного і проблемно-

діалогічного спілкування в процесі формування вказаної компетентності 

в майбутніх учителів музичного мистецтва; 

– застосування варіативного й індивідуально-диференційованого 

підходів під час розвитку художньо-інтерпретаційних умінь студентів; 

– надання пріоритету їхній художньо-практичній діяльності серед 

інших видів освітньої діяльності, що реалізують у процесі професійної 

підготовки; 

– дотримання визначеної поетапності в процесі формування музично-

виконавської компетентності студентів. 

У своїй науковій роботі О. Горбенко також обґрунтувала комплексно-

інтеграційну освітню технологію навчання, що спрямована на розвиток 

указаної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва. Зокрема, 

за отриманими практичними результатами, реалізація зазначеної технології 

сприяє розвитку самостійного художнього мислення студентів, їх здатності 

самостійно розв’язувати творчі завдання на основі отриманого музично-
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виконавського досвіду, самовиражатися й самореалізовуватися в різних 

видах музично-виконавської творчості. 

За висновками дослідниці, зазначену технологію необхідно 

реалізовувати за такими основними етапами: 

– ціннісно-орієнтовний, що забезпечує розвиток ціннісно-орієнтовної 

сфери студентів, розвиток їхнього позитивного ставлення до музично-

виконавської творчості різних видів, усвідомлення високої суспільної 

значущості професії вчителя музичного мистецтва й необхідності оволодіння 

музично-виконавською діяльністю в різних її проявах; 

– творчо-діяльнісний, який орієнтований на розвиток у майбутніх 

учителів музичного мистецтва художньо-інтерпретаційних умінь під час 

здійснення операцій аналізу й інтерпретації музичних творів, засвоєння 

суб’єктами навчання операційно-технологічного й самостійно-творчого  

компонентів музично-виконавської компетентності педагога; 

– творчо-репрезентативний, що забезпечує закріплення знань і вмінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва самостійно здійснювати музично-

виконавську діяльність, творчо реалізовувати опановані музично-виконавські 

компетенції у власній художньо-проєктувальній роботі [8, c. 17]. 

Як уточнює авторка, упровадження зазначеної технології в професійну 

підготовку майбутніх шкільних педагогів музичного профілю передбачає 

використання сукупності різних активних й інтерактивних методів навчання, 

інноваційних новітніх технологій, традиційних і нетрадиційних прийомів 

роботи зі студентами. Провідне місце серед них займають такі методи 

формування музично-виконавської компетентності в майбутніх учителів 

музичного мистецтва: 

– метод музично-теоретичного аналізу під час здійснення художньої 

інтерпретації музичного твору студентами, що стимулює розвиток їхньої 

активності в процесі музично-художнього пізнання, становлення 

індивідуального інтерпретаційного стилю; 
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– метод художніх аналогій, що передбачає проведення майбутніми 

фахівцями порівняльного аналізу різних музичних творів, які мають певні 

схожості в художньо-образному змісті, а також виявлення асоціативних 

зв’язків між цими творами на основі встановлення спільних ознак в їхніх 

жанрово-стильових особливостях; 

– метод художньо-творчих проєктів, що сприяє виявленню 

неповторної індивідуальності кожного студента, своєрідності його музично-

естетичних смаків і прагнень, спонукає майбутніх учителів музичного 

мистецтва до пошуку власних шляхів самореалізації й самовираження 

в різних видах музично-виконавської діяльності, знаходження та 

якнайповнішого використання цікавого музичного матеріалу [8, c. 17, 18]. 

Чільне місце в структурі професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва займає їхня обізнаність у галузі народної 

музичної творчості, а також інших видів і жанрів музичних творів 

вітчизняних композиторів. У світлі цього в пригоді стали висновки 

Л. Побережної, яка розробила методичне забезпечення розвитку естетичної 

культури у вищеназваних фахівців під час вивчення творів української мови. 

Реалізація цього забезпечення передбачає: 

– широке використання в освітньому процесі творів національної 

музики, а також відібраного й систематизованого за історико-стильовими 

ознаками музичного матеріалу; 

– залучення студентів до виконавського тлумачення різних музичних 

образів на національно-стильовій основі; 

– спонукання студентів до емоційно-художнього осягнення художніх 

образів національної музики; 

– викладання вітчизняної музики в контексті світового музичного 

мистецтва; 

– активізація процесу усвідомлення майбутніми вчителями 

національно-стильових ознак музичних творів шляхом застосування 

порівняльних підходів [34, c. 12, 13]. 
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Л. Побережною також виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

успішний розвиток естетичної культури майбутніх учителів музичного 

мистецтва шляхом використання засобів української музики, а саме такі: 

– забезпечення поєднання інтенсивного й екстенсивного способів 

опрацювання студентами творів національного музичного мистецтва; 

– активізація ініціативності майбутніх педагогів, стимулювання їх до 

розширення самоосвітніх і самоконтролюючих підходів, що використовують 

у процесі вивчення української музики; 

– здійснення викладачами активного свідомого й опосередкованого 

впливу на процес становлення музично-естетичних інтересів і вподобань 

студентів; 

– організація музично-виконавської творчої взаємодії між викладачем 

та студентами, широке запровадження в освітній процес художньо-

діалогового спілкування між усіма учасниками комунікації; 

– визначення шляхів педагогічної проекції результатів навчальної 

музично-естетичної діяльності студентів [34, c. 12, 13]. 

Як ідеться в деяких наукових працях, підвищення рівня сформованості 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

досягають за допомогою широкого використання різних сучасних освітніх 

засобів. Так, у проведеному Л. Гавріловою дослідженні доведено, що 

ефективність реалізації вищевказаного процесу можна досягти за допомогою 

мультимедійних засобів навчання. При цьому ці засоби впроваджують на 

практиці з дотриманням таких педагогічних умов: 

– упровадження в процес навчання майбутніх учителів музичного 

мистецтва власноруч розроблених мульдимедійних освітніх матеріалів; 

– широке застосування оновлених традиційних та інноваційних 

методів навчання студентами на основі використання мультимедійних 

освітніх засобів; 

– оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних способів 

музичного навчання майбутніх шкільних педагогів із залученням указаних 
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засобів і надання пріоритету здійсненню практичної освітньої діяльності із 

застосуванням мультимедійних навчальних технологій; 

– забезпечення педагогічного керівництва процесом оволодіння 

студентами музично-педагогічного профілю знаннями, уміннями, навичками 

роботи з мультимедійними навчальними програмами та засобами 

мультимедіа; 

– уведення в процес професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва елементів дистанційної освіти; 

– створення й реалізація на практиці потрібного для здійснення 

зазначеної професійної підготовки шкільних педагогів матеріально-

технічного та програмного забезпечення освітнього процесу [5, c. 468]. 

Варто зауважити, що в сучасних умовах розвитку вищої освіти в роботі 

зі студентами активно застосовують різні комп’ютерні засоби. Зокрема, 

А. Король уточнює, що в процесі здійснення професійної підготовки 

майбутніх вчителів музичного мистецтва доцільно використовувати такі 

групи музично-комп’ютерних програм: 

– навчальні й довідкові (комп’ютерні підручники, посібники, 

словники, енциклопедії тощо); 

– звукові й нотні редактори (Adode Audition, Sound Forge, Sibelius, 

Wave Lab, Final, MuseScore тощо); 

– Інтернет-ресурси, соціальні сервіси Інтернету [20, c. 129]. 

Як пояснює авторка, оволодіння різними комп’ютерними програмами 

студентами музично-педагогічного профілю має важливе значення для 

здійснення ними в майбутньому професійної діяльності відповідно до 

сучасних вимог. Наприклад, опанування комп’ютерних програм Winamp 

і Windows Media Player стане майбутнім педагогам у пригоді для 

вибудовування списку мелодій, їх запису в різних форматах, відтворення 

музичних файлів або перегляду певних абстрактних візуальних образів під 

час прослуховування музики за допомогою цих програм. Програми Ableton 

Live, FL Studio, Orion, MuLab, Magix Musik Maket та багато інших програм 
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успішно використовують педагоги-музиканти в процесі створення нової 

музики. Програму Final застосовують фахівці для написання й редагування 

нотного тексту, написання й аранжування мелодій, інструментування 

музичних творів. Програма Microsoft PowerPoint (мультимедійна 

презентація) являє собою прикладну комп’ютерну програму, яку 

використовують учителі музичного мистецтва для відображення створених 

наборів слайдів, у яких текст органічно поєднаний із різними графічними 

об’єктами, звуковими файлами, фотографіями, діаграмами й анімаційними 

ефектами. 

А. Король також наголошує на тому, що майбутньому вчителю 

музичного мистецтва необхідно не тільки розширювати свій обсяг знань про 

сучасні комп’ютерні технології й засоби, але й опановувати методи здобуття 

нових знань про них. На основі врахування власного досвіду викладацької 

діяльності дослідниця відзначає, що в цьому плані ефективним способом 

підвищення рівня професійної та комп’ютерної компетентності шкільних 

педагогів музичного профілю є залучення їх до розроблення мультимедійних 

проєктів. Як правило, такий проєкт включає окремими блоками певні 

інформаційні ресурси (текст, схеми, малюнки тощо), фрагменти аудіо- чи 

відеофайлів, музики тощо. 

Позитивні результати проведеного А. Король дослідження стали 

підставою для формулювання нею висновків про те, що індивідуальна чи 

групова робота студентів над мультимедійним проєктом сприяє розширенню 

та поглибленню їхніх теоретичних знань про процес проєктування 

мультимедіа-технологій, розвитку в них критичного і творчого мислення, 

підвищенню якості засвоєння навчального матеріалу з професійно-

теоретичних дисциплін [там само]. 

А. Король також нагадує, що сьогодні в школі використовують значну 

кількість музичних програм різної спрямованості. Так, деякі з них призначені 

для організації вивчення школярами теорії музики, навчання їх розуміти 

відомі музичні твори різних стилів і жанрів. Інші комп’ютерні програми 
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застосовують із метою активізації процесу розвитку й удосконалення 

музичних здібностей особистості. Третя група програм дозволяє здійснювати 

елементарний аналіз обраних музичних творів. Також існує група програм, 

які забезпечують збагачення слухацького досвіду школярів. Наприклад, 

у початковій школі застосовують такі музичні програми: Listen Up, Note by 

Note, Музична шкатулка, Шарманщик, Чарівна музична сходинка, Нотна 

грамота тощо. Очевидно, що компетентні вчителі музичного мистецтва 

обізнані з усіма названими музичними комп’ютерними програмами. У світлі 

цього під час здійснення професійної підготовки студентів відповідних 

спеціальностей викладачі мають навчити їх не тільки грамотно 

використовувати певні комп’ютерні програми, але і сформувати у студентів 

уміння самостійно опановувати нові професійно важливі програмні 

продукти. Крім того, у вищій школі важливо забезпечити, щоб майбутні 

шкільні педагоги виявляли постійний інтерес до нових комп’ютерних 

розробок в їхній професійній царині, що сприятиме постійному підвищенню 

рівня їхньої професійної компетентності [20, c. 129, 130]. 

У дослідженні значний інтерес викликала розроблена І. Назаренко 

авторська система підготовки компетентного вчителя музичного мистецтва. 

Центральне місце в цій моделі займає педагогічна практика, проходження 

якої вимагає від студентів прояву інтегрованих знань і вмінь з усіх дисциплін 

теоретичного й виконавського циклів, отриманих на групових та 

індивідуальних заняттях. Крім того, реалізація зазначеної моделі у вищій 

школі забезпечує засвоєння кожним майбутнім педагогом змісту, методів 

і форм викладання музичного мистецтва в школі в усіх видах практичної 

діяльності (слухання музики, здійснення вокальної та хорової діяльності, гра 

на елементарних музичних інструментах, імпровізація, пластичне 

інтонування тощо) [31, c. 59]. 

Слід також відзначити, що І. Назаренко у своїй науковій праці виявила 

педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, а саме такі: 
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– організація освітнього процесу у вищій школі на основі активної 

реалізації міжпредметних зв’язків; 

– здійснення педагогічної взаємодії викладача та студентів на засадах 

упровадження принципу забезпечення єдності теорії та практики; 

– реалізація в процесі навчання майбутніх учителів музичного 

мистецтва розробленої системи формування в них професійної 

компетентності, що зокрема сприяє оволодінню студентами якісно новими 

інтегрованими знаннями; 

– узгодження організації, термінів, послідовності та змісту засвоєння 

нового навчального матеріалу; 

– чітка спрямованість усіх занять на забезпечення подальшої реалізації 

засвоєних студентами знань і вмінь у професійній діяльності під час 

проходження педагогічної практики [там само]. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що високу методичну та 

практичну цінність для викладачів вищої школи має також запропонований 

Н. Юдзіонок організаційно-методичний супровід формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

здійснення музично-інтерпретаційної діяльності. Як констатує автор, 

зазначений супровід реалізують за такими основними напрямами: 

– формування у студентів потреби щодо здійснення музично-

інтерпретаційної діяльності; 

– забезпечення системності й глибини знань майбутніх шкільних 

педагогів про суть, структуру, зміст професійної компетентності та шляхи її 

вдосконалення засобами музично-інтерпретаційної діяльності; 

– надання набутим студентами вмінням у вказаному виді діяльності 

ознак мобільності, оперативності та дієвості; 

– удосконалення й самовдосконалення майбутніми вчителями 

музичного мистецтва вмінь і навичок здійснення музично-творчої діяльності 

[52, c. 119]. 
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Певну цінність для дослідження мають також наукові розвідки 

В. Семенчука, результати яких засвідчують, що ефективним способом 

формування професійної компетентності в майбутніх учителів музичного 

мистецтва є проходження ними фольклорної практики. Як зазначає автор, 

основними напрямами здійснення цієї практики є такі: 

– дослідження автентичних співів і місцевих обрядів; 

– вивчення творчої діяльності місцевих самодіяльних та професійних 

виконавців і композиторів; 

– опис різних фольклорних свят і фестивалів; 

– розвідки творчої спадщини видатних людей у галузі музичного 

народного мистецтва; 

– вивчення концертної діяльності місцевих фольклорних колективів; 

– вивчення й підготовка репортажів із концертів, відеофільмів про 

рідний край тощо [39, c. 250]. 

Як відзначає автор, фольклорна практика передбачає залучення 

студентів до участі у фольклорних експедиціях, які сприяють розвитку 

їхнього професійно-педагогічного мислення, набуттю досвіду проведення 

дослідницької роботи, необхідного для успішного здійснення в подальшому 

інноваційної педагогічної діяльності. Варто також зазначити, що участь 

майбутніх учителів музичного профілю у фольклорних практиках сприяє 

активному професійно-особистісному становленню кожного з них, їх творчій 

самоактуалізації й самореалізації, розвитку загальної культури особистості. 

Проходження фольклорної практики спонукає також освітян до 

переосмислення свого професійного призначення, зміцнення впевненості 

в правильності обрання педагогічної професії, усвідомлення потреби 

в подальшому вдосконаленні власної професійної компетентності [39, c. 251]. 

М. Тoмaшiвcькa теж уважає, що педагогічно грамотне використання 

засобів українського народного музичного мистецтва в процесі формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

дозволяє значно підвищити ефективність зазначеного процесу. Під час 
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проведення дослідження авторкою було розроблено cтруктурнo-

функцioнaльну мoдeль фoрмувaння вказаної кoмпeтeнтнocтi в майбутніх 

педагогів музичного профілю зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa, що являє 

собою цiлicну динaмiчну систему, яка ґрунтуєтьcя на iнтeгрaцiйнoму пiдхoдi 

в навчанні та передбачає сполучення трaдицiйних та iннoвaцiйних форм, 

мeтoдiв, прийомів здійснення музичної тeoрeтичнoї та прaктичнoї підготовки 

студентів [40, c. 141]. 

У процесі наукових пошуків М. Тoмaшiвcькою було доведено, що 

ефективність процесу фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi майбутніх 

учителів музичного мистецтва зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa 

можна забезпечити шляхом ствoрeння відповідних педагогічних умов. Так, 

представлена дослідницею авторська модель фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa 

включає такі педагогічні умови: 

1) забезпечення спрямованості ocвiтньoгo прoцecу зaклaдiв вищої 

ocвiти на фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi студентів; 

2) здійснення цiлecпрямoвaного розвитку позитивнoї мотивації 

майбутніх педагогів щодо вивчeння нaрoднoгo миcтeцтвa; 

3) реалізація інтегрованого підходу дo вiдбoру й використання 

педагогічно дoцiльних методів і форм організації процесу фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi студентів на народознавчому ґрунті; 

4) реалізація в указаному процесі педагогічних мoжливocтeй 

позааудиторної діяльності; 

5) створення iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa в закладі вищої 

освіти як необхідного чинника прoфeciйнoгo cтaнoвлeння майбутніх учителів 

музичного мистецтва [40, c. 150]. 

Як уважає Л. Аристова, ефективність формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва можна підвищити 

шляхом широкого використання навчальних діалогів у колективному 

виконанні різних начально-творчих завдань. У такому випадку змінюється 
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основне призначення викладача – від організатора до координатора, 

модератора спільної взаємодії. У свою чергу, перетворення студента 

в активного суб’єкта педагогічної взаємодії сприяє підвищенню рівня його 

методичної обізнаності, активізує його потребу в професійно-особистісній 

самореалізації [1, c. 150]. 

Під час проведення дослідження також було опрацьовано шкільні 

навчальні підручники різних авторів з навчального предмету «Музичне 

мистецтво», зокрема авторів Л. Аристової й Л. Масол [26–28]. У нагоді також 

стали методичні посібники, методичні матеріали для учителів, які працюють 

за підручниками відповідних авторів, зокрема зразки планів-конспектів 

уроків. Наприклад, значний інтерес у цьому плані викликали підручники 

Г. Золотарьової, О. Золотарьової й В. Ульянової [14–17; 19] (серія «Мій 

конспект»), методичні матеріали «Орієнтовне планування уроків музичного 

мистецтва щодо змісту чинних мистецьких програм» О. Золотарьової і 

З. Ткемаладзе [18] тощо.  

Крім того, під час здійснення наукового пошуку в пригоді стали 

наукові й методичні праці таких науковців, як В. Желанова, І. Прокопенко, 

Т. Разуменко, Н. Ткачова, І. Ульянова [11–14; 36; 37; 41–45; 55–57], в яких 

висвітлено різні питання формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців, зокрема вчителів музичного мистецтва.  

Воднораз на основі аналізу педагогічної теорії та практики 

в дослідженні виявлено певні недоліки в організації професійної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні, зокрема такі: певна 

розбалансованість системи цієї підготовки, предметоцентричність, низький 

рівень міжпредметних взаємозв’язків, слабка узгодженість навчальної 

інформації з різних дисциплін, незабезпечення розвитку артистичних 

здібностей і педагогічно-артистичних умінь у майбутніх учителів, недостатнє 

використання інноваційних і, зокрема, комп’ютерних освітніх технологій 

тощо [6; 7; 21; 35 тощо]. 
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Наслідком цього є наявність у професійній готовності педагогів-

початківців таких типових недоліків: акцентування уваги на «буквальному» 

трактуванні сенсу музичної образності; слабке знання психології дітей 

і механізму сприйняття ними музики, що заважає правильному відбору 

музичного матеріалу, невміння розкрити виховний потенціал визначених для 

слухання музичних творів; «перевантаження» музичною термінологією та 

біографічним матеріалом уроків у школі; невміння вчителя керувати власним 

психічним станом, підтримувати оптимальне творче самопочуття; 

демонстрування різних мовленнєвих недоліків (пасивна артикуляція, 

недотримання пауз, монотонність промови тощо) [7; 21]. 

Отже, за результатами дослідження визначено, що у вищій школі КНР 

та України накопичено цінний досвід формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Воднораз у цьому 

процесі існують певні недоліки, які вимагають оперативного коригування. 

Як установлено, деякі методи та форми формування зазначеної 

компетентності у студентів музичного профілю вищої школи КНР та України 

схожі між собою, інші мають суттєві відмінності. У світлі цього деякі 

накопичені китайськими фахівцями теоретичні та практичні доробки 

з проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва представляють значний інтерес для українських 

освітян, адже ці доробки можна творчо використовувати в українській вищій 

школі. Водночас зауважимо, що будь-який зарубіжний досвід вимагає 

критичного переосмислення й оцінювання з боку українських педагогів, бо 

на здійснення процесу навчання студентів у вищій школі в будь-якій країні 

суттєво впливають соціокультурні та ментальні особливості її мешканців. 

Слід також відзначити, що на основі систематизації, узагальнення 

й зіставлення теоретичних і практичних доробок китайських та українських 

фахівців із окресленої проблеми було визначено такі перспективні напрями 

творчого використання ідей і досвіду китайських педагогів в українській 

вищій школі: 
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– забезпечення усвідомлення майбутніми вчителями музичного 

мистецтва своєї високої соціальної місії, що полягає в духовно-естетичному 

вихованні учнів і залученні їх до традиційної музичної культури свого 

народу; 

– оволодіння майбутніми педагогами вказаного профілю засобами 

стилістичної комбінаторики й інноваційними освітніми технологіями, що 

сприяє розвитку інтересу школярів до музики й розширює їхні можливості 

виконавської діяльності; 

– організація під час проходження студентами соціально-педагогічної 

практики виконання ними різних видів (просвітньої, навчальної, 

виконавської) суспільно-корисної діяльності у віддалених сільських районах. 

Ці перспективні напрями знайшли відображення в авторській 

публікації [49]. 

 

Висновки до розділу 3 

Як установлено в дослідженні, серед дисциплін навчального плану 

найбільший вплив на формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва здійснює вивчення ними циклу професійно 

зорієнтованих дисциплін, зокрема таких: «Музична педагогіка», «Історія 

музичної освіти», «Теорія викладання музики», «Музична освіта для дітей 

з особливостями розвитку» тощо. Центральне місце серед них займають 

дисципліни, які забезпечують оволодіння студентами необхідними для різних 

видів виконавської діяльності знаннями й уміннями, а також методикою 

викладання відповідних предметів практичної музичної спрямованості, 

у тому числі таких: «Методика навчання фортепіано», «Методика навчання 

вокальної майстерності», «Звукова техніка», «Тренування слуху» тощо. 

Слід також відзначити, що в професійній підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва застосовують чотири типи методик навчання музики та 

співу: «дослідна методика», коли студенти набувають досвіду чуттєвого 

сприйняття музичних творів; «практична методика», спрямована на 
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оволодіння студентами досвіду практичної виконавської діяльності; «мовна 

методика», де домінують вербальні методи навчання майбутніх учителів; 

«дослідницька методика», яка вимагає навчально-дослідницької та науково-

дослідницької діяльності педагогів. 

Для ефективного формування професійної компетентності майбутніх 

педагогів указаного профілю викладачі вищої школи використовують 

відповідне навчально-методичне забезпечення, яке включає рекомендовані 

навчальні підручники й посібники, довідкову літературі, комплекс вправ 

і завдань теоретичного та практичного характеру, а також підготовлені із 

цього питання методичні рекомендації й указівки. 

Як з’ясовано в дослідженні, у процесі здійснення професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва використовують різні 

традиційні методи навчання, які добре зарекомендували себе в освітньому 

процесі (бесіда, розповідь, пояснення, переконання, коментування, 

схвалення, заохочення, наслідування виконавцем дій свого педагога тощо), а 

також різноманітні активні й інноваційні способи та форми навчання 

(домінантне вербальне пояснення, ланцюгове планування роботи 

з інструментальним і вокальним учнівським ансамблем, «дерево рішень», 

створення мистецьких проєктів і музичних презентацій, ескізне опрацювання 

музичних творів, фасилітаційна дискусія, сучасні комп’ютерні технології 

тощо). 

На основі опрацювання наукових праць різних китайських учених 

також виявлено педагогічні умови, що забезпечують успішне формування 

професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Серед цих умов можна відзначити такі: створення в аудиторії сприятливого 

психологічного клімату для кожного учасника педагогічної взаємодії на 

основі врахування індивідуальних особливостей кожного з них; активізація 

педагогічної підтримки пізнавального інтересу майбутніх педагогів із 

використанням сучасних освітніх технологій; цілеспрямоване створення для 

студентів ситуацій успіху в процесі навчання тощо. 
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Як засвідчують результати проведеного наукового пошуку, в Україні 

накопичено цінний практичний досвід формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичних дисциплін. Зокрема, у науковій 

та методичній літературі викладачами вищої школи наведено авторські 

методики здійснення цього процесу, виявлено найбільш ефективні методи, 

форми, прийоми формування в студентів різних складників професійної 

компетентності, виявлено низку умов, що підвищують ефективність 

професійної підготовки майбутніх педагогів. Воднораз установлено, що 

в системі цієї підготовки проявляються суттєві недоліки (певна 

розбалансованість системи цієї підготовки, слабкість міжпредметних зв’язків 

тощо), що вимагають невідкладного коригування. 

На основі систематизації й зіставлення досвіду формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї 

та Україні визначено такі перспективні напрями творчого використання 

цінних доробок китайських педагогів в українській вищій школі: 

забезпечення усвідомлення майбутніми педагогами своєї високої соціальної 

місії, що полягає в духовно-естетичному вихованні учнів і залученні їх до 

традиційної музичної культури свого народу; оволодіння майбутніми 

педагогами вказаного профілю засобами стилістичної комбінаторики 

й інноваційними освітніми технологіями, що сприяє розвитку інтересу 

школярів до музики та розширює їхні можливості виконавської діяльності; 

організація під час проходження студентами соціально-педагогічної 

практики виконання ними різних видів (просвітньої, навчальної, 

виконавської) суспільно-корисної діяльності у віддалених сільських районах. 

Матеріали, представлені в розділі, висвітлено в таких публікаціях: [49– 

51; 58; 59; 63–66]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

у закладах вищої освіти КНР. 

1. Для розкриття стану розробленості проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

у вищій школі КНР було опрацьовано широку джерельну базу, яка включає 

нормативні документи, дисертації, монографії, публікації в наукових 

виданнях китайських, українських і західних науковців, довідкову 

літературу, навчальні підручники, посібники, навчальні плани й освітні 

програми з професійно зорієнтованих навчальних дисциплін, які 

використовують у процесі здійснення підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва в КНР та Україні, матеріали офіційних сайтів 

китайських та українських закладів вищої освіти, електронні матеріали 

бібліотек тощо. У дослідженні визначено, що вченими зроблено суттєвий 

внесок у вивчення окремих аспектів порушеної проблеми, однак науковцями 

не було проведено цілісного аналізу її наукової розробленості, не було 

визначено перспективи використання цих напрацювань в українській системі 

вищої освіти. Це підтверджує наукову доцільність комплексного вивчення 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва у вищій школі КНР. 

У дисертації також розглянуто генезис ідеї формування цієї 

компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї. Зокрема, 

у процесі наукових розвідок з’ясовано, що процес розвитку підготовки цих 

педагогів у Китаї завжди відбувався з опорою на такі сталі наскрізні 

положення: визнання на державному рівні високого соціального статусу 

вчителя музичного мистецтва, який володіє майстерністю духовно-

естетичного виховання учнів засобами музики та співу як найбільше дієвих 

видів мистецтва; важливість постійного збагачення змісту професійної 
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підготовки майбутніх педагогів музичного профілю цінними зарубіжними 

інноваціями на основі збереження її стійкого ядра, яке складають традиційні 

китайські цінності; цілеспрямоване використання музичного мистецтва як 

чинника всебічного розвитку учнів і засобу оволодіння ними зовнішньою та 

внутрішньою виконавською технікою. 

2. На основі аналізу наукової літератури визначено суть ключових 

понять дослідження («професія», «професіоналізм», «компетентність», 

«компетенція», «професійна компетентність» тощо), характерних для 

професійної підготовки шкільних педагогів музичного профілю. Зокрема, 

уточнено авторське розуміння суті поняття професійної компетентності 

майбутніх учителів музики як інтегральної професійно-особистісної якості, 

що забезпечує їхню здатність успішно реалізовувати музично-педагогічну 

діяльність у закладах загальної середньої освіти. Також зроблено висновок 

про те, що вказане професійно-особистісне утворення включає такі 

компоненти: мотиваційно-спонукальний (прояв інтересу до обраної професії, 

стійких мотивів щодо оволодіння музично-педагогічною діяльністю, 

сформованість потреби в постійному вдосконаленні своїх професійно 

важливих знань, умінь, навичок, прагнення сумлінно виконувати в майбутній 

роботі свої фахові обов’язки); емоційно-ціннісний (сприйняття музичного 

мистецтва як важливої особистісної й суспільної цінності, спроможність 

володіти своїм емоційним станом і впливати на емоційний стан школярів, 

здатність емоційно проникати в образний зміст обраного музичного чи 

пісенного твору, транслювати учням свої емоційні враження від нього та 

його виконання, розвивати адекватні емоційні реакції школярів під час 

сприйняття музичного або пісенного твору чи власної виконавської 

діяльності, створення атмосфери творчої співпраці); когнітивно-операційний 

(сформованість загальноосвітніх, педагогічних знань і спеціальних знань у 

галузі музичного мистецтва та його викладання учням, сформованість 

професійно необхідних умінь (гностичних, дидактичних, методичних, 

комунікативних, організаційних, дослідницьких, виконавських)); 
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особистісно-творчий (сформованість професійно-важливих якостей: 

толерантності, емпатії, рефлективності, доброзичливості, креативності, 

артистизму тощо). 

3. У дисертаційній роботі схарактеризовано досвід формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

в закладах вищої освіти КНР. Як було з’ясовано, для ефективного 

формування професійної компетентності майбутніх педагогів указаного 

профілю викладачі вищої школи Китаю використовують відповідне 

навчально-методичне забезпечення, що включає рекомендовані навчальні 

підручники й посібники, довідкову літературі, комплекс вправ і завдань 

теоретичного та практичного характеру, а також підготовлені із цього 

питання методичні рекомендації й указівки. 

Під час проведення наукових розвідок визначено, що в професійній 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва в Китаї застосовують 

чотири типи методик навчання музики та співу: «дослідна методика», коли 

студенти набувають досвіду чуттєвого сприйняття музичних творів; 

«практична методика», спрямована на оволодіння студентами досвіду 

практичної виконавської діяльності; «мовна методика», де домінують 

вербальні методи навчання майбутніх учителів; «дослідницька методика», 

яка вимагає навчально-дослідницьку й науково-дослідницьку діяльність 

педагогів. 

Установлено, що в процесі формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва використовують як традиційні 

(бесіда, розповідь, пояснення, переконання, коментування, схвалення, 

заохочення, наслідування виконавцем дій свого педагога тощо), так 

й інноваційні (домінантне вербальне пояснення, ланцюгове планування 

роботи з інструментальним і вокальним учнівським ансамблем, «дерево 

рішень», створення мистецьких проєктів і музичних презентацій тощо) 

методи та форми навчання. На основі вивчення наукових праць різних 

китайських учених також виявлено педагогічні умови, що забезпечують 
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успішне формування професійної компетентності в майбутніх учителів 

музичного мистецтва: створення в аудиторії сприятливого психологічного 

клімату для кожного учасника педагогічної взаємодії на основі врахування 

індивідуальних особливостей кожного з них; активізація педагогічної 

підтримки пізнавального інтересу майбутніх педагогів із використанням 

сучасних освітніх технологій; цілеспрямоване створення для студентів 

ситуацій успіху в процесі навчання тощо. 

4. У процесі проведення дослідження виокремлено основні напрями 

творчого використання напрацювань китайських педагогів із проблеми 

формування професійної компетентності у вищій школі України: 

забезпечення усвідомлення майбутніми педагогами своєї високої соціальної 

місії, що полягає в духовно-естетичному вихованні учнів і залученні їх до 

традиційної музичної культури свого народу; оволодіння майбутніми 

педагогами вказаного профілю засобами стилістичної комбінаторики 

й інноваційними освітніми технологіями, що сприяє розвитку інтересу 

школярів до музики та розширює їхні можливості виконавської діяльності; 

організація під час проходження студентами соціально-педагогічної 

практики виконання ними різних видів (просвітньої, навчальної, 

виконавської) суспільно-корисної діяльності, у тому числі у віддалених 

сільських районах. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Одержані теоретичні та практичні результати засвідчують актуальність 

і перспективність наукових розвідок таких питань, як вивчення прогресивних 

педагогічних доробок із формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в інших країнах світу, а також розкриття 

специфіки творчого застосування цих доробок у вищій школі України 

в умовах розбудови Нової української школи. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Фрагмент навчальної програми курсу «Методика викладання 

фортепіано», розробленої викладачем Тунхайського університету 

Го Цонгкаєм 

 

Інформація про курс 

Час викладання: ІІ-й семестр. Кредити: 0–2. Кафедра: кафедра музики 

(японська). Назва курсу: «Методика викладання фортепіано». Обов’язковий 

/ факультативний курс: обов’язковий. Викладач: Го Цонгкай. Асистент 

викладача: Ван Реньцжун. Примітка: зміст програми дозволено коригувати 

відповідно до фактичного прогресу навчальних досягнень студентів. 

Цілі навчального курсу 

1. Дізнатися, як стати успішним викладачем фортепіано. 

2. Вивчити навчальні цілі та галузь фортепіанної музики. 

3. Дослідити походження й еволюцію навчальних матеріалів для 

фортепіано. 

4. Проаналізувати музично-освітні реформи в Китаї та зміст 

навчальних матеріалів із фортепіанної музики. 

5. З’ясувати сучасний тренд навчальних матеріалів для фортепіано. 

6. Обговорити основні поняття, пов’язані з процесом оволодіння 

студентами навичками викладання. 

7. Усвідомити навчальні цілі підручника з фортепіано. 

8. Опанувати навчальні матеріали для фортепіано та методи 

навчання фортепіанного виконавства. 

9. Дослідити власну кар’єру викладання й управління грою на 

фортепіано. 

Зміст навчального курсу:  

1. Якості та властивості успішного вчителя фортепіано. 

2. Навчальні цілі та галузі фортепіанної музики. 

3. Походження й еволюція навчальних матеріалів для фортепіано. 

4. Реформа музично-педагогічної освіти та зміни в змісті навчальних 

матеріалів для фортепіано. 

5. Сучасний тренд навчальних матеріалів для фортепіано. 

6. Основні поняття, пов’язані з процесом викладання фортепіано. 

7. Основні навчальні завдання підручника з фортепіано. 

8. Навчальні матеріали для фортепіано й методи навчання. 

9. Кар’єра викладання й управління фортепіано. 

Форма контролю: іспит. 

Методи навчання: лекційні та практичні заняття в аудиторії та ін. 
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Список довідкової та навчальної літератури 

1. Uszler Marienne, and Stewart Gordon, Elyse Mach. The Well-

Tempered Keyboard Teacher. New York : Schirmer Books, 1991. 

2. Last Joan. The Young Pianist, a New approach for Teachers and 

Students. (786.3041, L339, 1972). 

3. Bastien J. W. How to Teach Piano Successfully. (786.3041 B 296). 

4. Last J. Freedom in Piano Technique. (786.3 L 339). 

5. Agay Denes. Teaching Piano. (786.21, T22, V.1). 

6. Bolton Hetty. On Teaching the Piano. (786.3041, B6390). 

7. Bernstein Seymour. With Your Own Two Hands. (786.3041, B 458). 

8. Booth Victor. We Piano Teachers. (786.3041, B 644, 1971). 

9. Camp Max W. Developing Piano Performance. (786.3, C15). 

10. Camp Max W. Teaching Piano. 

11. Carre J. F. The Psychology of Piano Teaching. (786.3041 C 232 1957). 

12. Marcus A. Great Pianists Speak with Adole Marcus. (786.10922 

M334). 

13. Wolff K. The Teaching of Artur Schnabel. (786.4, W832). 

14. Starr. Basic Piano Technique. (786.3041 ST 28 1979). 

15. Whiteside Abby. Mastering The Chopin Etudes and Other Essays. 

(786.3, W588m). 

 

Організація навчальної діяльності студентів і завдання 

1. Бібліографія вибраних книг: із бібліографії курсу опрацювати 

10 джерел, принаймні у 8 із них указати автора, назву джерела та розділи, які 

слід прочитати. 

2. Письмова робота з інформацією із періодичних видань:  

1) оберіть три статті з «Музичного покажчика», які стосуються 

цього курсу, опрацюйте потрібний вам матеріал. Після цього складіть звіт за 

результатами читання кожного джерела обсягом 300 слів для кожного. У звіті 

треба вказати назву джерела, його автора, видання та номери сторінок, а 

також ключові слова, які можна використовувати для запиту. Необхідно 

також додати фотокопії статей; 

2) оберіть статтю за вказаною темою в китайському періодичному 

виданні. Напишіть звіт про результати читання обсягом 300 слів, визначте 

ключові слова. Додайте до звіту фотокопію статті; 

3) знайдіть згідно з проблематикою курсу докторську чи 

магістерську дисертацію в цифровій формі, яку було захищено в США чи 

Канаді. Представте інформацію про цю дисертацію. До звіту приєднайте 

резюме та ключові слова; 

4) знайдіть за проблематикою курсу китайську докторську чи 

магістерську дисертацію в цифровій форм. Представте інформацію про цю 

дисертацію; 

5) проведіть навчальне спостереження за роботою трьох викладачів, 

подайте три звіти про спостереження за викладацькою діяльністю цих 
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викладачів (бажано обрати педагогів, які не проводять рефлексію результатів 

своєї роботи). 

3. Складіть своє навчальне портфоліо про роботу в аудиторії та 

позааудиторний час, додайте до нього корисні вирізки з газет, матеріали 

мережі Інтернет, тексти газет, пов’язані з указаним навчальним курсом. 

Політика оцінювання (опис) 

1. Поточний іспит – 30 % (у письмовій формі). 

2. Випускний іспит – 20 % (у письмовій формі). 

3. Звіт про проведене дослідження – 5 % (аналіз якостей конкретного 

педагога чи підручника з викладання фортепіано). 

4. Список обраних книг – 15 % (із запропонованого списку книг і бази 

даних журнальних статей). 

5. Здійснення навчального спостереження – 10 % (за роботою 

викладачів фортепіано). 

6. Складання портфоліо – 5 % (із відбором газетних вирізок, Інтернет-

матеріалів, пов’язаних із визначеним навчальним курсом). 

7. Участь у роботі в аудиторії – 5 % (той, хто пропустить більше 

третини занять, автоматично зазнає поразки. Загальна кількість балів за 

відвідування плюс 5 балів; пропущене одне заняття – викреслити 2 бали; 

пропущено два – відняти 6 балів; пропущено три заняття – відняти 12; 

пропущено чотири – відняти 20; пропущено п’ять занять – відняти 30; 

пропущено шість – убрати 42 бали). 

Інші вимоги 

1. Брати участь у фактичних навчальних спостереженнях. 

2. Навчальна практика на місці або зйомка власного викладання 

фортепіано для його обговорення під час заняття. 

3. Допомагати та брати участь у деяких заходах Навчально-

дослідницького проєкту Національної наукової ради. 

4. Брати участь у майстер-класах та виступах, пов’язаних із 

викладанням фортепіано. 

Бібліографія, що пов’язана із цим (інші корисні читання) 

1. 焦元溥.《遊藝黑白(上)》.台北：聯經出版事業股份有限公司，
2007. 

2. 焦元溥.《遊藝黑白(下)》.台北：聯經出版事業股份有限公司，
2007. 

3.  張大勝.《鋼琴彈奏藝術》.台北：五南圖書出版公司，1999. 

4. 黃麗瑛.《鋼琴教學論》.台北：五南圖書出版有限公司，1993. 

5.  顧連理、吳佩華譯(Harold C. Schonberg 著).《不朽的鋼琴家The 

Great Pianists》.台北：世界文物出版社，1998. 

6. 顧連理譯(David Dubal 著).《鋼琴家談演奏藝術》.台北：世界文物

出版社，1998. 

7. 彭聖錦.《鋼琴演奏與風格》.台北：雙木林出版社，1996. 

8. 彭聖錦.《彈鋼琴的藝術》.台北：全音樂譜出版，1983. 
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9. 楊沛仁.《鋼琴演奏名家》.台北：萬象圖書股份有限公司，1996. 

10.  陳芳玉譯(Joseph Lhevinne著).《鋼琴演奏的基本原則》.台北：全

音樂譜出版社，1988. 

11. 梁憲怡.《鋼琴教學研究—生理分析、呼吸方法、實用技巧》.台

北：全音樂譜出版社，1990. 

12. 李蘭芳譯 (Karl Ubrich Schnabel 著).《鋼琴踏板之現代技巧》.台

北：歌偉出版社，1981. 

13. 樊慰慈.《飛越高加索的琴韻》.台北：燿文事業有限公司，1997. 

14. 林道生譯(亨利．涅高茲著).《論鋼琴表演藝術》.台北：樂韻出版

社，1985. 

Відповідність між змістом навчальної програми й основними 

компетентностями студентів 

1_Array 2_Array 3_Array 4_Array 5_Array 

 
Відповідність між змістом навчальної програми й основними 

компетентностями студентів: 1) здатність до виконавської діяльності та 

творення; 2) здатність до вивчення музики; 3) здатність викладати музику; 

4) здатність працювати в команді; 5) здатність використовувати декілька 

компетентностей. 

Відповідність між змістом навчальної програми та працездатністю 

студентів: 

1) висока готовність до навчання й висока пластичність; 

2) висока емоційна стійкість і стійкість до зовнішнього тиску; 

3) готовність до командної роботи, розвененість лідерських 

здібностей; 

4) наявність професінйих знань і знань інноваційних освітніх 

технологій; 

5) уміння виявляти, аналізувати й розвязувати проблеми; 

6) наявність порлікультрної компетентнсоті та здібностей до 

вивченння іноземних мов; 

7) володіння інноваційною та підприємницькою компетентністю; 

8)  системність і цілісність поглядів; 

9) сформованість умінь і навичок міжособистісного спілкування; 

10) здатність до інтеграції в роботі з іншими людьми, висока 

соціальна пристосованість. 
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Додаток Б 

 

Методичні рекомендації на тему «Як швидко навчитися співати 

пісню?», розроблені Юнь Цзе 

 

Деякі учні запитують: «Учителю, я хочу навчитися певної пісні. 

Учителю, як я маю співати цю пісню? Учителю, мені дуже подобається ця 

пісня, ти можеш мене навчити?» Тож доцільно було узагальнити всі 

рекомендації фахівців із формування цього вміння й відповісти на такі 

основні питання: як добре заспівати пісню, які співочі навички й методи 

вокалізації потрібні, щоб добре заспівати пісню тощо. 

Очевидно, що через відмінності в мистецьких досягненнях кожної 

людини, естетичних поглядах, темпераменті особистості та співочих звичаях, 

неодмінно існують відмінності в методах навчання і кроках оволодіння 

пісенним мистецтвом. Тим не менше, усе ж існують деякі спільні риси та 

закономірності. Ми разом дивимося. 

Як добре заспівати пісню? 

 

1. Виберіть пісню, яка є доречною для вас. 

 

Вибір пісні, що є доречною для співу, є необхідною умовою для того, 

щоб добре заспівати її. 

Спочатку виберіть улюблену пісню. Якщо вона подобається, тоді це 

добре й цікаво. Якщо вам це цікаво, ви будете глибоко та правильно розуміти 

вибрану пісню та зможете вкласти свої думки й емоції в неї більше. Таким 

чином, спів може викликати більше пристрасті та забезпечити художні 

аспекти творіння співу. 

По-друге, ви маєте вибрати пісню, яка відповідає вашим звуковим 

можливостям, таким як висота та дальність звучання. Вибираючи пісню, не 

вибирайте таку, яку складно співати, добре чи погано для власних голосових 

можливостей, навіть зі значними зусиллями. У протилежному випадку 

голосовий апарат людини витрачає багато енергії на подолання труднощів, 

які навряд чи будуть подолані, і зрештою людина не зможе добре виконати 

пісню. 

Крім того, вибираючи пісню для співу, найкраще врахувати аудиторію 

та намагатися відповідати її вимогам і побажанням. Художній ефект співу 

залежить не лише від співака, а й від спілкування та психологічного контакту 

між співаком (співачкою) та публікою. Яким би хорошим не був спів, якщо 

його відокремити від аудиторії як основи, неможливо досягти гарного ефекту 

від співу. 
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5. Вивчайте та практикуйте поетапно. 

 

Покрокове навчання та практика є необхідною умовою для того, щоб 

гарно виконати пісню. Після вибору пісні людина переходить на наступний 

етап навчання та практики. 

У своїй відомій книзі «Пісні в співі» Грін запропонував сім кроків 

щодо того, як упорядкувати навчання та практику пісень: 

1) визначте тип пісні, тобто усвідомте, про що в ній ідеться; 

2) дізнайтеся та засвойте основний ритм пісні; 

3) здійсніть початковий етап співу пісні; 

4) запам’ятайте слова пісні; 

5) перш ніж упорядкувати різні деталі виконання пісні, спочатку 

відшліфуйте знання мелодії; 

6) відпрацюйте знання тексту пісні; 

7) включіть музичний супровід. 

У своїх голосових творах Хендерсон і Палмер також запропонували 

план вивчення і практику пісень: 

1) перш ніж почати співати, прослухайте мелодію пісні та 

прочитайте тексти тихим голосом; 

2) спочатку запам’ятайте мелодію без текстів; 

3) вирішіть, яка мелодія буде найкращою для співу та які зміни 

мелодії треба внести; 

4) прочитайте слова пісні вголос і зрозумійте її ліричний зміст; 

5) позначте наголоси та вдихи для провітрювання пісні; 

6) розв’яжіть усі проблемні місця в читанні слів пісні; 

7) визначте швидкість пісні; 

8) визначте інтенсивність виконання пісні; 

9) визначте кульмінацію мелодії й особливі проблеми ритму; 

10) складіть і реалізуйте на практиці план оброблення пісні; 

11) уточніть основні настрої співу пісні й рівень змін і розвитку 

мелодії; 

12) вивчіть, як поєднувати власні характеристики та стилі у виконанні 

цієї пісні. Ці кроки можуть бути використані як орієнтир для вивчення та 

співу пісень. 

Теорія китайського оперного співу також наголошує на тому, що 

навчання та практика співу мають проходити через чотири процеси – 

«збирання, майстерності, удосконалення та трансформації». 

«Трансформація» – це завершальний етап процесу і процес відтворення 

співака. У цьому процесі співаки повністю використовують власні голосові 

можливості, вносять у спів своє розуміння, власні думки й емоції та гнучко 

створюють художні твори, тим самим поступово підштовхуючи спів до 

ідеального стану. 

Якщо ми хочемо добре заспівати пісню, ми маємо практикувати 

співати поетапно й науково в процесі навчання та практикування у співі 

пісні. Відповідно до власних голосових можливостей і реальності, ми маємо 
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поєднувати вищезазначені кроки. Опрацюйте конкретні кроки, придатні для 

вашої власної практики, практикуйте крок за кроком, крок за кроком і 

поступово вдосконалюйтесь. Таким чином ми можемо закласти міцну основу 

для того, щоб добре заспівати цю пісню. 

 

3. Прагніть бути точними та помірними. 

 

Точність стосується точного розуміння кроку, тону та ритму; 

помірність означає відповідне розуміння швидкості, інтенсивності й різних 

змін вираження. Точність і помірність – також важливі фактори й необхідні 

передумови для того, щоб добре заспівати пісню. 

Після того як композитор закінчив складати пісню, він віддає її співаку. 

Зазвичай, співак має суворо слідувати нотам і позначкам партитури й точно 

співати. Точне розуміння творчості автора є необхідною умовою точного 

зображення його твору. Ця проблема може здатися простою, але насправді її 

не варто недооцінювати, адже навіть добре навчені професійні співаки із 

часом не дуже добре передають авторський задум. 

Питанням точності слід приділяти достатньо уваги на початку 

навчання, щоб виробити звичку прагнути до точності. Тому в процесі 

навчання й занять співом слово «точність» слід високо цінувати, від початку 

до кінця. 

Окрім інтонації, є також питання точного ритму й відповідної 

швидкості. Деякі люди кажуть, що ритм – це життя музики, а швидкість – це 

душа музики. Музика використовує постійні зміни ритму для вираження 

життя. Тому, якщо не співати в установленому ритмі, це неминуче 

пошкодить первісний задум композитора, що призведе до спотворення його 

музичного образу. 

Звичайно, співак у розумних межах має свободу змінювати швидкість 

та інтенсивність виконання мелодії, тобто має певну свободу відтворювати 

себе під час співу, але ми не можемо зрозуміти цю «свободу» як «довільну». 

Ця «свобода» може бути свободою лише на основі «точності», у межах 

розумного визначеного діапазону. 

 

4. Зверніть увагу на читання та пункти. 

 

Учителі співу часто нагадують учням співати точні ноти, але деякі 

люди мають менше суворі вимоги до читання символів. По суті, це так само 

важливо, як точність кроку, ритму та швидкості. Співаки повинні мати не 

тільки гарний співочий голос, який висловлює думки та почуття, але й уміти 

читати слова та висловлюватися чітко, точно і яскраво. 

Під час співу звучання слів пісні завжди буде продовжуватись. Якщо 

звук слів не читають точно й чітко, а потім виникають ще злети й падіння, 

слухач ще більше не зможе розрізнити те, що співають, а про виразність 

узагалі неможливо буде говорити. 
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Традиційна теорія національної вокальної музики в Китаї має певні 

вимоги до читання китайських символів: «Слова пісні мають початок, 

середину й закінчення, щоб завершити звучання персонажа. Початок – 

ініціали; середина – остаточний; закінчення – також звук рими. Щоб добре 

заспівати персонажа, ви маєте правильно розташувати голову, живіт та 

кінцівки персонажа. 

Але іноді, хоча кожне слово співають чітко, слухач усе ще не може 

почути достатньо чітко. Проблема полягає в тому, що «слово є безперервним 

і має бути чітко пояснено». Іншими словами, суфікс попереднього слова має 

бути початком наступного слова, чітко розмежований, щоб слово можна було 

округлити. 

У процесі співу слід також звернути увагу на доречність фразування 

й дихання. Щоб висловити повне значення в одному реченні, ви не можете 

зламати його, навіть якщо потрібно з’єднати, розділити його й розчленувати 

на частини. У деяких випадках положення й вентиляція однакові. Іноді, щоб 

доповнити дихання, ви можете змінити вдих на відповідному місці речення, 

але ви не можете знищити значення слів. 

Спів пісні чітко й неясно також пов’язаний зі способом вокалізації. 

Деякі люди не можуть говорити чітко, найголовніша причина – 

неправильний спосіб розмови. Мовні характеристики також мають 

безпосередній вплив на спосіб говоріння. Тому, співаючи пісні різними 

мовами, іноді доводиться коригувати метод вокалізації, щоб відповідати 

різним вимогам голосу. 

 

5. Використовуйте серце для вираження. 

 

Співак артистично виражає свої почуття в пісні, щоб слухач міг 

зрозуміти її чітко та повно, що загалом називають «інтерпретацією» або 

«обробленням». Це спочатку всебічне і глибоке розуміння змісту твору, що 

потім передають слухачеві засобами співу. 

Для інтерпретації пісні, за формою, слід починати із цілого 

й поєднувати конкретний зміст, слово за словом, речення за реченням, із 

ритму, швидкості, інтонації, тону, вимови, синтаксису, підйомів і падінь, 

швидкості й тісноти. Обробіть його за частинами. Але навіть якщо всі ці 

завдання виконані, аудиторія не може торкнутися цього. 

Існує також проблема «життєвої сили». Співак має надати пісні 

життєвої сили. Коли люди слухають хороший спів, вони відчувають 

своєрідну індивідуалізовану та творчу музику. Співак має сумлінно співати 

те, що відчував від пісні. Тому його особисті емоції та емоції пісні мають 

співпадати в процесі виконання пісні. 

Свої сердечні відчуття співак має демонструвати засобами співу. Таким 

чином можна поєднати зміст пісні з особистими характеристиками. 

Про техніку. 

Переживайте резонанс грудної порожнини: злегка відкрийте рот, 

розслабте горло, закрийте глотти (голосові зв’язки), виведіть м’який голос, як 
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золоті рибки плюють пухирцями або низько гудуть, і відчуйте вібрацію 

грудної порожнини. 

Опустіть положення гортані: все одно підтримуйте швидку дію, коли 

грудна порожнина резонує, і розслабте гортань. 

Збивання зубів: так звана гра зубів — це відкриті верхні й нижні зуби 

(молярні зуби), щоб звільнити місце для орального резонансу, торкнутися 

руками положення передніх зубів вушних корінців, аби побачити, чи він 

відкритий, а потім вимовити кілька голосних, наприклад «а». Відчути зміну 

в голосі. 

М’язи підйомника, посміхаючись і розмовляючи, виконайте такі дії: 

куточки рота трохи вгору, і в той же час необхідно відчувати відкриті крила 

носа. Спробуйте перевірити, чи чіткіший звук. Майте м’яке піднебіння, 

позіхайте й вимовляйте «ао» довгим тоном. 

Примітка. Коли ви говорите голосно, збереження вищевказаних станів 

покращить ваш голос. Пам’ятайте, що ви маєте «розслабитися», не надто 

коригувати і не просто звертати увагу на форму вимови й забути про зміст. 

Якщо ви хочете навчитися співати, навчіться спілкуватися. Щодня 

звертайтеся до вчителя, який навчає навичок живого співу! 

Про проблему дихання. 

Щоб голос був гучним і повним вдихом, має бути повноцінний вдих. 

Дихайте глибоко й довго, а також підтримуйте певний дихальний тиск у всі 

часи. Зазвичай ви можете робити більше глибокі вдихи й повільні дихальні 

вправи. Найкраще спочатку встати під час занять розмовою. Легко знайти 

стан дихання. Якщо ви хочете сидіти, сядьте вертикально і трохи нахиліться 

вперед. 

Під час використання дихання не варто «знемагати». Ви маєте повільно 

звільняти його від вищезазначеного дихального тиску та правильно 

використовувати. Губи мають затримувати дихання, щоб підтримувати 

баланс тиску між грудьми, животом і губами. 

Про голосову проблему. 

У нашій вимові є така лінія, яку нелегко виявити, як свист, і звук дуже 

голосний. Причина в тому, що дихання чітке, голос сконцентрований, а 

прохід безперешкодний. Це ж стосується мови. Спробуйте дозволити 

диханню проникнути якнайбільше, і нехай дихання проникає якомога далі 

вздовж поздовжньої лінії всередині рота, щоб голос міг бути зосередженим 

і гучним. 

Добре заспівати пісню нелегко, а ще складніше співати пісню дуже 

точно й резонувати з аудиторією. Отже, співаки можуть добре співати пісні 

лише за умови, що вони мають міцні мистецькі навички, хороші мистецькі 

досягнення, наукові методи навчання, позитивне ставлення до навчання та 

багатий внутрішній світ. 

Якщо ви хочете виконати щось добре і при цьому не працюєте важко, 

наполегливо, не докладаючи зусиль, то це просто фантазія, без будь-якої 

цінності. Дорога довга… І я надихаю вас на пошуки! 
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Тому, прочитавши текст, після обіду й перед тим, як встати і лягти 

спати, ви не маєте забувати про звичну практику. Це атмосфера навчання, 

яку я хочу бачити найбільше! 

Нарешті, якщо вам подобається наша стаття, ви можете зателефонувати 

нам задля обміну думками. 

Чи є у вас вокальні навички, яких ви хочете навчитися? У вас складна 

проблема співу? Будь ласка, висловіть свою думку в коментарях. Оновлений 

вміст цього номера буде стосуватися вашої думки. Якщо ви хочете дізнатися 

більше про майстерність співу, якщо ви хочете навчитися співати, навчіться 

спілкуватися. Щодня необхідно навчатися навичок живого співу! 
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