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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В епоху інформаційного суспільства 

виховання має наближати молодь, незалежно від етнічної чи національної 

приналежності, до загальнолюдських цінностей, збереження миру, 

середовища проживання людей і досягнень світової культури. Всесвітня 

культурна інтеграція не тільки сприяє послабленню та зміні традиційних 

норм і цінностей, але й ставить під загрозу національну ідентичність, яка є 

консолідуючим фактором всередині країни і відіграє суттєву роль у 

визначенні векторів її розвитку. Глобалізація сучасного суспільства вимагає 

змін і оновлення пріоритетних напрямів освіти, в тому числі, щодо виховання 

патріотизму. В цьому контексті набуває актуальності проблема фахової 

підготовки вчителів до відтворення заходів з патріотичного виховання в 

процесі їх навчання в закладах вищої освіти.  

Про необхідність посилення патріотичного компоненту в освіті та 

вихованні сучасного українського учня зазначено в чинних нормативно-

правових державних документах, що становлять базу освітньої системи (Указ 

Президента України від 12.06.2015 р. «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року», Накази Міністерства освіти та науки 

України «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» від 27.10.2014 р., «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді» від 16.06.2015 р. тощо). Слід зазначити, що 

положення про підготовку вчителів середньої школи до патріотичного 

виховання учнівської молоді містяться лише в Листі МОН України від 

27.11.2014 р. «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання» у 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_1232_27102014.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_1232_27102014.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmon_1232_27102014.doc
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-16/4068/nmon_16062015_641.zip
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-16/4068/nmon_16062015_641.zip
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-16/4068/nmon_16062015_641.zip
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-16/4068/nmon_16062015_641.zip
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формулюванні: «освітні заклади мають здійснювати підготовку вчителів до 

реалізації завдань патріотичного виховання». 

Вважаючи формування почуття патріотизму в учнівської молоді одним 

з магістральних завдань педагогічної роботи в країні та традиційно 

покладаючи реалізацію цього завдання на школу та вчителя, сьогодні уряд 

КНР офіційно визначив навчальні дисципліни, які в першу чергу мають 

сприяти вирішенню означеного питання. До цього переліку належать  історія 

Китаю, економіка, соціологія, географія та країнознавство Китаю (як такі, що 

мають довести перевагу КНР та китайського способу життя за основними 

показниками життєдіяльності людини над іншими країнами світу в 

історичній ретроспективі та сьогодні), а також хореографія як така, що 

наочно демонструє визнання світом досягнень та унікальності китайської 

культури. Розглядаючи виховання як окремий напрям роботи, китайська 

педагогічна наука внесла підготовку студента до відтворення виховних 

заходів з учнівською молоддю до переліку професійних компетенцій 

майбутнього вчителя школи. Особливо це стосується студентів – майбутніх 

вчителів історії, географії, країнознавства та хореографії, професійна 

діяльність яких має бути спрямована «в першу чергу – на формування в учня 

суми знань, які б дозволили йому свідомо захоплюватися своєю 

Батьківщиною, а вже потім – специфічних знань з предмету» (з виступу Лю 

Сяояна, голови комітету з ідеології та патріотичного виховання молоді 

Державного Комітету КНР з питань вищої освіти).  

Ідея патріотичного виховання молоді відноситься до базових проблем 

педагогіки. Патріотичне виховання молоді в системі освіти – предмет 

наукових досліджень таких сучасних вітчизняних учених, як О. Абрамчук, 

А. Алексюк, І. Бех, Т. Гавлітіна, В. Гарнійчук, О. Духовна-Кравченко, 

М. Євтух, С. Золотухіна, Н. Калашник, Л. Кірішко, Г. Коваль, Г. Корж, 

Н. Міхальченко, С. Омелченко, О. Онопрієнко, С. Оришко, С. Пальчик, 

Л. Пилипенко, І. Прокопенко, Б. Сусь, Є. Стех, А. Троцко, Я. Яців тощо.  

http://dissertation.com.ua/node/666113
http://dissertation.com.ua/node/666113
http://dissertation.com.ua/node/1054639
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Праці В. Гриньової, О. Драшко, І. Євдокимова, О. Жаровської, 

С. Коношенка, Н. Красносільської, В. Стрельнікова, В. Стрілько, В. Шпак та 

інших присвячені дослідженню проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів до відтворення заходів з патріотичного 

виховання в школі. В працях Д. Бернадської, О. Бурлі, О. Васильєвої, 

Л. Гаврилової, О. Єсьмана, Б. Колногузенко, В. Косиченко, М. Роганової, 

О. Стьопіної, А. Тараканової, М. Тимчик тощо досліджено проблему 

підготовки вчителя до педагогічного впливу на особистість школяра 

заходами різних видів діяльності етико-естетичного спрямування, зокрема, й 

хореографії.  

Питання підготовки вчителів до патріотичного виховання молоді в 

інших країнах (в основному, за рахунок позакласних заходів) представлено в 

роботах Є. Барилко (США), Н. Воєвутко (Кіпр), О. Озерська (Японія), 

Л. Поліщук (Велика Британія), А. Турчин (Німеччина) тощо. Педагогічна 

теорія та практика КНР щодо підготовки майбутніх вчителів до 

патріотичного виховання учнівської молоді дотепер є маловивченою в 

Україні. Певні положення досліджені в роботах М. Боєнко, Н. Джгун, 

Л. Калашник, О. Малишевої, О. Шацької, К. Юр’євої тощо. Останнім часом 

з’явилися роботи, написані китайськими фахівцями з педагогіки та 

перекладені українською (Ду Яньянь, Лу Шаньшань, Лю Сяоянь, Тань 

Чжисун, Хуан Вей, Чжан Лун тощо) або російською мовою (Єй Ю, Лі 

Цзюньюй, Лі Яньхуей, Ло Юн, Сі Ся та інші), які є безцінним джерелом 

фактичної інформації про сучасну педагогічну практику КНР, зокрема, і з 

означеного питання. 

В самій КНР питання фахової підготовки вчителів до патріотичного 

виховання молоді висвітлені в роботах Хоу Дуна, Їй Юйхуа (формування 

почуття патріотизму як фактору професійної самосвідомості вчителів), Тан 

Чжисуна, Ті Яна, Цао Яня (використання етнохореографічних традицій в 

системі сучасної педагогічної освіти в КНР), Лян Ліна, Цуй Хунхая 

(формування ціннісних орієнтирів китайської молоді засобами народної 
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хореографії), Чєнь Цзіна, Ча Чжиняня (фахова підготовка вчителів танцю до 

виховної роботи в школах КНР), Чжанг Хуа, Ло Іньпі (хореографічна 

підготовка молоді як фактор психологічного здоров’я китайської нації), Цзя 

Цзогуна (місце хореографічного мистецтва в педагогічній освіті сучасної 

КНР), Лі Фугеня (використання хореографії як засобу педагогічного впливу 

на особистість молоді з особливими потребами), Вей Сіна, Чу Ліміня, Оуян 

Хувей (підготовка вчителів до патріотичного виховання молоді як стратегія 

розвитку вищої педагогічної освіти в КНР у ХХІ ст.) тощо. 

Проведений теоретичний аналіз наукової, філософської, психолого-

педагогічної літератури показав, що система підготовки вчителів хореографії 

до патріотичного виховання учнівської молоді та можливість використання, 

зокрема, досвіду КНР з означеного питання не були дотепер належним чином 

висвітлені та теоретично обґрунтовані у вітчизняній фаховій літературі.  

Актуальність і доцільність зазначеної проблеми, необхідність її 

розв’язання зумовлені наявними суперечностями між:  

 потребою українського суспільства в патріотичному вихованні 

підростаючого покоління в закладах середньої освіти та інертністю 

педагогічної системи, що не повною мірою забезпечує цей процес 

відповідними формами та методами педагогічного впливу на 

особистість учня; 

 об’єктивною необхідністю розробки питань теорії та практики 

підготовки українських вчителів до системного та спрямованого 

патріотичного виховання учнів, зокрема, через предмети етико-

естетичного комплексу (хореографія, музика тощо) в закладах вищої 

освіти сучасної України, та недооцінкою ролі прогресивних ідей і 

концепцій у практиці іноземних, зокрема, східних, країн; 

 прагненням національної системи освіти та виховання 

збагатитися кращими здобутками світової культури та відсутністю 

ґрунтовного, системного аналізу педагогічної теорії та практики Китаю 

як в історичній ретроспективі, так і в сучасний період розвитку. 
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Актуальність, соціально-педагогічна значущість, недостатня 

обґрунтованість і розробленість теоретико-практичних аспектів розв’язання 

зазначеної проблематики зумовили вибір теми дисертаційної роботи: 

«Підготовка вчителів хореографії до патріотичного виховання молоді у 

вищих навчальних закладах КНР». 

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

Дисертацію виконано у відповідності до програми науково-дослідної роботи 

кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці майбутніх учителів» (державний реєстраційний номер 

0111U008876). Тему дисертації затверджено Вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 3 від 04.09.2014 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України 

(протокол № 7 від 30.09.2014 р.). 

Мета дослідження полягає в комплексному науковому вивченні 

сучасної системи підготовки вчителів хореографії до патріотичного 

виховання молоді у вищих навчальних закладах КНР та виявленні 

можливостей використання китайського досвіду у вітчизняній педагогічній 

практиці. 

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання: 

1. На основі комплексного аналізу фахової літератури, з метою 

виявлення ступеня розробленості проблеми в теоретико-практичній площині, 

визначити місце патріотичного виховання в системі освітньо-виховної 

діяльності школи в КНР. 

2. Схарактеризувати провідні тенденції розвитку cистеми підготовки 

учителів хореографії до роботи в галузі патріотичного виховання з 

учнівською молоддю на різних етапах становлення й розвитку педагогічної 

освіти КНР. 
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3. Узагальнити сучасний досвід підготовки майбутніх учителів 

хореографії до подальшої роботи з патріотичного виховання в закладах 

вищої освіти КНР в національній школі. 

4. Теоретично обґрунтувати перспективи практичного застосування 

елементів китайського досвіду підготовки учителів хореографії до 

патріотичного виховання молоді у вітчизняній освітній практиці. 

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх учителів 

хореографії до відтворення заходів з патріотичного виховання у вищих 

навчальних закладах сучасного Китаю. 

Предмет дослідження – система підготовки майбутніх вчителів 

хореографії до патріотичного виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР. 

Для досягнення мети дослідження і виконання поставлених завдань 

було використано комплекс методів дослідження:  

- загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, 

узагальнення – з метою вивчення енциклопедичної, філософської, 

психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми 

дослідження, нормативних документів, що регулюють функціонування 

системи педагогічної освіти в КНР, та навчально-методичних 

матеріалів, які характеризують практику підготовки вчителів-

предметників до виховної роботи в школі; теоретичне моделювання – 

для визначення напрямів творчого використання прогресивних ідей і 

досвіду підготовки китайських педагогів-хореографів в умовах 

сучасної педагогічної освіти України);  

- конкретнонаукові методи (історико-педагогічний, ретроспективний 

– для визначення специфіки розвитку системи підготовки вчителів 

хореографії в КНР; генетичний – для виявлення етапів становлення й 

розвитку системи підготовки вчителів хореографії до виховної роботи в 

школі у вищих навчальних закладах КНР; системно-структурний – з 

метою систематизації теоретичних ідей навчання і виховання 

педагогічних кадрів і узагальнення досвіду їх реалізації в педагогічній 
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практиці Китайської Народної Республіки; проблемно-цільовий – для 

аналізу джерельної бази, науково-методичної літератури, періодичних 

видань і нормативно-інструктивних освітніх документів з метою 

виокремлення особливостей фахової підготовки вчителів хореографії 

до реалізації завдань патріотичного виховання в школах КНР; 

порівняльно-педагогічний – для зіставлення теоретичних ідей і 

практики підготовки вчителів хореографії до патріотичного виховання 

учнівської молоді в школах України та КНР). 

Джерельну базу дослідження складають фонди Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Харківської державної наукової 

бібліотеки України імені В. Г. Короленка, наукової бібліотеки Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, Наукової бібліотеки імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Національної парламентської бібліотеки України, Інституту 

Конфуція при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

та Інституту Конфуція при Київському національному лінгвістичному 

університеті; бібліотеки Хебейського педагогічного університету 

(м. Шицзячжуан, пров. Хебей, КНР), бібліотеки Ханшанського педагогічного 

інституту (м. Чаочжоу, пров. Гуандун, КНР), державні документи уряду 

Китаю з проблем виховання і освіти, матеріали мережі Інтернет, роботи 

російських, українських, європейських і китайських авторів (педагогів, 

філософів, істориків, соціологів, етнографів), які досліджували окремі 

проблеми становлення та розвитку вищої педагогічної освіти та підготовки 

вчителів зокрема етико-естетичних дисциплін до патріотичного виховання 

учнівської молоді в Китаї та КНР.  

У ході дослідження опрацьовано матеріали періодичної преси КНР (教

育探索 (Освітні дослідження), 淄博师专学报 (Журнал педагогічного коледжу 

м. Цзібо), 陕西教育 (Освіта у Шаньсі), 业技术 Професійна майстерність), 天

津职业院校联合学报 (Професійна освіта в Тяньцзіні), 广州师院学报 (社会科
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学版) (Журнал Педагогічного університету Гуанчжоу (соціальні науки)), 科

教文汇  (Збірка праць з питань науки та освіти), 青海师专学报  (Журнал 

Цінхайського педагогічного коледжу), 成人教育 (Освіта для дорослих), 评论

研究安徽文学 (Збірник наукових праць провінції Аньхой), 连云港师范高等专

科学校学报  (Журнал педагогічного коледжу Ляньюньган), 武汉大学学报 

(Освітній журнал Уханського університету), 河北师范大学学报(教育科学版) 

(Журнал педагогічного університету Хебей (педагогічні науки)), 教 育 

(Освіта), 株洲师范高等专科学校学报  (Журнал педагогічного коледжу 

Чжучжоу), 现代教育科学 (Сучасна освіта) тощо. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:  

 уперше проаналізовано систему підготовки майбутніх учителів 

хореографії до патріотичного виховання учнів у КНР в комплексі; 

розкрито мету, зміст, форми, методи підготовки вчителів хореографії 

до патріотичного виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР; науково 

обґрунтовано можливості використання китайського досвіду 

цілеспрямованої підготовки учителів хореографії до відтворення 

заходів з патріотичного виховання учнівської молоді у вищих 

навчальних закладах України; уведено до наукового обігу поняття 

«цілеспрямоване патріотичне виховання» та «усвідомлений 

патріотизм», які складають основу концепції фахової підготовки 

майбутніх учителів, зокрема, хореографії, до патріотичного виховання 

молоді в національній школі КНР; 

 уточнено положення щодо історичного становлення китайської 

національної системи підготовки майбутніх учителів танцю у ВНЗ до 

проведення заходів з патріотичного виховання в школі; зміст базових 

понять «патріотизм», «патріотичне виховання», «виховна робота» у 

фахових наукових педагогічних дослідженнях КНР та в порівнянні з 

визначенням цих термінів в українській довідковій і науково-

методичній літературі;  
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 подальшого розвитку в дослідженні набули положення, які 

стосуються теорії та практики фахової підготовки учителів певної 

спеціалізації (хореографія) у вищих навчальних закладах сучасної КНР. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

джерельна база та теоретичні положення дисертаційної роботи можуть бути 

використані в подальших дослідженнях у галузі теорії та історії професійної 

освіти в Україні. Одержані в ході дослідження висновки можуть бути 

використані під час вивчення студентами навчальних дисциплін «Історія 

педагогіки», «Загальна педагогіка», «Педагогіка іноземних країн», 

«Педагогіка вищої школи», «Мистецтво балетмейстера», «Психологія 

мистецтва», «Методика роботи з хореографічним колективом» тощо, а також 

у процесі розробки навчально-тематичних планів, робочих програм, 

підручників і навчально-методичних видань з організації системи підготовки 

випускників педагогічних вишів України до патріотичного виховання 

учнівської молоді, покращання практичної роботи викладачів щодо фахової 

підготовки студентів-майбутніх вчителів хореографії до виховної роботи з 

учнями школи, зокрема, в царині патріотичного виховання, написання 

курсових і магістерських робіт.  

Особистий внесок здобувача. У спільній публікації «Національна 

хореографія як засіб патріотичного виховання сиріт у закладах соціального 

піклування КНР» автором проведено аналіз сучасної практики підготовки 

педагогічного персоналу для роботи з окремими категоріями дітей (сироти та 

сироти, що мають інвалідність) у галузі патріотичного виховання як 

пріоритету загальної системи освіти та виховання в сучасній КНР у вищих 

навчальних закладах країни, звертаючи увагу на їх обов’язкову 

хореографічну підготовку. В спільній публікації «Джерельна основа 

історико-педагогічних досліджень в Китаї» автором проаналізовано процес 

становлення системи навчальних закладів з танцю впродовж історії Китаю. 

Документи, які підтверджують організацію закладів з підготовки чиновників 

(до категорії яких належали і вчителі, котрі обов’язково мали вміти 
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танцювати «етикетні танці», що розглядалися як частина палацових ритуалів) 

є незаперечним джерелом відомостей про перебіг історико-педагогічного 

процесу в Китаї та КНР. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, 

результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії і 

методики професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (2009-2015 рр.), наукового відділу 

Інституту культури Хуайінського педагогічного університету (м. Цзинань, 

пров. Шаньдун, КНР) (2010-2015 рр.), виступах на конференціях різного 

рівня: Міжнародних: «Современные проблемы и пути их решения в науке, 

транспорте, производстве и образовании» (Одеса, 2011), «Достижения 

современной науки» (Одеса, 2012), «Освіта дорослих як фактор розвитку 

дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін» (Черкаси, 2012), 

«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої 

освіти для сталого розвитку» (Дніпропетровськ, 2012), «Українське 

національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (Запоріжжя, 2013), 

Всеукраїнських: «Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-

педагогічних досліджень» (Хмельницький, 2013); регіональних: «Основные 

парадигмы педагогики и психологии в ХХІ в.» (Харків, 2011), «Особистість в 

єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2014), «Фахові навчання 

педагогічного персоналу до патріотичної роботи з учнівською молоддю» 

(КНР, пров. Цзинань, м. Хуайінь, 2013), «Патріотичне виховання – основа 

виховного процесу» (КНР, м. Шанхай, 2014), «Розвиток професійної 

педагогіки як науки в КНР» (КНР, пров. Чжецзян, м. Ханьчжоу, 2014), V 

Міжнародний освітянський форум «Особистість в єдиному освітньому 

просторі», (Запоріжжя, 2014), «Новітні тенденції розвитку освіти в 

педагогічному виші» (КНР, пров. Цзинань, м. Хуайінь, 2015). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження, його 

теоретичні та практичні результати викладено в 16 публікаціях автора (14 – 
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одноосібні): 1 одноосібна монографія, 4 статті у фахових наукових виданнях 

України, 6 – у фахових виданнях КНР та 5 – в апробаційних. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (224 найменування, з них 60 – іноземними мовами, у 

т.ч. китайською – 35), 3 додатків на 26 сторінках. Загальний обсяг дисертації 

становить 242 сторінки, з них основного тексту – 191 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ ДО 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КНР 

  

1.1. Сутність понять «патріотизм» і «патріотичне виховання» в 

науковій думці 

 

Складна та багатогранна категорія виховання – патріотизм – є однією з 

найбільш значущих цінностей розвинутого суспільства, оскільки інтегрує в 

собі соціальні, історичні, духовні, культурні, етнічні й інші імперативи, є 

міждисциплінарним предметом дослідження ряду гуманітарно-соціальних 

наук (філософії, соціології, політології, історії, психології тощо).  

За етимологією слово «патріотизм» походить від латинської та грецької 

мов. У латинській мові слово «patria» першопочатково означає «походження 

за батьком», від «pater» – «батько», далі – «покоління», «рід», «плем’я», 

«родина», а в цілому перекладається як «вітчизна, батьківщина». Смислове 

навантаження слова «patriots» у грецькій мові – «співвітчизник, земляк». 

Очевидно, що в цих двох різних давніх мовах поняття патріотизму тотожне, 

що підтверджує також давнє виникнення цього терміна. З часом термін 

«патріотизм» поширився в багатьох інших мовах світу. Розглянемо сутність 

понять «патріотизм» і «патріотичне виховання», представлене в словниках і 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців 

За Українським педагогічним словником «патріотизм» – одне з 

найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, 

відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. 

Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямований на всебічний 

розвиток своєї країни, захист її інтересів. Патріотизм – соціально-історичне 

явище. Виховання патріотизму – важлива складова виховної діяльності 
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освітнього закладу. У процесі розвитку, навчання та виховання в дітей 

формуються патріотичні погляди й переконання [43, с. 249].  

За Великим тлумачним словником сучасної української мови, 

«патріотизм» – любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу, 

готовність для них на жертви й подвиги [34, с. 771].  

Найширше в понятійному й історичному аспектах поняття 

«патріотизм» розкрито в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона. 

У ньому зазначається, що історичні корені патріотизму як любові до 

Батьківщини сягають кочового побуту та ґрунтуються на кровному зв’язку 

між членами роду і племені. В його основі – співпадання почуття 

громадської солідарності з сімейним почуттям. З переходом племен до 

постійного землеробного побуту, патріотизм набуває специфічного значення 

– любові до рідної землі. Однак, це почуття значно слабше в міському побуті, 

але в цих умовах патріотизм збагачується іншим елементом – приналежністю 

до культурного середовища, до рідної громадянськості. Першочерговим 

обов’язком була вдячність батькам [28, с. 271].  

Патріотизм як фундаментальна цінність суспільства та держави 

розглянута в дослідженнях М. Карамзіна, В. Соловйова, І. Богдановича, 

Б. Грекова, Б. Рибакова та ін. Феномен патріотизму розкрито в працях 

М. Бердяєва, С. Булгакова, І. Ільїна, Є. Трубецького, Г. Федотова, 

П. Флоренского тощо. Основопокладаюче значення для сучасного 

дослідження проблем патріотизму та патріотичного виховання мають наукові 

праці другої половини ХХ ст. О. Агаєвої, О. Аронова, О. Бикова, 

О. Вирщикова, М. Губанова, М. Дьяченко, С. Іванової, І. Каірова, 

В. Сухомлинського та ін.  

Поняття «патріотизм» формується ще в античності для позначення 

почуттів, моральних норм, правових вимог, що відображають стосунки 

особистості та суспільства. Патріотизм оголошується найвищою цінністю. В 

античну епоху суспільні інтереси переважають індивідуальні. У схемі 

ієрархії чеснот особистості, розробленій у греко-римському світі, «діяльність 
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на благо Вітчизни» посідає перше місце, турбота «про власні блага» – 

останнє. [187,с. 43]. Наприклад , для Сократа «закони й Вітчизна – вище й 

дорожче від батька та матері»[140,с. 66].  

Глибоко й усебічно проблема патріотизму розглядається 

революціонерами-демократами. Вони розмежовують державу, офіційні 

верхи, пануючий клас і народ. Боротьбу за свободу народу революціонери-

демократи вважають метою свого життя. Так, в науково-публіцистичному 

дослідженні «Бесіда про те, що є син Вітчизни» О. Радищев дає революційно-

демократичне обгрунтування сутності патріотизму. На думку Радищева, сина 

Вітчизни характеризує безкорисливе прагнення служити справі процвітання 

Батьківщини, необхідність установлення в ній демократичних порядків, 

развитку науки та мистецтва. Справжнім патріотом є той, хто ненавидить 

монархію і кріпосництво, любить народ і Батьківщину. Автор таврує тих, хто 

знущається над ближніми.  

З патріотизмом О. Радищева перегукується патріотизм декабристів. 

Уявлення декабристів про национальну честь співпадає з ідеєю політичної 

свободи, любов до Батьківщини поєднується з ненавистю до деспотизму. 

О. Бестужев пише: «В людині без пристрасті бути відданою своїй 

Батьківщині, без любові до слави, побачиш її лише занурену в саму себе, 

котра думає тільки про себе, про власну користь, не турбуючись зовсім про 

Вітчизну». М. Карамзін у статті «Про любов до Вітчизни та народної 

гордості» визначає патріотизм «як любов до блага та слави Вітчизни й 

бажання сприяти їм у всьому». Розрізняючи три види любові до Вітчизни, 

вчений називає: 1) любов до месця свого народження та виховання фізичною 

любов'ю до Батьківщини; 2) любов до співгромадян, з якими людина росте й 

виховується – моральною; 3) любов до слави Вітчизни й гордості за неї – 

політичною любов'ю. [75, с. 71].  

Точку зору О. Радищева також підтримують і розвивають Белінський і 

Герцен, Чернишевський і Добролюбов. На їх думку, «…патріотизм є не що 

інше, як бажання працювати на користь своєї держави, і походить не від чого 
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іншого, як від бажанняя робити добро, – якомога більше та якомога краще. І 

тому ніхто не може дорікати чудовим діячам, якщо вони переносять свою 

діятельність з однієї країни в іншу, відчуваючи, що вони можуть бути там 

кориснішими, ніж у своїй Вітчизні» [53, с. 54].  

В. Белінський визначає почуття патріотизму як моральну якість, яка 

надає особистості соціальну значимість: «Любити свою батьківщину – 

означає полум'яно бажати бачити в ній реалізацію ідеалу людства та в міру 

своїх сил сприяти цьому» [9, с. 43].  

О. Герцен визначає патріотизм як вище соціальне почуття людини. З 

точки зору Герцена, свідома та діяльна любов до Батьківщини, готовність 

пожертвувати особистими інтересами на благо інтересів простого народу є 

змістом патріотизму як вищої моральної якості особистості громадянина-

патріота: «Панівна вісь, навколо якої йшло наше життя, – це наше ставлення 

до рідного народу, віра в нього, любов до нього…і бажання діяльнісної 

участі в його долі». Патріотизм, за переконаннями Герцена, пов'язаний з 

гуманізмом [41, с. 71].  

Революціонери-демократи наполягають на правильному розумінні 

поняття терміна «патріотизм». М. Чернишевський, виступаючи проти тих, 

хто не точно тлумачить і зловживає поняттям «патріотизм», пише: «Як усі 

високі слова – любов, слава, істина, – слово патріотизм іноді вживається не 

розуміючими його людьми для позначення речей, не маючих нічого 

спільного з істинним патріотизмом; тому, вживаючи священне слово 

«патріотизм», часто буває необхідно визначити, що саме ми хочемо розуміти 

під цим визначенням» [214, с. 78].  

В. Сухомлинський пов'язує патріотизм з почуттям обов'язку перед 

суспільством, почуттям особистої відповідальності « Почуття обов'язку – це 

голос совісті, це глибоко особисте ставлення людини до свого суспільства, 

народу» [177, с. 213].  

Позиції В. Сухомлинського близька позиція А. Макаренка. У своїй 

книзі «Виховання громадянина» А. Макаренко пише: « Обов'язок перед 
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країною, перед усім суспільством, перед людством може випливати в нас 

лише з глибокого, свідомого й одночасно кровного відчуття солідарності 

трудящих, міцного переконання в тому, що ця солідарність – благо для всіх 

людей і в тому числі, й для мене самого» [124, с. 71].  

П. Рогачов і М. Свердлін у роботі «Патріотизм і суспільний прогрес» 

зауважують, що: «Патріотизм, почуття любові до Батьківщини, втілені в 

служінні її інтересам, займають важливе місце в системі рухомих сил 

розвитку суспільства… Справжній патріотизм означає не просто почуття 

любові до Батьківщини, він є перш за все високою усвідомленістю 

громадянської відповідальності за долю Батьківщини, глибоким 

переконанням у необхідності підпорядковувати інтереси кожного інтересам 

усіх» [162, с. 23].  

М. Губанов стверджує, що патріотизм – це служіння Батьківщині, в 

«ньому розрізняються духовний зміст – патріотичні почуття та ідеї – і 

пронизані цими почуттями й ідеями дії, вчинки людей. Справжній патріотизм 

є глибока відданість своєму народу, яка поєднується з повагою до інших 

народів» [46,с. 88].  

На цьому наголошує також О. Русецький у книзі «Художня культура та 

патріотичне виховання»: «Уявляючи складне структурне утворення 

«патріотизм» в кінцевому рахунку, немов поділяється на дві підсистеми: 

емоційно-психологічну (почуття любові до Батьківщини, гордість за неї й т. 

ін. ) та раціонально-ідеологічну (усвідомлення ідей, дій, спрямованих на 

зміцнення Вітчизни)» [165, с. 56].  

Наявність цілого ряду трактувань сутності патріотизму пояснюється 

тим, що упродовж багатьох десятиліть він розглядався наукою переважно в 

контексті класового, політико-ідеологічного (марксистсько-ленінського) 

підходу. Поза цього контексту змістовий смисл поняття «патріотизм» 

інтерпретувався рідко та в обмеженій мірі [67, с. 51].  

В. Лутовинов характеризує патріотизм «як піднесено-емоційний стан 

особистості, де головним об'єктом патріотизму виступає держава» [114,с. 25].  
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З точки зору О. Терентьєва, патріотизм «вбирає в себе найкраще в 

національній культурі, він альтруїстичний, він підноситься над 

індивідуальними та груповими інтересами, сприяє тверезому осмисленню й 

визначенню народом своїх національно-державних інтересів, перспектив 

історичного розвитку й співробітництва з іншими народами світу» (с. 15). 

Автор вважає, що патріотизм - «це принцип, основа суспільного життя 

народу й людини, він істотно впливає на процеси управління, координації та 

соціалізації, які відбуваються в суспільстві, впливає на поведінку окремої 

людини та соціальної спільноти , є важливим атрибутом національного 

духовно-морального життя, найважливішим компонентом національної 

самосвідомості» [139,с. 30].  

Виходячи з наведених тлумачень, варто визначити типи патріотизму: 

• соціальний патріотизм передбачає формування політичної свідомості, 

якісні зміни, що відбуваються в духовному житті особистості; зміну 

ставлення до власності, свободу в переконаннях, кардинальні зміни у 

світогляді; формування ініціативності особистості; 

• філософський патріотизм - одна з форм відображення в свідомості 

людини подій, що відбуваються в суспільстві, складається з 

філософських роздумів (різні стани та ситуації), розуміння причиново-

наслідкових зв'язків з урахуванням просторових і внутрішніх 

компонентів, проблемного контексту; 

•  «людський» патріотизм- стриманість у вираженні стану, в поведінці.  

Патріотизм виховується при отриманні певних знань про сучасні події 

в своїй державі й у світі, при формуванні уміння оцінювати різноманітну 

інформацію, роздумувати. Слід урахувати, що патріотизм розуміється в 

більш широкому смислі слова (коли його об'єктом стає Вітчизна, народ, 

природа, багатства, духовні цінності й тому подібне) та в більш вузькому 

смислі слова (його об'єктом стає конкретне місце, де народилася людина, 

батьківщина батьків, родичі, друзі й тому подібне).  
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Отже, сутність поняття «патріотизм» історично формувалося спочатку 

на основі родинно-племінних стосунків як спектр почуттів відданості своїй 

родині, роду, племені та як любов до рідної землі й батьківщини. З розвитком 

суспільних відносин і в зв’язку зі зміною історичних формацій, перебігу 

різних подій, пов’язаних з цими змінами, значення патріотизму поступово 

розширилось і набуло сенсу в духовно-особистісному й соціальному 

аспектах, тобто стало згустком вираження національної ідеї, світогляду та 

прояву національної свідомості. Ці та інші категорії патріотизму розглядає 

галузь філософії.  

Понятійне навантаження терміна «патріотизм» у філософії традиційно 

відображає систему поглядів народу на природу й суспільство; на масово-

побутовому рівні – виражає успадковану та культивовану в народі любов до 

всього рідного (мови, культури, традицій тощо); на раціонально-суспільному 

рівні патріотизм є буттям народу в часі, самоусвідомлення й 

самоутвердження себе як етносу серед інших народів світу та співпрацю з 

ними; на особистісному рівні – сповідує почуття любові та відповідальності 

за долю свого народу, надає перевагу інтересам суспільства над власними. 

Тобто, філософське розуміння патріотизму ґрунтується на категоріях 

народного світогляду та національної свідомості [189, с. 171].  

Проблеми формування патріотизму особистості, в залежності від їх 

змісту та належності до рівнів наукового знання, класифікуються на декілька 

груп: методологічні, науково-педагогічні, міждисциплінарні, організаційно-

педагогічні та науково-методичні. У контексті нашого дослідження, 

відповідно до педагогічної галузі знань, найважливішими є проблеми 

науково-педагогічні.  

В. Луговинов наголошує, що в кожному періоді розвитку суспільства 

народний світогляд відрізнявся своїми характерними особливостями, що 

залежало від впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів. Зокрема, на 

формування світогляду, поведінки, менталітету народу впливають 

географічне розташування, конкретні історичні події, культурні зв’язки з 
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іншими народами, політика держави тощо. Це підтверджують міфологія, 

фольклор, історичні пам’ятки та інші культурні надбання держави. На основі 

народного світогляду формується національна свідомість – усвідомлення 

кожним членом суспільства своєї громадянської сутності, ідентифікація, 

тобто віднесення себе до тієї чи іншої національної спільності на основі 

уявлень про її типові риси, етнічну територію, історію та духовні вартості, 

міфи, легенди, нарешті, коріння її генезису та умови розвитку. Критеріями 

національної свідомості є усвідомлення місця й ролі свого народу в системі 

суспільних відносин, розуміння національних інтересів, взаємовідносин 

свого народу з іншими соціально-етнічними спільнотами, які проявляються в 

ідеях, почуттях, прагненнях.  

Національна свідомість, як найважливіша складова духовного життя 

народу, є так чи інакше соціалізованою. Тобто, її зміст формується та 

змінюється під впливом історичного розвитку суспільства. Тому в соціології 

під патріотизмом також розуміють любов до батьківщини, відданість своєму 

народу. Сутність такого патріотизму ґрунтується на соціально-політичному, 

суспільному та моральному принципах – ставленням людей до своєї країни, 

яке проявляється в певних діях і складному комплексі суспільних почуттів. З 

точки зору суспільствознавства поняття «патріотизму» тісно пов’язане з 

поняттям «громадянської культури». Це – ставлення індивідів до інституцій 

держави та настанов влади, їхня законослухняність і критична вимогливість. 

Виражається в ставленні населення до існуючого порядку, в знанні й 

визнанні ним суспільних норм, готовності дотримуватися їх.  

До громадянської культури належать знання людей про їхні права й 

обов’язки,про устрій держави, про політичні системи. В політології 

розглядається така ознака патріотизму як політична свідомість: 

опосередковане відображення політичного життя суспільства, суттю якого є 

проблеми влади, формування та розвиток задоволення інтересів і потреб 

політичних суб’єктів, сукупність поглядів, оцінок, настанов, які 

відображають політично-владні відносини. Однією з ознак патріотизму 
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також є політична культура. Це, насамперед, – рівень задоволення людиною 

й суспільством політичних ідей, концепцій, програм, досягнень суспільно-

політичних думок. Поняття політичної культури невід’ємне від поняття 

державності. Тому в цьому контексті патріотизм співвідноситься з поняттям 

громадянськості, оскільки воно означає усвідомлення кожним громадянином 

своїх прав та обов’язків щодо держави, суспільства, почуття відповідальності 

за їхнє становище. Отже, поняття громадянськості інтегрує в собі сукупність 

взаємопов’язаних цінностей, норм, якостей і властивостей особистості. 

А. Нікітін, Н. Савотіна, Г. Філонов визначають громадянськість як комплекс 

орієнтованих на позитивний прояв важливих якостей і властивостей 

особистості в умовах соціально значущої діяльності, її спрямованості на вищі 

цінності, норми суспільства і держави, відповідальності за свій вибір, 

поведінку і самореалізацію в інтересах їх розвитку та зміцнення [114, с. 56].  

У дослідженнях вчених, присвячених вияву сутності поняття 

«патріотизм» пострадянського періоду, немає однозначного визначення 

поняття. Судження філософів, учених, педагогів про розуміння патріотизму 

дуже відрізняються, а іноді протирічать одне одному. Тобто, сутність поняття 

«патріотизм» еволюціонує, наповнюється різним змістом.  

Поняття готовності щодо різних видів конструктивної діяльності 

пов’язане з педагогічним аспектом патріотизму – формування його рис у 

кожного члена суспільства. Адже патріотизм не є генетично успадкованою 

якістю людини, а формується внаслідок виховання. Це пояснюється 

складною природою цього явища, багатоаспектністю його змісту, структури 

та багатоманітністю форм прояву. Окрім того, проблема патріотизму 

розглядається дослідниками в різних історичних, соціально-економічних і 

політичних умовах, в залежності від особистої громадянської позиції, 

ставлення до Батьківщини 

Питання патріотичного виховання молодого покоління в дусі любові до 

Батьківщини та відданості рідній Вітчизні, законослухняних громадян 

держава завжди стояли в центрі уваги вчених упродовж усієї історії розвитку 
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людства. Сутність і природа патріотичного виховання аналізувалися багатьма 

вітчизняними та зарубіжними філософами, соціологами, психологами: 

К. Абульхановою-Славською, Б. Ананьєвим, І. Бехом, Л. Буївим, С. Батеніним, 

С. Іваненковою, С. Іконниковою, А. Ковальовою, В. Лисовським, 

В. Цибулевим, А. Мальцевим, А. Мудриком, Л. Сохань, Н. Смелзером, 

Ж. Тощенко, В. Чупровою, тощо. Значний внесок у розробку проблем 

методології патріотичного виховання як суспільного явища внесли 

дослідження Ю. Бабанського, В. Беспалька, H. Гончарова, Л. Гордіна, 

Л. Занкова, Б. Єсипова, Б. Лихачова, І. Лернера, Є. Моносзона, А. Мудрика, 

I. Огороднікова, В. Сухомлинського, Г. Щукіної та ін. У дослідженнях цих 

авторів підкреслюється думка про зростання ролі патріотичного виховання 

молоді. Всі вони солідарні в тому, що виховання молоді пов'язано з 

тенденцією зростання ролі суб'єктивного фактора в процесі патріотичного 

виховання.  

У філософському словнику за ред. І. Фролова патріотичне виховання 

розглядається як виховання, змістом якого є любов до Вітчизни, відданість, 

гордість за її минуле й сучасне, прагнення захищати інтереси Батьківщини. 

Це визначення актуалізує роль патріотичного виховання, оскільки саме через 

активну діяльність людини на користь суспільства та держави виявляються її 

справжні почуття [190, с. 358].  

В концепціях виховання Давньої Греції характерною рисою був 

розгляд людини тільки у відношенні її до держави, а не самої собі. 

Громадяни дрібних самостійних рабовласницьких держав-полісів не могли 

мислити себе поза Батьківщиною, яка гарантувала їх існування, і тому 

вищою метою кожного громадянина й держави вважалося благо поліса. У 

працях Перікла ідеалом людини представлений повноправний громадянин, 

котрий поєднує свої інтереси з державними, захищає етичні підвалини 

поліса, відрізняється високою громадянською свідомістю і багатством 

духовної культури. Ці ідеї знайшли відображення в драматичних творах того 

часу. У трагедіях Есхіла «Перси», «Семеро з Фів», Еврипіда «Фінікіянка» та 
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ін. головним лейтмотивом було прославляння патріотичних почуттів, вчинків 

людей, які усвідомлюють себе єдиним цілим з державою. Сократ вважав, що 

існують загальні та незмінні моральні поняття, які людина повинна прагнути 

усвідомити, до них він відносив любов до Батьківщини. Демокріт 

стверджував, що результатом виховання має бути моральна людина, помірна 

у всьому, що діє у відповідності з громадським обов'язком. Л. В. Лепелетьє в 

«Плані національного виховання» зазначав, що діти повинні виховуватися в 

дусі працьовитості й відданості батьківщині. Р. Кершенштейнер,розробляючи 

теорію трудової школи, зазначав, що така школа повинна виховувати в дітях 

служіння товаришам і державі, виховувати людей, які розуміють і 

підтримують цілі держави, з вдячністю її службовців, поважають закони.  

Щоб уточнити категоріальний зміст патріотичного виховання 

звернемося до аналізу його трактувань класиками педагогічної думки. 

Найпершим серед видатних зарубіжних мислителів сутність, теоретичні 

основи та напрями патріотичного виховання окреслив чеський педагог Я. 

Коменський. Зміст цього поняття, на його думку, має ґрунтуватися на ідеї 

народності, яка включає вимоги навчання рідною мовою, виховання 

людяності, гуманності, прагнення сформувати таку людину, яка вище за все 

ставить благополуччя своєї батьківщини і готова пожертвувати собою заради 

її свободи та незалежності. Я. Коменський зазначав, що одним з головних 

напрямків виховання повинно бути виховання в дитини прагнення надавати 

допомогу своїми послугами якомога більшій кількості людей. Він писав у 

«Великій дидактиці»: «Тільки тоді було б успішне становище в справах 

приватних і державних, коли усі виявили би бажання діяти в інтересах 

загального благополуччя». Відомий швейцарський педагог-класик 

Й. Песталоцці сутність патріотичного виховання вбачав у розвитку 

моральних почуттів на основі чуттєвого споглядання, у формуванні здатності 

дітей і молоді пізнавати добро та творити його. Спрямованість такого 

виховання, на його думку, має бути гуманістичною і дієвою. На принципах 

гуманізму також ґрунтував своє розуміння патріотичного виховання 
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німецький педагог А. Дістервег. У вихованні патріотизму провідними він 

ствердно проголошував принцип природовідповідності («як велить 

природа») та ідею внутрішньої свободи, вдосконалення, приязні, добра і 

справедливості, а домінантою виховного процесу – прищеплення любові до 

всього людства, до свого народу в середовищі сім’ї та школи. Серед 

вітчизняних мислителів минулого поняття патріотичного виховання глибоко 

переосмислював філософ і педагог Г. Сковорода. Специфіку цього процесу 

він розумів з позицій пізнання та самопізнання: «Кожний повинен знати свій 

народ, а в народі пізнати себе. Якщо ти українець, то будь ним» [191,с. 496] 

Крім цього, Г. Сковорода наголошував на необхідності плекати в кожної 

людини любов до народу та Батьківщини, людську гідність, гордість, 

шанобливе ставлення до народних традицій, яких варто неухильно 

дотримуватися.  

Вітчизняний гігант педагогічної думки К. Ушинський вважав, що 

патріотичне виховання – це прищеплення молодому поколінню почуття 

обов’язку перед Батьківщиною, відповідальності, високої гідності. Зокрема, 

він писав: «Як немає людини без самолюбства, так і немає людини без 

любові до Батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ до серця 

людини та могутню опору для боротьби з поганим» [188, с. 80]. Розглядаючи 

патріотичне виховання як одну зі складових загальної виховної системи, 

А. Макаренко його суть зводив до формування таких особистісних рис 

молодої людини, як воля, мужність, цілеспрямованість, почуття власної 

гідності, гордість за свій народ, честь та ін. В. Сухомлинський розглядав 

патріотичне виховання як удосконалення світоглядної свідомості, участь 

вихованців у суспільно корисній праці в дієвій формі розвитку обов’язку та 

відповідальності перед Батьківщиною. Великий педагог також стверджував: 

«Патріотичне виховання – це процес проникнення до всього, що пізнає, 

робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, котра формується» 

[178,с. 191]. Сутність патріотичного виховання видатний вчений-педагог 

трактував як активну діяльність особи, спрямовану на утвердження гуманних 
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ідеалів, працю на благо народу, зміцнення могутності, честі й слави 

Вітчизни, любов до людей, непримиренність до зла в усіх його проявах. 

Визначаючи радянський патріотизм як «благородну любов радянського 

народу до своєї Вітчизни», В. Сухомлинський підкреслював, що одним із 

головних виховних завдань школи є підготовка учнів до простої 

повсякденної праці, праці для суспільства як до патріотичної діяльності. У 

своїх роботах В. Сухомлинський також указував на те, що любов до Вітчизни 

стає силою духу тільки тоді, коли в людини відображені в свідомості образи, 

пов’язані з рідним краєм, мовою, коли з’являється відчуття гордості від того, 

що все це – твоя Батьківщина [72, с. 102].  

Наведені інтерпретації патріотичного виховання належать ідеології, яка 

відповідала особливостям тогочасних державних устроїв. У нинішніх 

суспільно-політичних і соціальних умовах пряме калькування їх втрачає свій 

сенс, оскільки сучасний патріотизм, дедалі більше набуваючи нових 

гуманістичних рис, розвивається в руслі загальних тенденцій еволюції 

суспільства, для якого сьогодні актуальним є засвоєння культурних 

цінностей інших націй і народів світу. Тому формування нового патріотизму 

полягає в гармонійному поєднанні традицій виховання минулого та 

вироблення нових виховних парадигм з урахуванням перспектив розвитку 

суспільства в цілому.  

Сучасні українські корифеї педагогічної думки (А. Алексюк, Г. Балл, 

І. Бех, О. Киричук, В. Кузь, О. Сухомлинська та ін.), збагачуючи теорію і 

практику патріотичного виховання в контексті новітніх виховних підходів, це 

поняття інтерпретують по-іншому.  

Зокрема, А. Алексюк розглядає цю категорію як дієве ставлення 

особистості до формування власного духовного багатства, добропорядності, 

свідомої громадянськості [3,с. 374].  

І. Бех, акцентуючи на понятійно-концептуальному зрівнюванні моралі 

та духовності людини, в змісті патріотичного виховання наголошує на 

готовності особистості обстоювати громадянські ідеї, які виявляються як 
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джерело її переживань і духовності. Це – ідеї свободи, справедливості, 

патріотизму та громадянського обов’язку. Учений зазначає, що такі ідеї 

спочатку мають стати особистісно значущими, обрости людськими 

пристрастями, втілитися у вчинках [13,с. 4-5].  

Глибокий і системний аналіз філософської, психолого-педагогічної 

наукової літератури доводить, що сучасне виховання, зокрема патріотичне, 

вчені розуміють як «формування гармонійної, розвиненої, високоосвіченої, 

соціально активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою 

громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й 

духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, 

працьовитістю, підприємливістю й ініціативністю» [52, с. 164].  

«Справжнє патріотичне виховання починається там, де ідея й особиста 

праця – піт, мозолі, зливаються воєдино, творять те, про що народ говорить: 

у людини є святе за душею» [122, с. 204].  

На сьогодні немає єдиного, чіткого підходу до визначення поняття й 

змісту патріотичного виховання. Тому ми поділяємо наукові погляди 

В. Сухомлинського, який вважав, що патріотичне виховання – це сфера 

духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що 

любить і ненавидить людина, котра формується. Патріотичне виховання 

розглядається як ідеал виховання молоді, що спирається на демократичну, 

гуманістичну й патріотичну основу національної свідомості, яка поєднується 

з толерантністю у взаєминах між людьми, з правдою і справедливістю.  

Патріотичне виховання покликане дати новий імпульс духовному 

оздоровленню народу, формуванню громадянського суспільства, яке 

передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової 

культури особистості, розквіту національної самосвідомості та ґрунтується 

на визнанні пріоритету прав людини. Воно має стимулювати розвиток 

суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства 

права, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту 

народу.  
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Головним завданням патріотичного виховання є формування 

патріотизму. Патріотичне виховання – планомірна виховна діяльність, 

спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму. Таке 

виховання охоплює розвиток любові до Батьківщини, національної 

самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до культури, традицій; 

відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у 

долю Батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення 

працювати на благо рідної країни, її народу. Таким чином, патріотичне 

виховання сьогодні є актуальним для держави в цілому. Смислове 

навантаження поняття «виховання» трансформується у відповідні змістові 

конструкції патріотичного виховання як виду педагогічної діяльності, яка в 

процесуальному аспекті визначається широким смисловим спектром: вплив 

суспільства на людину (соціалізація); цілеспрямований педагогічний вплив з 

боку системи навчально-виховних закладів; вплив педагога на особистість з 

метою формування у неї системи певних якостей, поглядів, переконань. 

Таким чином, патріотичне виховання – це соціальне явище, напрям 

педагогічної діяльності і фактор суспільного життя.  

Науковець М. Тимчик пропонує визначити загальний зміст 

патріотичного виховання: комплексна, системна та цілеспрямована 

діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, 

інших соціальних інститутів щодо формування в молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності 

до виконання громадянського обов’язку щодо захисту національних 

інтересів. Відповідно потрібно формувати в підростаючого покоління не 

підсвідомий патріотизм, а духовно осмислений, рефлексивний, який би 

поєднував пристрасну любов до свого народу, Батьківщини з почуттям міри 

й поваги до інших народів [183,с. 19].  

Аналіз наведених та інших інтерпретацій дає змогу дійти висновку, що 

патріотичне виховання має дієву основу. Але, на жаль, доводиться 

констатувати, що в сучасній фундаментальній педагогічній науці немає 
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однозначного трактування означеної категорії, чим і пояснюється відсутність 

її чіткого формулювання у державних освітніх документах.  

Проблемам патріотичного виховання молоді присвячено чимало 

наукових досліджень останніх десятиліть, в яких категорія патріотичного 

виховання трактується неоднозначно. Це пояснюється особливістю предмета 

дослідження. Однак більшість авторів спільні в думці про те, що патріотичне 

виховання – це цілеспрямований процес формування різноманітних 

патріотичних якостей особистості. Головною суперечністю у багатьох 

підходах до визначення феномена патріотичного виховання є недостатнє 

врахування його синергетичного аспекту, який полягає в постійній якісній 

зміні, в характері діалектичної єдності частин і цілого цього системного 

педагогічного явища.  

В сучасних педагогічних дослідженнях учені широко використовують 

матричну системну методологію, суть якої полягає в створенні 

концептуального простору, в якому співіснують і взаємодіють різні відомі у 

науці моделі педагогічного об’єкта. Скориставшись цією методологією, 

науковець О. Онопрієнко пропонує уточнити сутність поняття патріотичного 

виховання, виходячи з діалектико-діалогічної форми виховного процесу, як 

взаємодії об’єкта і суб’єкта педагогічної дії. Розглянуті вище інтерпретації 

цієї категорії на міждисциплінарному рівні дають змогу змоделювати це 

педагогічне явище у двох трикомпонентних змістових площинах.  

Перша: 1) соціальний зміст поняття (певний тип соціально-

педагогічних відношень і спосіб встановлення зв’язку між об’єктом і 

суб’єктом педагогічної дії); 2) аксіологічний зміст (діалог культур – 

міжнародний, міжособистісний на рівні дорослих людей, між педагогами 

різних поколінь, між батьками і дітьми, між людьми різних етно-

національних і виховних традицій, між педагогом і вихованцем); 3) духовний 

зміст (потреби пізнання світу, самопізнання, рефлексії життєвого досвіду).  

Друга: 1) інформаційний зміст (трансляція знань, обмін інформацією у 

процесі міжособистісного спілкування – спонтанний і цілеспрямований); 2) 
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діяльнісно-результативний зміст (демонстрація результатів конструктивної 

діяльності – пізнавальної, управлінської, ігрової, навчальної, виховної, 

дослідницької, творчої); 3) психологічний зміст (стимулювання виникнення 

позитивних почуттів, станів і переживань у вихованця з боку педагога) [146, 

с. 149-157].  

Детальне насичення патріотичним смислом названих площин дає 

можливість інтерпретувати «патріотичне виховання» як узагальнене поняття, 

яке охоплює різноманітні сфери (політичну, навчально-виховну, дозвільну) 

організованого та цілеспрямованого впливу на особистість з боку держави, 

народу, етнічної групи, колективу, сім’ї, педагога, окремої людини з метою 

створення для неї умов і шляхів формування патріотизму. Досягнення цілей 

патріотичного виховання вимагають дотримання наукового підходу, тобто 

врахування об’єктивних закономірностей його перебігу. Науковий підхід до 

процесу формування громадянина-патріота передбачає, що дія загальних 

закономірностей становлення патріотизму опосередковується впливом 

конкретно історичних умов життєдіяльності даного суспільства і кожного з 

його суб’єктів зокрема.  

Ефективність виховання патріотизму значною мірою залежить від 

реалізації діяльнісного підходу. Особистість громадянина-патріота 

формується інтенсивніше, якщо він любить Батьківщину не лише на словах, а 

на ділі, якщо бере реальну участь в діяльності, в якій апробуються на 

практиці громадянські цінності, якщо ця діяльність проходить через його 

почуття, відповідає його потребам та інтересам.  

У патріотичному вихованні особливого значення набуває особистісно-

орієнтований підхід, коли в центрі освітньо-виховного процесу стоять 

інтереси дитини, її потреби та можливості, права окремого індивіда, його 

суверенітет. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів як людина 

(особистість) – народ (культура, історія, освіта) – держава (суспільство) 

можна реалізувати перспективну і демократичну модель виховання 

громадянина-патріота. Необхідною умовою оптимізації патріотичного 
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виховання є дотримання системного підходу, який передбачає розгляд 

цілісного багаторівневого взаємозалежного відкритого процесу в його 

постійному розвитку і саморозвитку.  

Досягнення цілей патріотичного виховання вимагають дотримання 

наукового підходу, тобто врахування об’єктивних закономірностей його 

перебігу. Науковий підхід до процесу формування громадянина-патріота 

передбачає, що дія загальних закономірностей становлення патріотизму 

опосередковується впливом конкретно історичних умов життєдіяльності 

даного суспільства і кожного з його суб’єктів зокрема.  

Основними принципами патріотичного виховання є: 

- принцип національної спрямованості, що передбачає формування 

національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого 

народу, шанобливе ставлення до його культури; здатності зберігати свою 

національну ідентичність, брати участь у розбудові та захисті своєї 

держави; 

- принцип гуманізації виховного процесу означає, що вихователь зосереджує 

увагу на дитині як вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні 

особливості і можливості, не форсує її розвитку, спонукає до 

самостійності, задовольняє базові потреби дитини; виробляє 

індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме ставлення до своєї 

поведінки, діяльності, патріотичних цінностей; 

- принцип самоактивності і саморегуляції, який сприяє розвитку у 

вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й 

самокритичності, до прийняття самостійних рішень. Поступово виробляє 

громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її 

реалізацію в діях ы вчинках; 

- принцип культуровідповідності, що передбачає органічну єдність 

патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, 

народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, 

наступність і спадкоємність поколінь; 
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- принцип полікультурності передбачає інтегрованість національної 

культури у європейський та світовий простір, створення для цього 

необхідних передумов: формування у дітей та учнівської молоді 

відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, 

цінностей, до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності 

диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати 

українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської; 

- принцип соціальної відповідності обумовлює необхідність узгодженості 

змісту і методів патріотичного виховання реальній соціальній ситуації, в 

якій організовується виховний процес. Завдання патріотичного виховання 

зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачають 

виховання у дітей готовності до ефективного розв’язання життєвих 

проблем.  

Отже, патріотичне виховання є складовою частиною загального 

виховного процесу, яке включає в себе соціальні, цільові, функціональні, 

організаційні та інші аспекти, володіє високим рівнем комплексності, тобто 

охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: 

соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається 

на освіту, культуру, історію, державу, право.  

 

 

1.2. Сучасні підходи до визначення місця патріотичного виховання 

в системі освітньо-виховної діяльності в КНР 

 

У Китаї, який перебуває сьогодні на стадії інноваційного розвитку, 

патріотизм визначається як одна з форм органічної єдності особистого та 

соціального, творчий союз особистості й суспільства, запорука подальшого 

процвітання країни та народу. Саме тому в країні ідеологія державної 

політики орієнтована на виховання громадянина-патріота, а провідними 

соціальними інститутами, що здійснюють цей процес, визнаються сім'я та 



34 

школа. Провідними спеціалістами з патріотичного виховання в КНР сьогодні 

вважаються Хан Мімі, Лей Феіїн, Гао Оючан.  

Традиції любові до власної країни, усвідомлення її винятковості 

притаманні китайському суспільству здавен. І велика заслуга у цьому 

належить владі Китаю. Наприклад, ще за часів Цинь (221-207 рр. до н. е. ) 

території, які оточують Китай, офіційно визнавалися непридатними для 

життя внаслідок відсутності там кисню та заселення чудернацькими 

істотами, які не мають відношення до людського виду. Саме за династії Цинь 

розпочалося будівництво Великої китайської стіни задля відділення від 

решти територій. Упродовж історії любов до Батьківщини, імператора як 

уособлення Батьківщини, власного батька як уособлення імператора 

вважалися в Китаї найбільшими чеснотами.  

Питання вироблення чіткої концепції патріотичного виховання гостро 

постало перед КНР у перші ж роки існування. Через загальне зубожіння, 

політичні негаразди, фактичну окупацію Китаю іноземними військами, 

громадянську війну розпочався процес апатії. Тож уряду під керівництвом 

Мао Цзедуна було потрібно якнайшвидше вирішити питання зацікавленості 

кожного мешканця в економічному розвиткові країни. Питання було 

вирішено завдяки дієвій програмі патріотичного виховання, яке стало 

підґрунтям «політики великого стрибка» (оцінка її економічних, культурних 

та соціальних наслідків не є завданням статті). Результат патріотичної 

концепції того періоду - внесення до Конституції положення про те, що 

«кожний китаєць, у першу чергу, має бути гідним громадянином КНР, 

сприяти її розвитку та бути творцем її досягнень» (ст. 4) [93]. Надалі це 

положення було розширено в конституційних обов'язках, зокрема: 

 Громадяни Китайської Народної Республіки мають право на працю і 

зобов'язані працювати. Держава заохочує заняття громадян добровільною 

безоплатною працею (ст. 42).  

 Громадяни Китайської Народної Республіки мають право на освіту і 

зобов'язані вчитися (ст. 46).  
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 Громадяни Китайської Народної Республіки зобов'язані захищати єдність 

держави і згуртованість усіх національностей країни (ст. 52).  

 Громадяни Китайської Народної Республіки зобов'язані … берегти 

суспільну власність, дотримуватися трудової дисципліни, (ст. 53).  

 Військова служба та участь у народному ополченні відповідно до закону 

є почесним обов'язком громадян Китайської Народної Республіки (ст. 55).  

 Громадяни Китайської Народної Республіки зобов'язані відповідно до 

закону платити податки (ст. 56) [93].  

Патріотичне виховання - найважливіша ідея усієї китайської 

педагогіки. Воно, найбільшим чином, ґрунтується на понятті 

«китаєцентризму». 1982 року генеральний секретар ЦК КПК Ху Яобан 

наголосив на необхідності рішуче покінчити із захопленням художньою 

практикою Заходу, з випадками поклоніння перед закордонним, а якщо ці дії 

мають серйозний характер, вони повинні переслідуватись законом. Цей 

період характеризується підвищеною увагою до проблем патріотичного 

виховання, яке передбачало виховання китайського духу, дотримання 

китайських традицій. У матеріалах преси зазначалося, що «патріотизм - 

найкраща традиція і найвища моральна якість китайської нації», основний 

«критерій оцінки окремих осіб, класів, партій, вчень, теорій та ідейних течій» 

[127, с. 186], а «формою патріотичного виховання» було оголошено вивчення 

вітчизняної історії. При цьому зазначалося, що використання «книг із 

всесвітньої історії виправдано тільки в тому випадку, якщо в них немає 

схиляння перед іноземним». Вивчення всесвітньої історії, «яка звільнена від 

європоцентризму», на думку теоретиків, «буде однією з найкращих 

передумов виховання у молоді високих якостей будівників соціалістичної 

Батьківщини» [167,с. 115]. У жовтні 1983 р. на перше місце було висунуто 

проблему «духовного забруднення китайської нації». Заборонялось все 

закордонне, некитайське, а телебачення і преса пропагували тільки 

вітчизняне. Цей процес не припинився й сьогодні.  
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Давньокитайський філософ і мислитель Кунцзи (Конфуцій, 551-479 

років рр. до н. е. ) залишив систему етичних норм і правил, які включають: 

чесність, скромність, ощадливість, вірність обов'язку, гуманність і 

милосердя, повагу до батьків і старших за віком, неприйняття доносів, 

прагнення до компромісу, стабільності, порядку і дисципліни. Що стосується 

поваги та шанування правителя і старших за соціальним становищем, то це 

потрібно в тому випадку, якщо вони є чесними, справедливими та гуманними 

людьми, проявляють турботу про своїх підданих. Пристрасне прагнення до 

навчання Конфуцій вважав основною гідністю особистості. Саме навчання і 

виховання він розглядав як засіб розкриття та розвитку людських здібностей. 

У Китаї праці та філософсько-етичні погляди філософа й громадського діяча 

Давнини Конфуція (551 – 479 рр. до н. е. ). стали підґрунтям не лише для 

педагогічних студій Давнини та Середньовіччя, а взагалі для китайської 

педагогіки як науки. Конфуцій узагальнив досвід виховання й освіти 

Давнього Китаю і на основі загальнофілософських і соціальних поглядів 

виробив свої оригінальні ідеї. Він розглядав виховання та моральне 

самовдосконалення як істотний фактор людського буття, умову 

благополуччя. Конфуцій намагався виховати новий тип людини, яка могла б 

згодом перетворитися на досконалу людину, або «благородного мужа» 

(цзюнь-цзи), тобто особистості з високими моральними якостями, освічену та 

виховану у дусі дотримання ритуалів і Дао. Вперше в історії Китаю, 

пов'язавши закон з мораллю, Конфуцій створив етико-політичне вчення, яке 

закликало правителів поважати гідність людини. Воно відіграло унікальну 

роль у формуванні світогляду й національного характеру китайців.  

Але філософія Конфуція не була єдиним наповнювачем ідеологічної 

сфери давнього Китаю. Її з ним ділили: вчення Мо Цзи (479-381 рр. до н. е. ) і 

Шан Яна (представника напрямку фацзя (легізм). По-своєму розвинули 

конфуціанський погляд на виховання китайські мислителі Мен Цзи (Мен Ке) 

(372- 289 рр. до н. е. ) і Сюньцзи (Сюнь Куан) (298 — 238 рр. до н. е. ). 

Окремо в історії розвитку філософської та етичної (а, отже, і педагогічної) 
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думки Китаю стоїть філософія засновника даосизму Лао Цзи (369-286 рр. до 

н. е. ), якому також приписується авторство «Дао Децзін» - основного 

трактату даосизму. Саме даосизму китайці зобов’язані формуванням 

повноцінного культу предків, який став органічним доповненням до вчення 

Конфуція про виховання. При всьому різномаїтті філософських і релігійних 

вчень Давнього Китаю, саме вчення Конфуція зайняло головну позицію і на 

його постулатах базувалася вся наступна філософська думка країни.  

Під впливом конфуціанства Ден Сяопін підкреслював важливість 

моралі та моральності в своїх планах політичної перебудови суспільства, 

запропонував встановити зв'язок між двома поняттями – «управління за 

допомогою моралі» й «управління за допомогою закону», що сприяло 

творенню правопорядку в країні [4, с. 30]. Ден Сяопін фактично реабілітував 

ім'я Конфуція, якого китайці завжди шанували, за винятком періоду 

тоталітарного правління Мао. Останній претендував на те, щоб його 

ідеологія змінила конфуціанство і стала визначати життя китайського народу 

на століття вперед. Заслуговує уваги й та обставина, що в теорії Ден Сяопіна 

використовується соціально-утопічна ідея «малого благоденства» - Сяокан, 

про яку говорив Конфуцій. Ден Сяопін позначив терміном Сяокан мета, яку 

Китай повинен досягти до 2000 р. : збільшуючи свій валовий національний 

продукт, вирішити питання про забезпечення народу продовольством і 

одягом, дати громадянам середньо-заможний рівень життя. Для цього Китаю 

необхідно «поставити центровим розвиток науки, техніки і народної освіти, 

щоб економічне будівництво спиралося на науково - технічний прогрес і 

високий професіоналізм трудівників» [1, с. 64-66].  

XV з'їзд КПК, який відбувся у вересні 1997 р. (після смерті Ден 

Сяопіна), прийняв теорію Ден Сяопіна в якості офіційної ідеології. Її розділ 

про необхідність «будівництва духовної цивілізації», до якої відносяться 

політика, ідеологія, освіта, наука і культура, визнається в якості теоретичної 

бази для розвитку педагогічної науки, включаючи теорію виховання. Про це 

йдеться в «Законі КНР про освіту» [2, с. З], а також в конституції країни: 
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«Держава посилює будівництво соціалістичної духовної цивілізації шляхом 

широкого утвердження високих ідеалів і моральності, здійснення загальної 

освіти, виховання в дусі дотримання дисципліни і законності, шляхом 

розробки і проведення в життя правил поведінки та пам'яток для різних 

категорій населення міста і села. Держава ратує за суспільну мораль, для якої 

характерна любов до батьківщини, народу, праці, науки й соціалізму, 

проводить серед населення виховання в дусі патріотизму, колективізму, 

інтернаціоналізму та комунізму, виховання у світлі діалектичного та 

історичного матеріалізму, веде боротьбу проти буржуазної, феодальної та 

іншої негативної ідеології» [З]. «Будівництво духовної цивілізації» включає 

формування нової політики щодо китайських традицій, культурних і 

духовних цінностей, насамперед конфуціанства 

Соціальна орієнтованість китайських реформ забезпечує їх успіх: 

благотворність змін особисто на собі відчуває кожен китаєць, що робить його 

активним прихильником і учасником того, що відбувається. Ефективності 

роботи сприяє також виховна політика китайського керівництва. Сама мета 

реформ зрозуміла і близька всім верствам населення, вона звертається до 

патріотичних і національних почуттів китайців у прагненні підняти країну та 

відродити її велич. Китайське керівництво постійно наголошує, що успіх 

реформ залежить від посилення керівної ролі КПК. Державний комітет КНР з 

освіти проводить конкретну роботу з реалізації партійних постанов. Так, 13 

квітня 1990 р. ним видані директиви щодо здійснення виховання в 

початковій і середній ступенях освіти; 23 серпня 1994 р. висунуті пропозиції 

щодо змісту виховання в школі, а 23 листопада 1995 р. прийнята програма 

виховання студентів вузів, включаючи педагогічні.  

У березні 1993 р. Держкомітет провів Всекитайську нараду по роботі в 

галузі морального виховання школярів, на якій йшлося про стан реалізації 

директив ЦК КПК з «будівництва духовної цивілізації» стосовно 

загальноосвітньої школи. На Всекитайській нараді з питань освіти в червні 

1994 р. виступили генсек ЦК КПК Цзян Цземінь і тодішній прем'єр уряду Чи 
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Пен, які велику увагу приділили питанням виховання молоді в процесі 

будівництва соціалізму з китайською специфікою [5, с. 3-10].  

Свідченням посилення боротьби за «соціалістичну мораль» стало 

проведення в жовтні 1996 р. пленуму ЦК КПК, спеціально присвяченого 

питанням «будівництва духовної цивілізації». Під керівництвом КПК Цзян 

Цземіня розгорнуто ідеологічну кампанію, спрямовану проти злочинності та 

корупції, а також проти «потоку негативної інформації з Заходу», «сліпого 

наслідування західним цінностям». На сторінках китайського педагогічного 

друку публікується велика кількість робіт з проблем виховання у 

відповідності з положеннями теорії «будівництва духовної цивілізації». Як 

підкреслює, наприклад, вчений-педагог Чжан Цзянь, в умовах ринкової 

економіки помітно зростає роль морально-ідеологічного виховання з метою 

зміцнення соціалістичного духу [6, с. З].  

Вчені сучасного Китаю серйозно задумалися про культурну основу 

патріотичного виховання. Вони намагаються проаналізувати нові можливості 

китайської культури в її сучасному стані. Проблеми ідеологічної емансипації, 

змін культурного розвитку в умовах впливу Заходу, зростаючої конфронтації 

з Інтернет, як основного джерела інформаційно-комунікаційних технологій – 

усе це потребує сприяння китайській культурі та створення спільного 

духовного будинку для китайської нації, зміцнення культурного розвитку 

країни та національної самосвідомості; підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності китайської культури під керівництвом 

Комуністичної партії Китаю.  

Патріотичне виховання в Китаї базується на сучасних засадах 

економічної системи, запитах держави з урахуванням глобалізації світової 

економіки й інтересів авторитетних представників країни. Завдання 

патріотичного виховання спрямовані на зміцнення колективного духу; 

формування масової свідомості нації; сприяння раціональному, відкритому, 

спокійному, впевненому авторитету влади; усвідомлення важливості 

колективної роботи у впровадженні інновацій; підвищення обізнаності 
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вітчизняних підприємств щодо соціальної відповідальності.  

Патріотизм у Китаї тісно пов'язаний з поняттям Батьківщина, яка 

представляє собою народ, країну. Любов до Батьківщини – це любов до 

братів і сестер, родичів і друзів, до предків та історії. Батьківщина також є 

культурою, пов'язаною з державою і нацією, і кожен народ має свою 

культуру. Любити Батьківщину – це не тільки знати національну мову та 

звичаї, одяг, продукти харчування. Більш важливо знати традиційні цінності 

нації, способи мислення та правила поведінки. В сучасному Китаї 

патріотична освіта орієнтує людей глибоко замислитися про такі цінності як: 

возз'єднання Батьківщини та єднання всього народу; гармонійне 

співвідношення соціалістичної демократії, яка володіє китайською 

специфікою, з капіталістичною демократією Заходу; зміцнення національної 

єдності; опора на марксистську концепцію у сфері прав людини й освіти.  

Китайський патріотизм, що бере свій початок зі стародавньої історії 

держави, передавався від покоління до покоління, підкріплюючись способом 

життя в спільноті та колективною працею, з одного боку, і національно-

психологічними якостями — з іншого (жорстка дисципліна, висока 

залежність індивіда від групи, особливий характер співчуття та 

співпереживання). Про патріотизм йдеться також у китайському законі про 

освіту: держава потребує суспільної моралі, побудованої на любові до 

батьківщини, народу, праці, науці й соціалізму, а тому виховання громадян 

здійснюється в дусі патріотизму, колективізму, інтернаціоналізму та 

комунізму. Юних китайців ростять вірними соціалістичним ідеям, готовими 

продовжувати справу партії та дбати про розвиток своєї країни. Держава 

відводить школі в цьому процесі важливу роль і підготувала цілий пакет 

документів, що конкретизують особливості формування патріотичної 

свідомості молоді: постанови ЦК КПК про роботу з морального виховання в 

початковій і середній школі, про здійснення патріотичного виховання, про 

посилення роботи з етичного виховання школярів і т. д. Патріотизм — це 

вища мораль китайської молоді: характер людини тут визначають за її 
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ставленням до батьківщини. Тому виховання патріотизму в китайських 

школах — не просто ідеологічне, але й глибоко прикладне завдання. Вже в 

початковій школі дітям прищеплюють почуття колективізму, 

відповідальності й обов'язку, дисциплінованість і повагу до традицій, 

знайомлять з основними положеннями конституції та з головними законами 

держави, вивчають історію та культуру Китаю. Перший помічник партії в 

справі патріотичного виховання школярів — дитячо-юнацькі організації. 

Наймасовіша з них — Юні піонери Китаю, що налічує близько 130 мільйонів 

членів, де найменшим піонерам шість років, а старшим — 14. Статут піонерів 

наказує створення в кожній школі відділення організації. Юними піонерами 

керує Комуністична спілка молоді, організація, що нагадує комсомол в 

Радянському Союзі, а дорослі лідери обираються. з її членів.  

Китай — одна з небагатьох держав у світі, де початкова військова 

підготовка — обов'язковий предмет шкільної програми, який уводиться з 9 

років. Учні старших класів, крім осіб, звільнених за станом здоров'я, повинні 

проходити єдину військову підготовку відповідно до «Положення про 

військову підготовку учнів», розроблене міністерствами освіти та оборони. 

Програма передбачає ознайомлення з теорією і практикою військової справи, 

причому не тільки на базі шкіл, але й у спеціальних армійських таборах. 

Позитивне значення такої підготовки — у вихованні дисципліни та 

колективізму.  

Очевидний той факт, що перші уроки патріотизму кожна людина 

отримує в сім'ї. З самого раннього віку дитина відчуває любов до своїх 

батьків і всієї родини, свого двору, міста, навколишньої природи. У Китаї в 

сімейному виховному просторі традиційним є взаємодія трьох поколінь, коли 

дитина включена в інтерактивне спілкування з батьками, бабусями та 

дідусями. Значущість такої взаємодії особливо важлива в молодшому віці, 

підкреслював російський педагог К. Ушинський: «Природні педагоги – 

бабуся, мати, дід, - інстинктивно розуміли й знали з досвіду, що моральні 

сентенції приносять дітям більше шкоди, ніж користі; мораль полягає не в 
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словах, а в самому житті сім'ї, що охоплює дитину з усіх боків і звідусіль 

щохвилини проникає в її душу». Відвідування театрів, тематичних виставок і 

музеїв, меморіальних пам'ятників з сім'єю, а не тільки в складі шкільної 

екскурсії, формує в дитині повагу до культурної спадщини своєї країни й 

уявлення про сім'ю як про те, що не розкажуть дітям книги, театр, кіно, 

музика. Якщо в сім'ї цінують мистецтво, показують дітям шедеври народної 

творчості великих майстрів Китаю – все це виховує в дітях почуття 

патріотизму.  

У Китаї патріотизм є основою та передумовою для нормального 

розвитку дитини. Лу Шижен пише, що з урахуванням вікових особливостей і 

на основі позитивного мислення в дитини необхідно формувати ставлення до 

Батьківщини, до концепції народу, щоб ліквідувати негативну поведінку та 

пропагувати здоровий спосіб життя. Сім'я повинна бути повністю 

поінформована про зміст і засоби патріотичного виховання, створювати 

спеціальне сімейне середовище виховання патріотизму, з урахуванням 

вікових особливостей. Також важливо застосовувати всі ситуації та 

різноманітні засоби сімейного життя для виховання патріотизму на кожному 

етапі розвитку. Лу Шижен дає ряд рекомендацій з патріотичного виховання в 

сім'ї. По-перше, необхідно ясно розуміти, що таке «патріотизм». По-друге, 

батьки повинні звернути увагу на їхні власні моральні установки, визначити 

значення та напрямки розвитку патріотизму. По-третє, розуміти важливість 

виховання патріотизму на всьому, що складає життя, навіть на дрібниці. По-

четверте, приділяти увагу вихованню та розвитку патріотичних емоцій. По-

п'яте, направляти своїх дітей виявляти дух патріотизму в реальному житті. 

По-шосте, подавати дітям особистий приклад патріотизму та моральних 

засад. В-сьомих, використовувати засоби мотивації: нагороду та покарання, 

зміцнення впливу сімейного виховання патріотизму. Однак, масове 

залучення до західної субкультури вилущує з сімейного фольклору острівці 

народної та національної культури (колискові, казки, ігри, традиційні свята), 

підміняючи їх різними розвагами, які не несуть будь-якого виховного 
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навантаження. Все це нівелює в свідомості молодої людини ідеальний образ 

Батьківщини та розмиває патріотичні почуття. У китайській родині сьогодні 

досить актуальними є такі проблеми виховання: виховання однієї дитини, 

відродження кращих традицій сімейного виховання, підготовка до 

самостійного життя в суспільстві, встановлення правильних стосунків у сім'ї 

(з батьками, братами, сестрами), оптимальні форми виховання дітей 

матерями та батьками тощо.  

Починаючи з середини ХХ ст. завдяки активному перейняттю 

радянської системи виховання в КНР було офіційно виділено 9 видів 

виховання (моральне (ідеологічне), трудове, фізичне, патріотичне, естетичне, 

релігійне, правове, екологічне та розумове). В педагогічній фаховій 

літературі виокремлюється так звана «Велика четвірка», що складає базис 

сучасної китайської педагогічної науки , основа якої була закладена в працях 

Мао Цзедуна (зокрема стаття «Як вірно виховувати народ»). До «Великої 

Четвірки» відносяться моральне, трудове, фізичне та патріотичне виховання. 

Окрема увага приділяється політичному вихованню.  

Вчений, педагог Ци Ваньмо, відповідно до положення теорії Ден 

Сяопіна, висуває свою «Теорію активного виховання в процесі діяльності». 

Він розглядає її як моральну філософію, яка заснована на суспільній і 

виробничій діяльності людини, уводить термін «практична моральність». 

Китайці — великі патріоти не тільки Китаю, але й міста, села і навіть дому, в 

якому народились. Китайських дітей змалечку навчають поважати і зберігати 

традиції, купувати в першу чергу речі вітчизняного виробництва. З 2001 року 

в Китаї третя субота вересня оголошена всенародним днем патріотичного та 

оборонного виховання. Ця постанова була прийнята на 23-тій сесії 

Постійного комітету Загальнокитайських зборів народних представників 9-го 

скликання згідно з 12-ю статтею Закону КНР «Про патріотичну та воєнну 

освіту» (квітень 2001 року). В програмах початкових і середніх шкіл Китаю, 

а також в коледжах і університетах з’явився обов’язковий теоретичний 
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предмет «Національна оборона», завданням якого є розвиток в учнів 

національного, патріотичного і оборонного мислення.  

На патріотичному (ідеологічному, морально-ідеологічному) вихованні 

базується система цінностей, переконань китайського народу, суспільний 

устрій країни. Воно включає в себе питання духовного стану нації. Велику 

відповідальність щодо забезпечення відповідного патріотичного рівня країни 

несуть відділ пропаганди ЦК КПК, міністерство суспільної безпеки, 

міністерство освіти, педагоги та вихователі. На державному рівні вважається, 

що патріотичне виховання – це одна з найважливіших сфер, які потребують 

уваги з боку партії. Саме про це свідчить велика кількість прийнятих 

керівництвом країни документів: «Постанова ЦК КПК про роботу з 

морального виховання в початковій і середній школі» від 25 грудня 1988р. , 

«Постанова ЦК КПК про підсилення і вдосконалення роботи з морального 

виховання учнів загальноосвітніх шкіл» від 31 серпня 1994 року, Державний 

комітет КНР з освіти видав «Директиви зі здійснення морального виховання 

на початковій і середній ступенях освіти» від 23 серпня 1994, 23 листопада 

1995 року прийнята програма морального виховання студентів вузів.  

Професор Цуй Сянлін ототожнює моральне виховання з ідеологічним, 

ставить перед ним мету підготовки будівників нового суспільства. Багато 

вчених, педагогів сучасної КНР вважають, що виховання в навчальному 

процесі повинно бути поставлене на перше місце, підкреслюють: «моральне 

вдосконалення повинно стати важливою складовою частиною всебічного 

розвитку особистості, розглядатися як суттєвий компонент загального 

культурного процесу» [94,c. 21]. Педагог Сунь Гожун розглядає виховання як 

основу якісної освіти.  

Користуючись досвідом поколінь, китайський уряд бере не абияку 

участь у вихованні свідомого патріотизму в мешканців країни. З 2001 року в 

Китаї третя субота вересня оголошена всенародним днем патріотичного та 

оборонного виховання. Ця постанова була прийнята на 23-тій сесії 

Постійного комітету Загальнокитайських зборів народних представників 9-го 
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скликання згідно з 12-ю статтею Закону КНР «Про патріотичну та воєнну 

освіту»(квітень 2001 року). В програмах початкових і середніх шкіл Китаю, а 

також в коледжах і університетах з’явився обов’язковий теоретичний 

предмет «Національна оборона», завданням якого є розвиток в учнів 

національного, патріотичного й оборонного мислення. В закладах освіти 

фундаментальною основою виховання мають бути духовність, патріотизм, 

моральність – саме ті цінності, які закладені в основі формування 

особистості. Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати 

та розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої 

роботи з виховання кожної особистості. Сьогодні перед суспільством й 

освітніми закладами стоїть проблема розвитку особистості свідомого 

громадянина, який поєднує в собі національні риси та самобутність народу 

[25, с. 10].  

Сьогодні до провідних завдань виховання молоді в КНР належать: 

 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості 

відповідно до її інтересів і суспільних вимог; 

 реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації 

в процесі виховання, орієнтації на «усередненого» вихованця; 

 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування ними 

духовних надбань народу; 

 формування почуття патріотизму, національної свідомості, любові до 

свого народу, його історії, держави, рідної землі, родини, гордості за 

минуле, і сучасне - якостей, які безпосередньо впливають на досягнення 

достатнього рівня обороноздатності держави та зміцнення її могутності; 

 культивування кращих рис ментальності – працелюбності, свободи, 

зв’язку з природою, толерантності; 

 охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я.  

Патріотичне виховання молоді займає значне місце, в тій чи іншій мірі 

охоплюючи більшість напрямків виховання. Воно як уведення підростаючого 

покоління в систему цінностей демократичного (громадянського) суспільства 
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передбачає формування в нього основ громадянської культури [3, с. 17]. 

Громадянська культура – це глибоке усвідомлення своєї належності до 

певної держави, почуття громадянської гідності, відповідальності й 

обов'язку, здатність рішуче відстоювати суспільно-державні цілі в складних 

ситуаціях. Визначальними характеристиками громадянської культури є: 

патріотизм, правосвідомість, політична освіченість, моральність, трудова 

активність [21, с. 6].  

Зі змістової точки зору патріотичне виховання молоді в сучасних 

умовах Китаю – це, насамперед, «становлення національної свідомості, 

належності до рідної землі, народу» [38, с. 109]. Цей процес має два етапи, 

що відповідно вказують на різні рівні засвоєння національних цінностей. На 

першому етапі здійснюється етнічне самоусвідомлення на основі засвоєння 

рідної мови, родинних звичаїв, традицій, національної міфології, мистецтва; 

народних поглядів, переконань, ідеалів, загальноприйнятих норм поведінки 

тощо. На другому етапі – громадсько-патріотичне самоусвідомлення – в 

процесі включення в активну творчу діяльність, спрямовану на розбудову 

власної держави, її впорядкування та зміцнення; вивчення історії Вітчизни, її 

культурної спадщини; відновлення різних елементів китайської культури у 

власній життєдіяльності; встановлення дружніх партнерських відносин з 

представниками інших країн і народів, культивування кращих рис китайської 

ментальності, розвитку самобутності кожної особистості тощо.  

Процес патріотичного виховання в закладах освіти КНР значною мірою 

зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які 

сприяють оволодінню системою знань про людину та суспільство. Крім того, 

оволодіння системою знань формує здатність усвідомлювати місце своєї 

спільноти серед інших спільнот світу, норми міжнародного спілкування та 

взаємодії. Упровадження системи патріотичного виховання в закладах освіти 

може здійснюватись у чотирьох формах: 

 як навчальний предмет, 

 як міжпредметна форма діяльності в рамках освітянського простору, 
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 як організація виховання, 

 як організація життя, що сприяє демократичній поведінці.  

Двома головними концептуальними ідеями патріотичного виховання в 

Китаї сьогодні є патріотизм і національна ідея. Патріотизм є системо 

утворювальним поняттям національної свідомості та самосвідомості народу, 

яке визначається любов’ю до Китаю, надії та віри в краще майбутнє, 

готовністю до практичної діяльності на благо Китаю.  

Важливою складовою системи патріотичного виховання є 

громадянськість. Громадянськість – це спрямованість особистості на інтереси 

держави та суспільства, та відповідна система відносин особистості з іншими 

в умовах держави, формування ідеалу прогресивного демократичного, 

правового, соціального, державного устрою[8]. Громадянськість відображає 

життя людини як громадянина, орієнтує на виявлення особистісного, 

громадянського, професійного та сімейного становлення. Одним із важливих 

завдань громадянської освіти є забезпечення молоді практичними вміннями 

та навичками, а саме: формування критичної свідомості, прийняття свідомого 

рішення, здійснення вільного вибору; розуміння норм і правил поведінки в 

суспільстві та поваги до них, знання законів, основних прав людини, спільної 

праці на благо суспільства, формування особистої відповідальності та 

громадянського обов’язку, взаєморозуміння та взаємоповага до кожного 

індивідуума, етнічної групи, народу та їх культур.  

В результаті проведення з кінця 70-х рр. широкого кола досліджень й 

експериментальних робіт в Китаї створена система виховної роботи для 

різних ступенів освіти й типів навчальних закладів - від дошкільних закладів 

до вузів. У загальноосвітній школі КНР патріотичне виховання здійснюється 

в процесі всіх класно-урочних занять, позакласних заходів і позашкільної 

роботи, діяльності дитячих і молодіжних організацій, насамперед 

піонерських і комсомольських, а також у роботі Всекитайської федерації 

молоді (ВФМ) - найбільшої в країні та найчисленнішої в світі молодіжної 

організації, що нараховує у своїх лавах понад 340 млн. осіб [13, с. 11-12].  
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Систематичне патріотичне виховання починається з дитячого садка 

шляхом проведення з дітьми етичних бесід, у процесі ігор і занять з рідної 

мови, в курсі загальних елементарних знань, художньому вихованні та 

фізичній культурі. У початковій школі вивчається спеціальний предмет 

«Сисян пиньде» - морально - ідеологічне виховання; у неповній середній – 

«Сисян чженчжи» - політико - ідеологічне виховання. В старших класах для 

всіх учнів обов'язковий предмет «Чженчжи» - політика [14, с. 29-31].  

В директивах Державного комітету КНР з питань освіти вказується, що 

в процесі виховання необхідно враховувати вік та індивідуальні особливості 

учнів [15, с. 16-18]. При цьому потрібно строго виконувати правила 

поведінки, які були прийняті в 1981 р. окремо для початкової та середньої 

школи [16, с. 626-627]. У відповідності з цими правилами учень початкової 

школи зобов'язаний: 

1. любити Батьківщину, народ, Комуністичну партію, постійно йти вперед і 

прагнути до кращого; 

2. вчасно приходити до школи, не запізнюватися, не пропускати заняття, 

бути уважним на уроках, виконувати всі завдання в класі та вдома; 

3. систематично займатися фізичною культурою і зміцнювати своє здоров'я, 

брати активну участь у позакласній роботі; 

4. виконувати правила гігієни і дотримувати чистоту, бути охайно 

одягненим; 

5. любити працю, робити самому все, що можеш зробити сам; 

6. вести простий і скромний спосіб життя, зберігати і берегти 

продовольство, дбайливо ставитися до речей і одягу, не допускати зайвої 

витрати грошей; 

7. дотримуватися шкільної дисципліни і суспільного порядку; 

8. поважати вчителів і старших за віком, підтримувати хороші відносини з 

однокласниками, добре поводити себе, дотримуватися хороших манер, не 

лаятися, не сваритися і не битися; 
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9. цінувати та поважати колектив, дбайливо ставитися до громадської 

власності, утримувати в чистоті та порядку предмети і речі загального 

користування; 

10. бути чесним і правдивим, сміливим і хоробрим, не говорити неправду, 

вміти визнавати і виправляти свої помилки.  

Учень середньої школи зобов'язаний: 

1. любити Батьківщину, народ, визнавати і підтримувати керівну роль 

Комуністичної партії в житті суспільства (країни), старанно вчитися, щоб 

внести свій внесок у здійснення соціалістичної модернізації Китаю; 

2. вчасно приходити до школи, не спізнюватися на уроки, не йти раніше 

покладеного часу з уроків, не пропускати навчальних занять; 

3. на уроках бути уважним і зосередженим, старанно вчитися, виконувати 

всі домашні завдання; 

4. брати активну участь в спортивних заходах школи, регулярно займатися 

фізичною культурою, брати участь у культурній діяльності, раціонально 

відпочивати; 

5. активно займатися фізичною працею і цінувати результати своєї та чужої 

праці; 

6. вести скромний спосіб життя, дотримуватися правил гігієни, не палити, 

непити спиртні напої, не смітити; 

7. суворо дотримуватися шкільну дисципліну, державні закони і 

громадський порядок; 

8. поважати вчителів і старших за віком, підтримувати хороші відносини з 

однокласниками, не лаятися, не сваритися і не битися; 

9. поважати колектив, підтримувати дух колективізму, дбайливо ставитися 

до громадської власності, не здійснювати недозволених дій і поганих 

вчинків, не завдавати шкоди іншим людям; 

10. бути сумлінним, чесним і щирим, вести себе скромно і тактовно, бути 

готовим визнати і виправити свої помилки.  
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В цілях морально-ідеологічного та політичного виховання широко 

використовуються уроки співу та музики. Державний комітет з освіти КНР 

рекомендує розучувати в загальноосвітніх початкових і середніх школах 

близько 100 різних пісень і музичних творів, у тому числі: Гімн країни, пісні 

Про Батьківщину», «Без компартії немає Китаю», «Єдність - це сила» та ін 

[14, с. 33].  

Управління морального виховання Державного комітету з освіти КНР 

опублікувало та рекомендувало для використання всіма школами країни 

навчально - методичний посібник під назвою «Церемонія підняття 

державного прапора і морально-патріотичне виховання» [17, с. 16].  

Все це спрямовано на здійснення стратегічної завдання - виховувати молодь 

у відповідності з політикою партії та держави, націлити всю роботу на 

формування соціалістичного духу з китайською специфікою.  

У початковій школі патріотичне виховання учнів здійснюється в дусі 

«п'яти пунктів любові до Батьківщини, народу, праці, науки й соціалізму»: їм 

прищеплюються такі якості, як патріотизм, колективізм, організованість і 

дисциплінованість, почуття відповідальності та обов'язку, вони отримують 

необхідні знання про суспільство, вивчають конституцію і основні закони 

держави; звертається увага на вивчення китайської історії, культури і 

традицій, а також історії китайської революції [18, с. 18-20].  

У неповній середній школі зміст виховання включає наступні 

компоненти: патріотичне виховання; виховання в дусі колективізму; 

соціалістичне виховання в інтересах соціалістичної модернізації та побудови 

соціалізму з китайською специфікою; виховання дисциплінованості та 

організованості; суспільна мораль і китайські морально-етичні традиції, 

професійна мораль; виховання в дусі китайської культури і традицій; трудове 

виховання, виховання звички та любові до праці; соціалістична демократія і 

основи правового виховання, основні права і обов'язки громадян, конституція 

та інші закони КНР; виховання в людині правдивості та чесності, моральної і 

фізичної чистоти, а також здорового способу життя [13, с. 10-II].  
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У повній середній школі зміст виховання носить більш політико - 

ідеологічний характер. Воно включає вивчення наступних програм і курсів: 

 патріотичне виховання, революційна боротьба китайського народу, 

згуртованість народу і єдність держави; 

 виховання в дусі колективізму; курс знань з марксизму-ленінізму та 

соціалістичного виховання, теорія Ден Сяопіна про будівництво 

соціалізму з китайською специфікою, курс знань з діалектичного та 

історичного матеріалізму; 

 виховання ідеалів, моральне виховання і традиційна китайська мораль; 

 трудове виховання, виховання для суспільно корисної праці та практичної 

діяльності; 

 поняття про соціалістичної демократії, правове виховання і виховання 

громадянина-будівельника соціалістичного суспільства; 

 виховання кращих психологічних якостей особистості, прагнення до 

самовиховання і самоствердження; здоровий спосіб життя, психологічне і 

фізичне здоров'я особистості, правильні відносини в сім'ї, колективі та 

суспільстві, виховання почуття дружби і доброго ставлення до людей [13, 

с. 10-II].  

У повній середній школі на обов'язковий предмет «Політика» припадає 

8,5% навчального часу, відпущеного на обов'язкові дисципліни [19, с. 32].  

Провідна роль у проведенні в життя школи офіційної державної 

політики відводиться вчителю. У рамках загальної підготовки вчительських 

кадрів в Китаї розроблена программа виховання студентів педагогічних 

вузів, яка тісно пов'язана з питаннями політики та ідеології та включає 

наступні розділи: 

 теорія марксизму-ленінізму, ідей Мао Цзедуна, теорія Ден Сяопіна про 

будівництво соціалізму з китайською специфікою; 

 патріотичне виховання, виховання китайського духу, китайські традиції, 

китайська історія та культура; 

 внутрішня і зовнішня політика КПК і уряду; 
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 законодавча система Китаю та соціалістична демократія, виховання 

дисципліни і відповідальності; 

 виховання особистості, ідеалів, вироблення позиції і правильних 

відносин; 

 соціалістична мораль, громадська та професійна мораль; 

 вироблення правильного стилю навчання, життя і роботи, виховання 

потреби до самоосвіти та самовдосконалення; 

 трудове виховання; 

 естетичне виховання; 

 психологічне, духовне і фізичне здоров'я, виховання психологічних і 

морально-духовних якостей особистості [20, с. 4-5].  

Китайців прийнято відносити до числа найбільш дисциплінованих 

народів світу. Треба управляти цим народом, і в цьому запорука успіху, 

вважав Ден Сяопін, який, перш ніж почати свої реформи, зумів забезпечити 

відповідне керівництво. Його теорія була сприйнята й підтримана 

абсолютною більшістю народу, сприяла розвитку патріотичних почуттів, 

дисциплінованості, працьовитості та колективізму, спрямувала енергію 

більшості народу на творення. Тому не дивно, що серед китайців широко 

поширене почуття впевненості в видатній ролі Китаю в розвитку світової 

цивілізації в XXI столітті. На сьогодні усі види виховання в КНР 

розглядаються з позиції патріотичного, тобто національного виховання - 

виховання нації китайців.  

 

 

1.3. Китайська хореографія як соціально-культурний феномен 

 

Танцювальне мистецтво Китаю має тривалу історію. Зародившись на 

імператорських церемоніях, покликаних показати силу та міць стародавньої 

держави, поступово хореографія стала постійною складовою палацових 

розважальних церемоній, які прославляли імператора. З плином часу 
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танцювальна культура вийшла за межі палацу і стала народною. Народ 

створив різноманітні танцювальні традиції, деякі з яких дійшли до 

теперішнього часу. Танець відігравав важливу роль у релігійних обрядах. І в 

стародавніх книгах показано, що в стародавньому Китаї танцювальне 

мистецтво процвітало. Кожна династія, кожен історичний період мали свої 

естетичні принципи танцю, тому сучасний класичний танець комбінує багато 

історичних принципів танцювальної естетики.  

Китай сьогодні є тією авансценою, де знайшли відображення всі 

найновітніші тенденції сучасного танцювального мистецтва. Сучасне 

хореографічне мистецтво та його роль у масовій культурі Китаю 

досліджували українські науковці О. Ваганова, В. Комаров, В. Малявін, Л. 

Моріна та китайські дослідники Ван Кефен, Лон Іньпи, Цзя Цзогуан.  

Історія китайського танцю безпосередньо пов'язана з національною 

історією Китаю. Китайський класичний танець увібрав у себе кращі традиції 

китайської культури. У стародавньому Китаї танець був пов'язаний з 

ритуалами, зокрема, з обрядом жертвопринесення. Великий вплив на 

розвиток класичного танцю надали соціальні, релігійні та народні танці та 

вистави різних епох розвитку китайського суспільства: династій Чжоу, Хан, 

Суй, Тан, Сун, Цін. Крім того, на китайський класичний танець вплинули у-

шу та циркові вистави.  

Традиційне танцювальне мистецтво Китаю є оригінальним і цілісним 

історичним типом, що складався упродовж багатьох століть із різних 

етнічних джерел; його можна поділити на три періоди: І період - з Давнини 

до династії Тан (період найбільшого розвитку танцю як окремого виду 

мистецтва); ІІ період - з династії Тан до 1920х рр. (період поступового 

повного зникнення цього мистецтва); ІІІ період - з 20х рр. ХХ ст. – до 

сьогодні – відродження китайської хореографії та виникнення масової 

танцювальної культури в КНР.  

У IV тис. до н. е. в басейні р. Хуанхе мешкала група племен 

монголоїдної раси (самоназва «ханьжень»). Існують припущення про 
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тибетське походження цих китайців і про «сино-кавказьке» мовне 

споріднення. В результаті зіткнень з племенами південного походження 

виникла цивілізація Шан (1765-1122 р. до н. е. ) із центром у м. Анъян.  

Епоха Шан-Інь (商殷) – XVI–XI ст. до н. е. – визнана часом існування 

прадавньої китайської держави – Шан-Інь (Шан, або Інь), історичність якої 

на сьогоднішній день повністю доведено археологічними матеріалами. Хоча 

в китайській історичній думці Шан-Інь з самого початку розглядається як 

державне утворення, в науковій літературі переважає точка зору про 

існування іньської держави тільки з XIV ст. до н. е. Не менш важливо, що 

найбільш повно в них представлене релігійне життя іньського суспільства в 

царювання безпосередньо У-діна. Встановлено, що вже при наступних 

правителях у державному пантеоні Шан-Інь і відповідному колі ритуальних 

акцій намітилися певні зміни [18, р. 4]. Наскільки ці зміни торкнулися також 

сфери танцювального мистецтва, залишається неясним.  

Численні, хоча й розрізнені, відомості про танцювальне мистецтво 

Шан-Інь містяться в письмових джерелах наступної історичної епохи. У них 

йдеться про існування при Шан-Інь головного державного танцю, названого 

«Сан лінь» (桑林 – «Тутова гай») або «Так хо» (大獲 – «Великий злива»); у 

науковій літературі нерідко він визначається як «Танець Інь» [5, с. 12]. 

Створення цього танцю приписується легендарному засновнику Шан-Інь – 

Тану(唐/湯) (Чен Тан – 成湯, У Тан – 武湯). Про це стисло повідомляється в 

трактаті «Юе цзі» («Записи про музику»), визнаному найдавнішим 

китайським твором, у якому в системному вигляді викладаються погляди на 

музичні види мистецтва [14, с. 45].  

Існує також розгорнута легенда про виникнення «Сан лінь» - масових 

танців. У ній розповідається, що після приходу Тана до влади внаслідок 

скинення ним династії Ся – в країні встановилася страшна посуха. Упродовж 

семи років не було дощу. У білих бавовняних шатах і в колісниці, запряженій 

білими кіньми, Тан поїхав у священне місце – Сан лінь (Тутовий гай), де 

виконав ритуал викликання дощу. Пішов дощ, і на честь цієї події стихійно 
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виникли масові танці, які й назвали «Сан лінь». Потім Тан перетворив ці 

танці в танцювальну виставу, давши їй назву «Так хо».  

У чжоуських творах простежується два основних виконавських 

варіанту «Сан лінь». Один викладається в розділі III «Ян шен чжу» (養生主 – 

«Головне у вигодовуванні життя») знаменитого стародавнього даоського 

твору «Чжуан-цзи» («[Трактат/твір вчителя Чжуана»]), де рухи цього танцю 

порівнюються з рухами кухаря, розробляючого бичачу тушу: «Махне рукою, 

навалиться плечем, підіпре коліном, притупне ногою, і ось: вжик! бах! 

Блискучий ніж немов танцює в повітрі – то в такт мелодії «Тутовий гай», то в 

ритмі пісень Цзиншоу» (8, цзюань 3, с. 55; рос. пер. В. Малявіна [9, с. 73]).  

Опис рухів кухаря частково збігається з характеристиками танцю (у 舞) 

рухи ногами, які містяться в багатьох китайських текстах. Відчуття танцю 

посилюється ритмічною побудовою фрагмента: 

手之所觸. Шоу чжі з чу.  

肩之所倚. Цзянь чжі з ци.  

足之所履. Цзу чжі зі люй.  

膝之所踦 Сі чжі з ци 

Чотири рядки по чотири ієрогліфи в кожному зі звуковими повторами 

й аллітераціями створюють «танцювальний ритм». Напрошується 

припущення, що «Сан лінь» був колективної танцем, що в цілому 

узгоджується з легендою його виникнення («стихійні масові танці»). Не 

виключено, що в «Чжуан-цзи» знайшов відображення виконавський варіант 

цього танцю, який набув поширення в низовому середовищі. Однак, навіть 

якщо такий варіант й існував у Стародавньому Китаї, то було зовсім інше 

хореографічне втілення «Тутового гаю». Є джерела, де цей танець 

зображується, навпаки, подобою театралізованої вистави, виконуваної у 

сценічних костюмах [13, с. 266]. Одні учасники зображували предків, інші – 

рогатих тварин або птахів. Дослідники припускають участь у ньому ще 

більшої кількості виконавців, котрі зображали духів сонця, місяця, дерев і 
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тому подібних персонажів, які шанувалися при Інь. Танець мав також 

складний хореографічний малюнком з космологічною семантикою. Коли 

саме виник хореографічний варіант «Сан лінь» як «костюмного танцю», 

встановити неможливо. Але факт існування при Шан-Інь його як «царського» 

танцю повністю підтверджується цзягувэнь.  

Існування при Шан-Інь «царського» танцю, в свою чергу, дозволяє 

припустити виникнення традиції «династичних танців», виділеній у свій час 

М. Гранэ (Marcel Granet, 1884-1940), якому належить дане термінологічне 

поєднання (danse dynastique) [16, р. 172]. Першим таким танцем справедливо 

вважати чжоуський «Великий войовничий танець» («Так» – 大武舞 ), 

присвячений перемозі чжоусців над Шан-Інь і встановлення ними власної 

держави. Хоча «Та у» зовні відрізняється за змістом від «Сан лінь», їх 

об'єднує зв'язок з правителем і місце в ієрархії офіційної творчої та 

ритуальної діяльності. Надалі «Та у» теж був уведений до сценарію 

найважливішої державної ритуальної акції – жертвопринесення царським 

предкам [13, с. 267; 11, т. 1, с. 93].  

У «ворожильних написах на кістках» найчастіше є піктограма 舞 – у (в 

різних графічних варіантах), яка ототожнюється з сучасним ієрогліфом (跳舞 

- танець). Загально прийнята думка, що вона позначала не танцювальне 

мистецтво в цілому, а окремий ритуальний танець, що виконується під час 

моління про дощ. Поширена точка зору, що цей танець виконували жінки-

шаманки, хоча деякі дослідники вважають, що ніякі деталі цього танцю 

насправді не відомі [19, с. 283].  

Крім піктограми «у» у «ворожильних написах на кістках» до 

теперішнього часу упізнана ще серія знаків, що передають окремі танці [20, 

р. 34-37]. Це, по-перше, піктограми, передавальні (судячи з їх графічного 

складу) танці з пір'ям. Між тим, в чжоуських текстах виділені два іньських 

танці з такими атрибутами – «Юй» (羽舞 – «Танець [з] пір'ям») і «Хуан» (皇

舞 – «Танець августійших предків») [5, с. 12]. Перший входив до ритуалу 



57 

жертвопринесення Західній частині (Сі-фан – 西方); другий супроводжував 

жертвопринесення предкам будинку та виконувався виключно жінками. 

Доведено, що в державну обрядову систему Шан-Інь входили 

жертвопринесення чотирьом частинам світу – си фан (四方). Чому названий 

танець (і танцювальна вистава) входив до сценарію жертвопринесення саме 

Заходу, залишається неясним. Можливо, названий танець був не частиною 

сценарію жертвопринесення Заходу, а танцювальним дійством, покликаним 

захистити від зла, що виходить за китайськими віруваннями, з цієї частини 

світу. Висловлено й міркування, що пір'я фазанів було найбільш поширеним 

предметом для жертвоприношень ще й тому, що надавало уявленням певний 

естетичний ефект [20, р. 37]. У цьому випадку виходить, що естетичний 

аспект танцювального мистецтва теж став складатися в давнину також у 

руслі ритуальної діяльності.  

Є також піктограми, які передають танець з бойовими сокирами й 

танець зі стрічками або якимись тканими предметами (прапорами). Останнє з 

них не має явних морфологічних або смислових аналогів серед власне 

ієрогліфів, а тому його справжнє значення залишається неясним. Тим не 

менше, виходячи з його графічного будови (велика кількість звивистих ліній) 

можна припустити, що він передавав складну за постановкою дію, коли 

виконавці тримали в руках ткані предмети невеликого розміру й танцювали 

навколо жердин з великими «прапорами». Між тим прапори, прикрашені, 

зауважимо, пір'ям, а також хвостами тварин, служили прийнятим реквізитом 

«Танцю Ся» («Так Ся»大夏 – «Велике Ся»), що зводиться до легендарної 

династії Ся.  

Використання спеціальних термінів однозначно вказує на значимість 

танцювального мистецтва в релігійному житті іньської держави (усі 

зафіксовані в цзягувэнь танці є безумовною приналежністю офіційної 

обрядової діяльності). А настільки диференційоване ставлення до нього 

дозволяє говорити про достатньо високий рівень виконавського мистецтва, в 

рамках якого створювалися певні відмінні одна від іншої постановки.  
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Є чимало свідчень того, що при Шан-Інь стала складатися група 

професійних виконавців. Виконавцями ритуальних танців зазвичай були 

персонажі, звані також «у» (巫). Це особлива категорія осіб, яка існувала в 

Древньому Китаї, до якої належали чоловіки та жінки. Вони можуть (не 

обов'язково) позначатися різними термінами: відповідно «сі» (覡), «нань-у» (

男巫, чоловіки-у) і «у», «нюй-у» (女巫, жінки-у). Так як « у» виконували різні 

функції та брали участь у різних обрядових акціях – від придворних ритуалів 

до простонародних обрядів, – їх нерідко ототожнюють з жерцями, шаманами, 

чаклунами, а жінок-навіть з відьмами. Ідея типологічного подібності «у» з 

шаманами для безпосередньо іньського часу була висловлена в науковій 

літературі ще в 1930-х рр. [4, с. 171, прим. 45]. Більше того, є версія, що до 

«у» належали також самі іньські правителі (царі-вани), які не тільки були 

здатними встановлювати комунікації з вищими силами, але й особисто брали 

участь у магічних церемоніях, що передбачають входження в екстатичний 

стан, таких, як обряд викликання дощу та ритуальні танці [12, с. 44-51].  

У сучасних дослідженнях переважає точка зору, що «у» початково були 

особами, які володіли особливими медитативними здібностями [15, с. 93]. 

Відомо, що в епоху Чжоу «у» перебували на державній службі. Вони 

відповідали за проведення всіх державних ритуалів, обслуговування 

святилищ, проведення церемоній ворожінь. Найбільш значущим видається 

той факт, що саме дозволялося зображувати рухи та пози божественних 

персонажів. При цьому вони виконували досить складні танцювальні рухи – 

дрібні кроки, обертання в дуже швидкому темпі, з допомогою якого 

передавався політ духів [5, с. 3]. Про семантичний зв'язок танцю з «магічним 

польотом» побічно свідчать і спостереження з приводу походження терміна 

«безсмертний» (сянь – 仙 ): в одному зі своїх найдавніших графічних 

варіантів він також міг мати значення «танцювати з довгими рукавами» [17, 

р. 622]. Це ще один доказ існування при Інь не тільки танців-молінь вищим 

силам, але й танцювальних сцен (номерів), що зображали богів і духів.  
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Крім «у», в цзягувэнь зафіксовані особи, що позначаються як «вань», 

які найчастіше названі виконавцями танців з моліннями про дарування дощу. 

Вжиті два поєднання — «великий вань» (так вань – 大万) і «безліч вань» (до 

вань – 多万 ), мабуть, що позначали головних танцюристів і всю масу 

учасників відповідно. Мабуть, «вань» і були першими професійно 

підготовленими виконавцями [1, с. 31]. До кінця Інь, знову за свідченням 

цзягу-вень, вже існувала система навчання танцюристів [21, с. 90]. У 

танцювальних постановках брали участь і представники знаті, про що 

побіжно згадувалося вище при аналізі танцю «Сан лінь». Ще більший інтерес 

викликає згадка в одному з написів про якісь «танці принца» («лі-у» – 子舞): 

з питанням, чи прийде на нього дивитися цар У-дін [15, с. 95]. При всій 

загадковості цього напису можна побачити натяк на те, що царські сини теж 

спеціально навчалися танцювального мистецтва.  

Можливо, що в епоху Шан-Інь також з'явився різновид танцю «Цзоу у» 

(奏舞  – «Ритмічний танок»), при виконанні якого танцюристи грали на 

музичних інструментах, або вистукували ритм ногами й руками. І сьогодні в 

різних народностей Китаю є «ритмічні танці», наприклад, «Танець [під ритм] 

поясного барабана» («Яо-гу» – 腰鼓舞), «Танець [під ритм] розфарбованого 

барабана» («Хуа-гу» – 花鼓舞), «Танець [під ритм] бронзового барабана» 

(«Тун-гу» – 铜鼓舞 ). Хоча такого роду танці зазвичай відносять до 

фольклору, вони теж виникли, швидше за все, в рамках обрядової діяльності, 

хоча й низового рівня [1, с. 32]. Отже, китайський народний танець теж має 

релігійно-ритуальні джерела.  

Є підстави вважати, що саме в Шан-Інь намітилася тенденція до 

виникнення танців як придворних розважальних видовищ. Так, у главі «Інь 

бень цзи» (殷本紀 – «Основні записи [про діяння будинку] Інь») з «Ши цзі» 

(«Записи історика»/«Історичні записи») Сима Цяня (145?-86? рр. до н. е. ) 

досить детально розповідається про правління останнього іньського царя – 

Чжоу-синя (紂辛) (Ді-синь帝辛, 1075-1046 рр. до н. е. ). І окремо йдеться про 
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поширення при його дворі «розпусних» музично-танцювальних творів [6, т. 

1, цзюань 9, с. 105]1. Сима Цянь називає їх «хтивими звуками» («інь шен» – 

淫声), «низинними мелодіями» («мі мі чжі інь» – 靡靡之音). І, більше того, 

призводить ім'я їх творця – Ши-цзюань (師涓). Окремо в «Ши цзи» сказано 

також про «нових» (синь – 新 ) танцювальних вистав, для яких 

використовували «танці північних селищ» (бей лі чжі у – 北里之舞). З інших 

текстів випливає, що під «північними селищами» малися на увазі північні 

окраїни іньської держави. Отже, в якості придворних постановок 

розважального характеру використовували периферійні, можливо, етнічні 

(«варварські») танці.  

Підсумовуючи сказане вище, доходимо таких основних висновків. По-

перше, очевидно, що упродовж II тисячоліття до н. е. відбувався процес 

перетворення танцю в обов'язковий компонент офіційної обрядової 

діяльності. Паралельно танець перетворився у відносно самостійний вид 

мистецтва, який вимагав професійно підготовлених виконавців, спеціальних 

костюмів та іншого реквізиту. По-друге, в рамках офіційного музичного 

мистецтва намітилися дві головні танцювальні традиції, одна з яких 

залишалася приналежністю ритуальної діяльності, тоді як інша тяжіла до 

заходів розважального характеру, утворюючи «музику» для розважальних 

придворних заходів.  

Наприкінці ІІ тис. до н.е. «шанці» були завойовані племенами Чжоу. 

Об'єднання давніх царств відбувалося при династіях Цинъ (632-628 р. до н.е.) 

і Хань (206 р. до н. е. - 220 р. н. е. ). На стадіях формування етнічної 

спільності китайці, завдяки природній сприйнятливості, легко усотували 

досягнення інших культур - Месопотамії, Персії епохи Сасанідів, буддійської 

Індії, азіатських кочових народів, елінізованих близькосхідних племен.  

Щоб точніше зрозуміти філософію китайського національного танцю, 

необхідно позначити основні категорії даосизму, буддизму, конфуціанства і 

бойових мистецтв, які лежать в основі ідейно-філософської канви 
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китайського мистецтва. Для китайського танцю особливе значення має коло. 

Рух по колу - це символ зовнішнього кола світобудови. Гармонія природи 

полягає в тому, що все в світі робить коло, народжуючись із землі і 

вмираючи в землю. Це схоже на основні принципи даосизму, коли з нічого 

народжується одне, одне народжує два, два народжує три, три народжує 

безліч, але в результаті все повертається до одного, до початку. Якщо ці 

принципи зобразити графічно, то виходить коло, «коло життя».  

Шень Юнь є філософською та естетичною основою китайського 

класичного танцю, ключові ідеї якої запозичені з основних категорій 

даосизму, заснованих на колі. Шень Юнь складається з двох слів: Шень (все, 

що відноситься до зовнішнього виразу) і Юнь (все, що відноситься до 

внутрішнього змісту і майстерності). У китайському класичному танці 

важлива діалектика руху і спокою, виражена у вислові: «у спокої є рух, рух є 

спокій». Рух і спокій - дві сторони одного протиріччя, що обумовлюють один 

одного і залежать один від одного. У китайському класичному танці рух 

різко змінюється застиглими позами, однак ці моменти спокою також містять 

рух. Незважаючи на те, що зовні виконавець не рухається, всередині він 

схвильований, енергія концентрується, щоб виплеснутися в наступному русі. 

Саме в хореографії відображається філософія єдності протилежностей, 

виражена у вимогах Ши Ю, додають китайського класичного танцю 

особливий стиль.  

Естетика китайського класичного танцю складалася століттями, 

вбираючи в себе елементи народного танцю, акробатики, бойового мистецтва 

у-шу, а також майстерність Пекінської опери. В естетиці китайського 

класичного танцю велике місце займає реквізит, з яким працюють виконавці. 

Найбільш популярні предмети реквізиту - це віяло, меч і рукави, техніка 

роботи з якими прийшла з народного китайського танцю, з Пекінської опери 

або з мистецтва у-шу. З допомогою різних предметів танцівник передає 

власні почуття і переживання. Робота з предметом в китайському танці 
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цікава тим, що під час виконання предмет змінює своє призначення, 

перетворюючись в інший предмет: віяло - кисть, рукави в стрічку і т. д.  

Танець з віялом – класичний напрям китайського танцювального 

мистецтва, що існувало в народній і придворної формі. У 2006 році танець з 

віялом отримав статус Державної нематеріальної культурної спадщини. У 

сучасних китайських танцювальних школах цей танець обов'язковий до 

вивчення.  

 Ще одним предметом, що послужило створенню цілого жанру танцю, 

є меч. У танцях з мечем може бути один або два мечі. Танець з мечем дуже 

мужній. Під час виконання танцю з одним мечем повільні плавні рухи 

змінюються швидкими різкими рухами. Але в епоху династії Тан танець з 

мечем виконували жінки. Основний рух мечем - 8-образні обертання у різних 

площинах: збоку від виконавця, спереду і ззаду, а також з в повороті. Крім 

того, танцюрист може в стрибку зробити різкий випад рукою з мечем вперед, 

так що меч видає характерний свистячий звук.  

Танець з рукавами - це традиційний танець Пекінської опери, і 

сучасний китайський класичний танець наслідував цей стиль саме з її вистав. 

Найбільш відомий і популярний танець з рукавами - це Сюань цзи. 

Основною відмінністю класичного танцю від народного є те, що тіло більш 

вільно, і може давати рукам імпульс для кидка рукавами. У класичному танці 

з допомогою рукавів можна вільно висловлювати свої почуття: наприклад, 

рукави використовуються як хустку, щоб витерти сльозу.  

Після створення Бюро Музики під час правління династії Хань (206 до 

н.е. - 220 н.е.) була зроблена активна спроба зібрання народних пісень і 

танців.  

На початку третього століття нашої ери північний Китай був 

поневолений кочовими племенами й познайомився з танцями народів 

Центральної Азії. Відбулося змішання цих танців з танцями людей Хань, що 

тривало аж до часів династії Тан (618-907 р. ) Завдяки стабілізації політичної 

ситуації китайський танець вступив у період безпрецедентного розквіту. 



63 

Імператорський суд династії Тан заснував «Академію квітучого саду», 

«Імператорську академію» і навчальний заклад «Вежа Тань Чань», зібравши 

кращі танцювальні таланти з усією країни для виконання незрівнянно 

розкішного, величного й значного танцю «Музики Десяти Рухів», що був 

обов'язковим до виконання на офіційних імператорських церемоніях. Цей 

танець поєднував у колосальне видовище елементи китайських, корейських, 

синьяньских, індійських, перських і центрально-азіатських танців. Він 

складався з виважених технік рухів тіла й був повний різнобарвних 

святкових сценічних костюмів і бутафорії, що доводили до досконалості 

рухи танцюристів. Поезія, пісні, драматичний сценарій і музика на задньому 

плані разом становили складний «мультимедійний» продукт із багатим 

змістом і оформленням. Це був предок сучасної китайської опери.  

Починаючи з часу правління династії Сун (960-1279), танець як 

самостійна одиниця культури повільно йде до занепаду, стаючи частиною 

опери, цирку, бойових мистецтв. І це стосується не тільки придворних 

танців, але й танців народних. Поняття народного танцю все частіше стає 

надбанням національних меншостей. Поступовий занепад танцювального 

мистецтва дає можливість ідеологам Китайської Республіки (1912-1949) 

говорити про те, що танців у Китаї немає взагалі.  

Багатими танцювальними традиціями володіють не тільки ханці -

найчисленніша з населення Китаю. Всі інші малі національності теж 

дбайливо зберігають своє пісенну й танцювальну спадщину. Згідно зі 

статистичними даними, в даний час у країні існує близько 1000 видів 

народних танців. З них найбільш відомими можна назвати ханьські «Танець 

дроконів», «Танець левів», груповий танець «Янге», «Танець з кольоровими 

ліхтарями», «Танець з писаними барабанчиками», повний спритності 

монгольський танець «Андай», ліричний тибетський танець «Сюаньцзи», для 

якого характерні витончені рухи рук у довгих рукавах, уйгурський танець 

«Сайнайму» з його оригінальними рухами шиї та плечей виконавців, 

радісний, з плесканням долонями, танець «Тяоюе» (національності), легкий і 
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плавний «Танець павича» (національності дай), корейський «Танець з 

віялом», мяоський танець з бамбуковою сопілкою «лушеьн», яоский «Танець 

з довгими барабанчиками», чжуанський «танець з коромислом», «Танець з 

помахами рук»(національності туцзя) і ряд інших.  

Всі 56 етнічних груп Китаю володіють багатими та своєрідними 

танцювальними традиціями. За неповними статистичними даними, за період 

з 1949 по 1966 р. було знайдено й повернено понад 2 тис. танців. Тепер ці 

народні танці набули зовсім іншого вигляду. Зберігши народні традиції, вони 

в той же час стали зрозумілі людям нового суспільства. Серед прекрасних 

народних танців слід назвати «Танець лотосів», «Танець з червоним 

шовком», «Танець левів» (народності хань), «Танець пастухів» 

(монгольський), «Танець з віялом» і «Танець під старовинні барабани» 

(корейські), «Тибетський танець», «Збір винограду» і «Танець з бубном» 

(уйгурські), танець «Павич» (народності тай), «Радісний народ і» 

(народності), «Щасливий народ мяо» (народності мяо) і «Танець з 

солом'яними капелюхами» (народності). Вони заслужили визнання глядачів у 

Китаю та за кордоном. Безліч танців на історичні й сучасні теми були 

поставлені за 17 років, що передували «культурній революції»: «Хай живе 

перемога народу» і «Єдність усіх китайців», що оспівують велику перемогу 

революціонерів; «П'ять героїв з гори Ланья», «Штурм мосту Лудин», що 

розповідають про революційної історії; «По дорозі в табір на польові 

навчання» і «Пісня пралі» про життя солдатів НВАК і відносини між армією 

та народом і багато інших. Після «культурної революції» розширилися 

тематика, жанри й стиль танців. Це відбилося в таких творах, як «Бойові 

барабани на Золотій горі», «До побачення, мамо!», «Надія», «Маленька 

золота лань» і «Студент і чарівний короп». Танці національних меншин 

охоронялися упродовж історії на державному рівні як самобутня культура 

народу Китаю.  

Сучасна західна хореографія з'явилася в Китаї в 20-30-х рр. Після 

утворення КНР уряд став приділяти велику увагу розвитку танцювального 
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мистецтва. В 1949 р. була заснована Національна асоціація китайських 

танцюристів. У 50-і рр. створювалися різноманітні ансамблі пісні й танцю, а в 

Пекіні, Шанхаї й Гуанчжоу були створені професійні школи танцю. Під 

керівництвом знаменитих танцюристів, таких, як У Сяобан і Дай Айлянь, 

було підготовлено перше покоління професійних танцюристів нового Китаю.  

Фахівці в області танцю знайшли й відновили безліч традиційних і 

народних танців і створили новий жанр китайської танцювальної драми та 

балету. Була здійснена постановка нових танцювальних номерів на сюжети з 

революційної історії Китаю й тогочасного життя республіки. Танцювальна 

драма - новий вид мистецтва в Китаї. У перші роки після утворення КНР 

китайські хореографи поставили кілька танцювальних драм на історичні й сучасні 

теми, використовуючи техніку народного танцю й традиційної опери. Створені в 

цьому жанрі роботи, наприклад «Майстер Дун-го» і «Викрадення чарівної 

трави», заклали основу національної танцювальної драми.  

Сьогодні в КНР проводиться велика робота з відродження й 

збереження танцювальної спадщини. Відповідні програми діють як на 

державному рівні (Пекінська танцювальна академія - єдина вища школа 

танцю в Китаї; професійні хореографічні училища в Шанхї, Гуанчжоу й 

Сичуані; курси або класи танцю при Центральному інституті 

національностей, Академії мистецтв при НОАК; Інститут вивчення 

танцювального мистецтва при Академії мистецтв КНР), так і багато 

колективів ведуть паралельні самостійні дослідження й експерименти. 

Особливо цікавим у цьому плані є діяльність трупи «Божественне 

Мистецтво». Танцюристи трупи «Божественного Мистецтва» відроджують 

давно втрачене традиційне китайське мистецтво - етнічний танець. 

Тибетський танець, монгольський танець і ханський танець відтворюють 

особливості культури різних етнічних груп і різних форм життя.  

Китайський класичний танець має досить тривалу історію. У той же 

час, він дуже багатий за змістом, зображує розповіді з історії різних династій, 

соціальних верств та етнічних груп. Стародавні картини, фрески, скульптури 
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й книги служать цінними ресурсами для сучасних артистів з метою 

доведення до досконалості цього давнього мистецтва. Крім того, на початку 

1950-х років у китайський класичний танець офіційно включили навички з 

бойових мистецтв і балету. Традиційно китайська культура є божественною і 

вчить людей проявляти повагу до божеств. Наприклад, популярність 

провісників викликана тим, що люди вірять, що їхнє життя встановлена 

божествами. В давні часи було багато легенд, які підкреслювали, що тільки 

люди з високими моральними якостями можуть називатися людьми. 

Унаслідок цього, китайці завжди приділяли особливу увагу моралі.  

В основу професійного навчання танцюристів покладені «три типи 

виховання» (сань юй) - фізичне, інтелектуальне та моральне. Ідеологію 

сучасного танцю визначають «десять зразків» - моральних настанов для 

танцюриста, більшість яких пов'язана з конфуціанськими правилами моралі: 

 Зразок людини: досягати цілісних здібностей через фізичне, 

інтелектуальне та моральне виховання.  

 Зразок характеру: будучи справедливим і безкорисливим, шанувати 

інших людей і поважати себе.  

 Зразок моралі: загальна любов і рівність через чесність і відкритість.  

 Зразок слів і вчинків: пам'ятати, що про тебе судять як за твоїми словами, 

так і за вчинками.  

 Зразок довіри: кожне слово-тримай.  

 Зразок пунктуальності: коли призначаєш зустріч і приходиш вчасно, не 

потрібно ніяких вибачень.  

 Зразок справедливості: поважай справедливість, не піддаючись почуттю 

егоїзму.  

 Зразок служіння: служи з честю.  

 Зразок процвітання: давай іншим людям, а не бери від них.  

 Зразок дружби: люби друзів, як самого себе, як своїх рідних братів.  

Саме ці поняття відображають концепцію китайського хореографічного 

мистецтва як в Класичному Китаї, так і в сучасному КНР та за його межами .  
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Танцювальна драма — новий вид мистецтва в Китаї. У перші роки 

після утворення КНР китайські хореографи поставили кілька танцювальних 

драм на історичні та сучасні теми, використовуючи техніку народного танцю 

і традиційної опери. Створені в цьому жанрі роботи, наприклад, «Майстер 

Дун-го» і «Викрадення чарівної трави», заклали основу національної 

танцювальної драми. Трупа народної опери і танцювальної драми при 

Центральному експериментальному театрі сучасної опери була перетворена в 

1954 р. першу в Китаї трупу танцювальної драми. Надалі вона розділилася, і 

були створені Театр сучасної опери й танцювальної драми Китаю і 

Центральний театр сучасної опери. В цих театрах зараз і здійснюються 

найкращі постановки в названих жанрах. Аналогічну діяльність ведуть 

Шанхайський театр сучасної опери і танцювальної драми та інші місцеві 

трупи пісні й танцю. У 1966 р. після дванадцятилітніх спроб на цій базі був 

створений Національний театр танцювальної драми, що відрізняється 

своєрідним стилем постановок. Серед найбільш вдалих робіт цього періоду 

можна назвати «Товариство малих мечів» (про селянське повстання в останні 

роки правління цінської династії) та казку «Світильник «Чарівний лотос». В 

останні роки жанр танцювальної драми робить великі успіхи. Серед найбільш 

вдалих робіт можна назвати «На «шовковому шляху» (постановка Трупи 

пісні і танцю провінції Ганьсу про дружбу китайського народу з народами 

інших країн у період танської династії); «Танець небесних фей», поставлений 

вокально-танцювальною трупою провінції Шеньсі; «Танець у супроводі 

дзвонів», виконуваний вокально-танцювальною трупою провінції Хубей; 

«Принцеса Веньчен» в Театрі сучасної китайської опери і танцювальної 

драми (розповідь про історичні події, що відбувалися при династії Тан); казка 

«Політ на Місяць» і класична танцювальна драма «Юе Фей» у постановці 

Шанхайського театру сучасної опери та танцювальної драми.  

Розвитку танцювального мистецтва в КНР сприяло ознайомлення з 

європейським балетом. Експериментальна балетна трупа при Пекінській 

танцювальній школі стала першою в Китаї. Вона була заснована в 1959 р. і 
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здійснювала постановку класичних балетів «Лебедине озеро», 

«Бахчисарайський фонтан» і «Корсар». Надалі в її репертуарі налічувалось 

вже більше десяти балетів: «Жизель», «Коппелія», «Марна пересторога», 

«Собор Паризької богоматері» та ін. Перші артисти балету навчалися прямо в 

ході репетицій і виступів. У 1964 р. були поставлені балети «Червоний 

жіночий батальйон» і «Сива дівчина» з історико-революційним мотивам. 

Після 1979 р. інсценуються деякі твори Лу Синя, Ба Цзиня і Цао Юя: 

«Моління про щастя», «Сім'я» і «Гроза». Був поставлений балет за мотивами 

казки Г. К. Андерсена «Дюймовочка».  

Починаючи з 1949 р. китайські танці завоювали міжнародне визнання. 

На Всесвітніх фестивалях молоді, що проходили в різні роки, дванадцять 

нагород віддано китайським танцюристам. Крім труп класичного балету, 

уряд КНР створив Ансамбль пісні й танцю Сходу, щоб сприяти зміцненню 

відносин китайського народу з народами інших країн. В репертуарі ансамблю 

пісні й танці народів Азії, Африки та Латинської Америки. Розвиток 

міжнародних зв'язків КНР в останні роки сприяв культурному обміну в галузі 

танцювального мистецтва. Багато відомих вокально-танцювальних ансамблів 

та виконавців з Англії, Канади, США, Іспанії, Мексики, Кореї, ФРН, Японії, 

Індії, Єгипту та Швеції відвідали Китай.  У КНР були запрошені на 

викладацьку роботу або на гастролі відомі зарубіжні балетмейстери. 

Китайська сторона також організовує поїздки різних хореографічних 

колективів або танцювальних труп по країнах Азії, Африки і Латинської 

Америки. Делегації КНР брали участь у міжнародних фестивалях балету в 

Японії і США і міжнародних балетних конкурсах. У лютому 1986 р. група 

танцюристів Центральної балетної трупи Китаю зробила двомісячну поїздку 

по США; група з 72 осіб відвідала 11 міст і дала 47 вистав, на яких побувало 

понад 100 тис. глядачів. У вересні 1982 р. Всекитайська асоціація 

танцюристів була визнана членом Міжнародної ради танців. Дай Айлянь, яка 

є головою асоціації було обрано віце-президентом азіатського відділення 

Міжнародної ради танців.  
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Танцівники трупи «Божественного Мистецтва» відроджують давно 

втрачене традиційне китайське мистецтво танцю. Тибетський танець, 

монгольський танець і ханьський танець відображають особливості культури 

різних етнічних груп і різних форм життя. Що стосується тіла, в ході історії 

кожна етнічна група набула особливу поставу, і в кожній етнічній групі 

виробилась особлива мова тіла. Тому етнічний танець висловлює 

найпростіші характерні риси людей. Людям, що живуть в сучасному 

суспільстві, традиційний етнічний танець розкриває красу традицій і показує 

інший стан існування людства.  

Божественний танець відродив дух стародавньої китайської культури. 

Чоловіки-танцюристи в монгольських халатах, виступають велично, 

струшуючи плечима, напів-загрозливо і напів-зачаровуючи, як ніби 

просуваються вперед по підлозі - припавши до землі на полі битви. Танець 

показав степовий мадригал монголів. Раптово чоловіки встають на коліна і 

прогинаються назад так, що спиною торкаються підлоги, а особа направлена 

вгору. Їх енергія та близькість до землі виглядає просто загрозливо. Одягнені 

в тибетський костюм, танцівниці, нахиливши голову, акуратно крок за 

кроком рухаються в танці, викидаючи вперед білосніжні хвилясті шовкові 

рукави, утворюючи тибетський лотос на засніжених вершинах гір. На якийсь 

час перед нами розкривається картина, що показує, наскільки монголи і 

тибетці поважають природу і самих себе. На відміну від них тайські дівчата з 

їх тонкою і гнучкою талією показують зовсім інше життя. Прийнявши стійке 

положення, вони нахиляються майже до землі. А жінки маньчжурського 

двору, тримаючи спину прямо, повільно рухаються по сцені. Високі 

танцівниці, рухаючись в царській манері, з'являються на сцені та залишають 

її без якоїсь особливої мети і не за розкладом, тим самим нагадуючи нам, що 

не поспішають щось придбати і працювати. Те, що зображають танцюристи, 

відображає справжній рівень розвитку цивілізації, якого вона досягла коли в 

історії. Їх тіла викликають відчуття реальності та глибини, чого дуже бракує 

в сучасному житті, пробуджуючи спогади про давні часи. Вони здобули 
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свободу. Божественне мистецтво повернуло класичний дух, втілений у цьому 

традиційному танці – танцювальні композиції «Сотворіння», «Сон в печері 

Дуньхуан» і «Повернутися на своє початкове місце» насичені релігійними 

чинниками і нагадують людям про загублене мистецтво і їх таємний зв'язок з 

божествами.  

Трупа «Божественного мистецтва» сприяла поверненню мистецтва 

людству. Оскільки ця цивілізація підійшла до свого кінця, танець, знов, 

будучи передвісником і володарем священного статусу відкривати мудрість 

на самому початку розвитку людської цивілізації, в даний час веде назад у 

стародавні часи, коли Небо, Земля і міріади речей складали єдине ціле. 

Божественне мистецтво спрямоване проти тенденцій сучасного танцю, з його 

акцентом на самотньому тілі, перекрученні, боротьбі (Марта Грехем) 

(американська танцівниця, педагог і хореограф, - прим. перекл. ); хаосі, 

взаємному висміювання, наслідуванні в сучасному середовищі (Піна Бауш) 

(актриса, режисер, сценарист, - прим. перекл. ); коли на сцені купи людей, 

оголених і охоплених горем (Саша Вальц) (хореограф, постановник з 

Німеччини, - прим. перекл.); і на сцені люди, які в якийсь момент придушені, 

а в якийсь момент веселі, де мова тіла використовується більше для 

прикраси, а не для того, щоб передати духовний зміст (тайванський театр 

сучасного танцю Cloud Gate). Тому буде доречно сказати, що Божественне 

мистецтво не підходить для тих, хто зайнятий у сфері мистецтва і тісно 

слідує за течією модернізму та пост-модернізму. Дивовижна з точки зору 

естетики особливість Божественного мистецтва полягає в наступному: на 

початку XXI століття з притаманними йому глобальною капіталізацією і 

нігілізмом пост-модерну раптово з'явилося Божественне мистецтво і витягло 

з-під руїн часів вже забутий скарб – класичний дух Середнього Царства, що 

протистоїть західній культурі, та представило погляду людства унікальну 

красу стародавньої китайської культури. Схвильована реакція глядачів по 

всьому світу підтверджує значення цієї історичної події. "Землетрусом", який 
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може викликати в серцях людей, розгорнулася перед ними естетика 

Божественного мистецтва.  

Завдяки тому, що танець нероздільно пов'язаний з фізичним тілом, він є 

мірилом життєздатності нації. Починаючи з часу правління династії Сун 

(960-1279), танець переживає трагедію і повільно йде до занепаду. Спадна 

спіраль, по якій рухається танець, вкриває його неявні зв'язку з програної 

боротьбою китайської нації. В період існування Республіки Китай (1911-

1949) нація була піддана осміянню – [було заявлено, що в Китаї немає танцю, 

для ослаблення національної впливу. Спадний виток спіралі після династії 

Тан (618-907), коли китайська цивілізація дійшла до піку свого розвитку, 

коли процвітали бойові мистецтва і мистецтво придворного танцю найвищої 

витонченості, – дійшов до часу існування Республіки Китай, де не було ні до 

танцю, ні музики. Ця тенденція ясно показує злети і падіння китайської нації.  

У танцювальній композиції трупи «Божественного Мистецтва» під назвою 

«Гримлять барабани», танцюристи б'ють у барабани в унісон, подібно 

хвилям, причому кожен грає на двох барабанах, прив'язаних до тіла спереду і 

ззаду, що зводить нанівець цю насмішку, що в Наборі немає танцю. 

Танцюрист, одягнений у темно бардовий костюм, і танцівниця, одягнена в 

зелений, втілюють виняткові силу та красу ханьської нації. Танцюристи 

починають робити енергійні обертання під потужний бій барабанів, що 

означає відродження китайської нації в фізичному плані, а також 

відродження життя нації.  

Сотні танцюристів з усього світу майже щодня проводять репетиції для 

новорічного Гала-концерту. Незважаючи на те, що хореографи 

використовують традиційні китайські теми і стилі, насправді в багатьох 

танцях об'єднані стилі, як Сходу так і Заходу. Створюється сплав з балетної 

техніки Заходу і виразності класичного східного танцю. Всі танцюристи 

посилено тренуються в обох напрямках. Балет допомагає танцюристам 

розвинути майстерність, необхідну для виконання рухів китайського 

класичного танцю. Унікальність Гала-концерту не просто в самих по собі 
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танцях, у сліпучих костюмах, але й у величезному позитивному впливі, який 

ці танці справляють на аудиторію. За ті кілька хвилин, які триває кожен 

номер на сцені, глядачі повністю занурюються в епоху, де правили честь і 

благородство, чесність і відданість, переносяться в часи, коли тріумфували 

світ і краса.  

Балет у Китаї є новим видом танцювального мистецтва. З початку 50-х 

до середини 60-х рр . був створений цілий ряд балетних вистав на історичні і 

сучасні теми. На початку 80-х рр. в цьому жанрі настало пожвавлення. Було 

створено понад 100 нових вистав, серед них виділяється постановка «Квітки 

на Шовковому шляху», що оповідає про дружбу китайського народу епохи 

династії Тан з народами інших країн. Витончена хореографія і тонкий 

малюнок танців в поєднанні з оригінальністю костюмів тонко передають 

емоційний настрій історичних сцен подорожі за стародавнім «Шовковому 

шляху». Балети «Чан Е летить на місяць», «Лян Шаньбо і Чжу Інтай» та інші, 

поставлені за мотивами міфічних переказів Китаю, теж проходили з відомим 

аншлагом. В останні роки був поставлений цілий ряд нових талановитих 

балетних вистав, таких, як «Покинута земля», «Сніжинка», «Роман на річці 

Міньцзян», «Принцеса Елань» та інші. У 50-і рр. на китайську сцену проник 

європейський балет. Під впливом колег з Західної Європи і США китайські 

балетмейстери почали формувати власний стиль. Нині в Китаї з'явилося нове 

покоління артистів балету, які постійно вдосконалюють і відточують свою 

майстерність. На престижних міжнародних конкурсах вони багато разів 

удостоювалися вищих нагород.  

 

Висновки до Першого розділу 

 

Патріотизм є елементом як суспільної, так і індивідуальної свідомості. 

На рівні суспільної свідомості під патріотизмом розуміється національна і 

державна ідея єдності і неповторності даного народу, яка формується на 

основі традицій, стереотипів, традицій, історії та культури кожної конкретної 
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нації. На рівні індивідуальної свідомості патріотизм відтворюється як любов 

до Батьківщини, гордість за свою країну, прагнення дізнатися, зрозуміти і 

поліпшити її. Таким чином, патріотизм являє собою одну із складових 

елементів структури суспільної свідомості, в якій відображено ставлення 

особистості до Батьківщини, до власної держави, до народу.  

Патріотичне виховання - формування духовно-моральних, 

громадянських і світоглядних якостей особистості, які проявляються в 

любові до Батьківщини, до свого будинку, в прагненні й умінні берегти і 

примножувати традиції, цінності свого народу, своєї національної культури, 

своєї землі. Саме патріотичне виховання підростаючого покоління є умовою 

існування нації і держави, гарантом його самовідтворення зі збереженням 

автентичних особливостей.  

Розуміння патріотизму в Європейській науці має глибоку теоретичну 

традицію, що йде корінням в глибину століть. Вже у Платона є міркування 

про те, що Батьківщина дорожче батька і матері. У більш розробленому 

вигляді любов до Батьківщини як вища цінність розглядається в працях таких 

мислителів, як М. Макіавеллі, Ю. Крижанич, Ж. -Ж. Руссо, І. Г. Фіхте тощо. 

Що стосується Китаю, то патріотизм і любов до Батьківщини в усі віки були 

основою існування самої китайської держави. Висловлювання про любов до 

Батьківщини, прокламація ідей самопожертви і безкорисливої роботи на 

користь своєї країни можна знайти в трактатах китайських вчених з 

найдавніших часів і до наших днів. Саме любов до Батьківщини і власного 

народу завжди була вищою етичною категорією, що об’єднувала як 

представників правлячих класів, так і звичайних громадян країни.  

Виходячи з аналізу енциклопедичної та наукової фахової літератури, в 

дослідженні представлене визначення поняття «патріотичне виховання» в 

школі – це комплексна, системна та цілеспрямована діяльність органів 

державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних 

інститутів щодо формування в молодого покоління високої патріотичної 
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свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до 

виконання громадянського обов’язку щодо захисту національних інтересів.  

У патріотичному вихованні особливого значення набуває особистісно-

орієнтований підхід, коли в центрі освітньо-виховного процесу стоять 

інтереси дитини, її потреби та можливості, права окремого індивіда, його 

суверенітет. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів як людина 

(особистість) – народ (культура, історія, освіта) – держава (суспільство) 

можна реалізувати перспективну і демократичну модель виховання 

громадянина-патріота.  

Наявність цілого ряду трактувань сутності «патріотизму» пояснюється 

тим, що упродовж багатьох десятиліть він розглядався наукою переважно в 

контексті класового, політико-ідеологічного підходу. Поза цього контексту 

змістовий смисл поняття «патріотизм» інтерпретувався рідко та в обмеженій 

мірі.  

Патріотичне виховання в Китаї базується на сучасних засадах 

економічної системи, запитах держави з урахуванням глобалізації світової 

економіки й інтересів авторитетних представників країни. Завдання 

патріотичного виховання спрямовані на зміцнення колективного духу; 

формування масової свідомості нації; сприяння раціональному, відкритому, 

спокійному, впевненому авторитету влади; усвідомлення важливості 

колективної роботи у впровадженні інновацій; підвищення обізнаності 

вітчизняних підприємств щодо соціальної відповідальності.  
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РОЗДІЛ 2  

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТАНЦЮ ДО 

ДІЯЛЬНОСТІ З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КНР 

 

2.1. Сучасна система закладів освіти КНР для підготовки 

педагогів-хореографів 

 

 

Китайська система освіти – це самобутній комплекс заходів, які 

базуються на традиційних формах і методах цієї країни в поєднанні з 

найкращими здобутками світової педагогіки ХХ століття. Хореографія й 

танці здавна стояли на варті фізичного розвитку китайської нації, 

передавання та збереження традицій у китайськім суспільстві. І це особливо 

важливо в умовах сьогодення, бо для останніх двох десятиліть китайської 

історії характерні масштабні й комплексні зміни в багатьох соціально-

економічних сферах, бурхливий техніко-технологічний прогрес, активізація 

політичних й економічних контактів Китаю з країнами Заходу. Це час 

інтенсивного входу Китаю в інтернаціональний культурний простір, що в 

свою чергу веде до запозичень закордонної культури, наслідування їй і 

нівелювання власної. Сучасна західна хореографія з'явилася в Китаї в 20-30-х 

рр. ХХ ст.  

Перші школи танців у Китаї з'явилися в XXI столітті до н. е. у 

рабовласницький період правління династії Ся. Під час правління династії 

Чжоу вже існувало 6 різних напрямів у педагогіці - Лю Йі: Лі – етикет; Ює - 

музичне мистецтво; Ше - військове мистецтво, стрільба з лука; Юй - наука 

про державу; Шу - каліграфія, мистецтво листа; Шу – математика.  

Під час династії Чжоу існували спеціальні установи Та Си Юе (займаються 

влаштуванням свят і церемоній для імператора ), в яких були зайняті 1463 

особи. Перші китайські танцювальні школи були створені для навчання 
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спадкоємців престолу, які через танець осягали свою історію, прославляючи 

першого представника династії Чжоу на дипломатичних церемоніях, коли 

через танець показувався престиж і могутність держави. Поступово танець 

став засобом панівного класу в управлінні державою, що тягло за собою 

встановлення суворих законів його розвитку. Досить сказати, що суворо 

встановлювалася кількість учасників танцю: в імператорському танці 8 рядів 

по 8 осіб - разом 64 виконавця, у танці для князів 6 рядів по 6 осіб - 36 

виконавців і т. д. не Можна було змінювати кількість учасників [70] 

Під час правління династії Хань існували два види музикально-

танцювальних навчальних закладів: 1) Тай юе шу - заклади, які навчали 

церемоніальним танців, 2) Юе фу - заклади, які навчали національним танцям 

звичайних людей. Під час династії Хань до боротьби і гонок додалися 

змагання з акробатичного та циркового мистецтва, все разом це стало 

називатися Цзяо Ді Бай Сі, тобто змагання з багатьох видів мистецтва.  

 Розквіт танцювальної культури припадає на дві династії Суй і Тан - епоху 

феодалізму, яка вважається другим періодом розквіту Китаю після династії 

Хань. Тоді існувало два види ритуальних танців: 1) Вень-у; 2) У-У. Танець 

Вень-у - спокійний, повільний танець, виконавці були одягнені в чорні 

костюми зі шкіряними поясами, з коронами на головах і білими стрічками у 

волоссі, в лівій руці тримали кадило, в правій руці - пір'я птахів. Танець 

прославляв імператора, порівнюючи відкриття нової династії з відкриттям 

нового неба. Танець У-У представляв собою енергійні рухи у-шу, виконавці 

цього танцю були одягнені в червону броню, в правій руці тримали списа, а в 

лівій – червоний щит, вони зображали солдатів, яких імператор відправляв 

для охорони північних і південних територій, підтримуючи єдність держави.  

Час правління династії Тан вважається епохою найвищого розквіту 

феодальної культури та мистецтва. У стародавньому Китаї вважалося, що 

музика, танець і поезія знаходяться в найбільш близьких відносинах. Люди 

можуть вільно читати вірші, поширюючи їх повсюдно, на основі віршів 

створювали пісні, з яких створювався танець[212,с. 150]. . У період правління 
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Сун не було спеціальних педагогічних прийомів або системи передавання 

мистецтва, люди самі вигадували умови передавання танцювального 

мистецтва учням. Проте правителі Китаю обмежували цю діяльність, артисти 

не отримували підтримки держави, і активний розвиток танцювального 

мистецтва відбувалося виключно в народному середовищі. У період 

правління династії Цин Ян Ге і Дат цяо були найбільш популярними 

народними танцями, які часто були представлені також в палаці імператора 

[79,с. 208]. .  

Після утворення КНР уряд став приділяти велику увагу розвитку 

танцювального мистецтва. В 1949 р. була заснована Національна асоціація 

китайських танцюристів. У 50-і роки створювалися різноманітні ансамблі 

пісні й танцю, а в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу були утворені професійні 

школи танцю. Китайське хореографічне мистецтво, як й інші види 

традиційного мистецтва, випробували на собі негативний вплив маоїстської 

ідеології, спрямованої на пошук навіть у цій сфері людської життєдіяльності 

класового компонента. Однак, сьогодні питання стоїть не стільки про 

реабілітацію й збереження культурної спадщини в цій галузі (китайці завжди 

дбайливо та з трепетом ставилися до власної культури), скільки про 

інтеграції традиційного в сучасне культурне життя з мінімальними втратами 

для першого [141]. .  

Під керівництвом відомих танцюристів, таких, як У Сяобан і Дай 

Айлянь, було підготовлено перше покоління професійних танцюристів 

нового Китаю. На сценах Китаю та за кордоном стали виступати такі видатні 

танцюристи, як Шу Цяо, Чжао Цін, Чень Айлянь, Чжан Цзюнь, Лі Хуацзюнь, 

Бай Шусян, Ши Чжуицинь, Сигутари-хз, Цуй Мэйшань, Дао Мейлань і Айту-

ла. Кожному з них притаманні високий професіоналізм та індивідуальна 

манера виконання. Багато танцюристів КНР завоювали золоті та срібні 

медалі на міжнародних конкурсах. Фахівці в галузі танцю знайшли та 

відновили безліч традиційних і народних танців та створили новий жанр 

китайської танцювальної драми та балету. Була здійснена постановка нових 
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танцювальних номерів на сюжети з історії революційної Китаю та сучасного 

життя республіки. Зростає кількість фахівців у цій галузі. У 1979 р. 

Національна асоціація китайських танцюристів була перетворена в 

Асоціацію китайських танцюристів. Вона налічує понад 2 тис. членів [79,с. 

208]. .  

В сучасному Китаї ідеї поширення хореографічного мистецтва 

приділяється значна увага як на місцевому, так і на державному рівні. З 1 

вересня 2008 року танці стали обов’язковим для вивчення предметом у 

китайських школах. Викладаються 7 видів класичного танцю (5 видів – 

китайських, 2 – закордонних), які відповідають фізичним і психологічним 

особливостям учнів різного віку. Очікується, що крім «фізичного» ефекту, 

«групові» танці мають розвивати в школярів соціальні почуття, почуття 

колективізму, а теоретичні знання з танців (історія виникнення того чи 

іншого танцю, пов’язані з танцями легенди) будуть стимулювати інтерес до 

історії та культури власного народу.  

Для пропаганди національного мистецтва, зокрема, танцювального, 

держава широко використовує мас-медіа. Жодні урочистості не проходять 

без національних танців. Конкурси народних танців типу «Танці з зірками» 

збирають біля телеекранів і в залах мільйони глядачів, у репертуарі всіх без 

винятку популярних співаків є народні пісні (чи стилізації під них), які 

обов’язково супроводжуються виступами колективів національного 

танцю[70]. .  

Початкова професійна хореографічна підготовка в Китаї здійснюється в 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах – школах мистецтв, школах 

естетичного виховання, хореографічних відділеннях закладів додаткової 

освіти, однопрофільних хореографічних школах – передбачає різноманітні 

організаційні форми, охоплюючи як навчальну, так і гурткову роботу. 

Відповідно до загальної концепції розвитку естетичної освіти й виховання, 

вона будується на принципах цілісності, комплексності, диференційованого 

підходу, системності навчання різним видам мистецтва танцю. Основна мета 
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загальної хореографічної підготовки в умовах початкових спеціалізованих 

мистецьких шкіл – формування танцювального смаку учнів, виконавських 

навичок, танцювальної грамотності, розширення хореографічних 

можливостей, прищеплення любові до різних видів хореографії, жанрів, 

оздоровлення організму вихованця в цілому [227].  

Основною формою хореографічної роботи визначається урок. 

Тривалість одного уроку в закладах досліджуваного типу визначається 

навчальними планами та програмами, за якими вони працюють, з 

урахуванням психофiзiологiчного розвитку та допустимого навантаження 

для рiзних вікових категорій i становить для учнів: віком від 5 до 6 років – 30 

хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; старшого віку – 45 хвилин. 

Короткі перерви між уроками є робочим часом керівника гуртка, групи, 

іншого творчого об'єднання, що функціонує в позашкільній навчальній 

установі та визначаються режимом її щоденної роботи [137, с. 55]. Рівень 

набутих знань, умінь і навичок вихованців з хореографічних дисциплін 

виявляється шляхом академічних показів: контрольних уроків, клас-

концертів, екзаменів, виступів як у стінах школи, так і за її межами (шефські 

концерти, фестивалі, конкурси, мистецькі заходи різних рівнів тощо).  

Загальна практика роботи з хореографічно обдарованими дітьми була 

майже цілком запозичена в КНР за СРСР. В країні також працюють школи 

для обдарованих дітей зокрема в галузі хореографії. Усі учні даних шкіл є 

обдарованими дітьми, які потрапили на навчання, пройшовши жорсткий та 

тривалий у часі (в середньому 1,5-2 роки спостережень за дитиною) 

конкурсний відбір. До профільних закладів середньої освіти для 

хореографічео обдарованих дітей зокрема належать  „Школа образотворчого 

мистецтва м.Ханьчжоу”, „Пекінська школа № 88 ”, „Експерементальна 

школа № 3 м.Шанхай” тощо. Випускники зазначених шкіл охоче 

приймаються на навчання в найбільш престижні виші Китаю, хоча, зазвичай, 

внаслідок міцних партнерських зв’язків цих навчальних закладів з 

університетами за кордоном, майже 70% випускників продовжують своє 
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навчання в інших країнах. У будь-якому разі, випускники шкіл для 

обдарованих дітей вважаються елітою сучасного Китаю. 

Спеціальні курси для шкіл з хореографії та інших видів мистецтва були 

засновані в багатьох районах по усій країні; при Палацах Дитячої Творчості 

(і навіть у багатьох селах) проводяться навчальні курси з мистецтв. Система 

гуртків при Дитячих Будинках творчості, Будинках Піонерів тощо була 

запозичена китайцями з СРСР в середині 60-х рр. ХХ ст. і до сьогоднішнього 

дня є однією з основних форм організації дитячого дозвілля. Останні 20 років 

спостерігається активізація класів хореографії, а також масове відкриття 

дитячих хореографічних навчальних закладів, у штаті яких є іноземці. Дані 

заклади здебільшого не мають права видавати сертифікати державного зразка, 

позиціонують себе навчальними закладами для хореографічно обдарованих 

дітей, але, в більшості випадків, це є лише рекламним ходом. 

Також у Китаї хореографічно обдарованих дітей у віці 6-8 років відразу 

влаштовують до спеціальних інтернатів і там вони живуть до закінчення 

танцювальної кар’єри. Удома вони ніколи не бувають (побачення з батьками 

дозволено раз у тиждень у кафе при інтернаті). Батьки з моменту зарахування 

дітей в інтернат починають отримувати державну стипендію в розмірі 

еквівалентно 100 євро на місяць (тому хореографічні успіхи дитини усіляко 

стимулюються його родиною). А з 12 років починають отримувати державну 

стипендію й самі юні танцюристи: спочатку по 30 євро на місяць, потім ця 

сума поступово збільшується [352, с.69]. Виховання хореографічно 

обдарованих дітей у профільному інтернаті також відповідає китайським 

уявленням про те, що в колективі дитина розвивається швидше й стиль 

колективу, його завдання, стають особистими переконаннями людини. 

В інтернаті проводяться щоденні триразові тренування, 6 днів на 

тиждень. Використовуються найпередовіші технології, обладнання 

оновлюється майже щорічно. У хореографічних інтернатах є банк даних про 

танцорів інших країн (в основному, він є детальними записами виступів, 

тренувань і коментарів до них як провідних китайських, так і зарубіжних 
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танцюристів і хореографів-наставників. В якості теоретичної підготовки з 

профільного виду танцю китайські юні хореографи повинні вивчати 

особливості того чи іншого виду танцю, авторського стилю відомого танцора, 

методики підготовки та самопідготовки тощо для власного практичного 

використання). З 3го класу хореографічно обдаровані діти, що навчаються в 

інтернаті, також проходять додаткові відбори, після яких можуть бути 

обраними до команд з певних видів спорту: синхронне плавання, фігурне 

катання, гімнастика тощо 

Після закінчення інтернату або профільної школи, хореографічно 

обдаровані діти (зокрема такі, що спеціалізуються у балеті) мають змогу 

вступити до профільного училища чи коледжу. Також хореографічні 

відділення є при усіх вишах країни, але навчання на цих факультетах 

вважається мешьн престижним для кар’єри танцівника, ніж закінчення 

профільного коледжу. Виключення складають лише хореографічні 

відділення Інститутів культур у складі вишів рівня провінції.  

Організація хореографічно-педагогічного процесу у профільних 

закладах вищої та професійної освіти відбувається диференційовано 

(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану 

здоров'я). В залежності від напрямку мистецької освіти навчальних відділів і 

відділень (підготовчого, театрального, музичного, вокально-хорового, 

образотворчого мистецтва), що функціонують в освітніх установах, 

формується структура та зміст хореографічної підготовки в кожному з них.  

Зокрема, на хореографічному відділенні передбачено навчання таким 

видам танцю: класичному, народно-сценічному, історико-побутовому, 

сучасному (ритмо-пластичному, естрадному, танцю-модерн). У молодших 

класах (I-IV кл. ) запроваджено викладання «Гімнастики». Навчальний курс 

«Підготовка концертних номерів (вистав)» виокремлюється в плані як такий, 

що узагальнює фахову компетентність учнів на кожному з етапів навчання, 

готує їх до звітних концертів, академічних показів, цілісних танцювальних 
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програм, одноактних балетів (доступних вихованцям за тематикою та 

хореографією) і, відповідно, потребує системної роботи над сценічною 

формою танцю вже з молодших класів. Серед факультативних предметів 

хореографічного циклу: «Постановка дихання», «Дуетно-сценічний танець», 

«Сучасний бальний танець», «Історія хореографічного мистецтва», «Основи 

композиції та постановки танцю» [137, с. 18]. Окрім того, з метою реалізації 

особистісних особливостей вихованців, у навчальному плані впроваджено 

«Дисципліну за вибором», яка є обов’язковою, «дозволяє подовжити заняття 

суміжними видами мистецтв» і проводиться у формі індивідуальних і 

групових занять. Рекомендованими додатковими навчальними курсами в 

цьому контексті вважаються «Хореографічна імпровізація» та «Основи 

театральної гри» [137, с. 50]. Отже, усі предмети хореографічної 

спрямованості становлять цілісну систему допрофесійної хореографічної 

підготовки та зорієнтовані на глибоке розуміння й переживання учнями 

основних тенденцій, закономірностей, особливостей кожного з видів 

танцювального мистецтва, його виразних засобів, емоційно-образної мови.  

Загально-естетичну підготовку учнів, згідно з навчальним планом 

відділення, забезпечують предмети з суміжних галузей мистецтва, 

доповнюючи спектр початкових фахових компетенцій, серед яких: 

«Початковий курс історії мистецтв», «Музичний інструмент», «Музична 

грамота і слухання музики», «Малюнок, живопис, композиція» [137, с. 58]. 

Таким чином, реалізуються принципи комплексності, системності, 

органічного поєднання мистецької освіти із загально-естетичною 

підготовкою вихованців, естетизації навчального простору в цілому.  

Вихованці інших відділень закладу опановують хореографічне 

мистецтво у відповідності зі специфікою фахової підготовки. Так, на 

театральному відділенні викладається «Гімнастика» та «Основи сценічного 

руху»; на фольклорному відділі музичного відділення – «Народний танець».  

Універсальною хореографічною дисципліною для усіх без винятку 

мистецьких відділень визначено «Ритміку й танець» як таку, що забезпечує 
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початкову хореографічну підготовку, розвиває в учнів окрім суто 

хореографічних здібностей загальну музикальність, почуття ритму, 

артистизм, виховує основи етикету й поведінки в соціумі, формує основи 

танцювальності, необхідної як для подальшого поглибленого навчання 

хореографії, так і для занять іншими видами мистецької діяльності. Робота за 

програмою цілеспрямована також на загальне укріплення та оздоровлення 

організму, узгодженість і координацію рухів, формування правильної 

постави, розвиток м'язової пам'яті, емоційної сфери та творчої уяви учня, 

умінь і навичок виражати себе засобами руху [137, с. 128]. Орієнтовний 

тематичний план курсу містить два основні розділи. Зокрема, розділ 

«Ритміка» складається з колективно-порядкових, ритмічно-рухливих вправ, 

елементів партерної гімнастики, музично-ритмічних і хореографічних ігор. 

Розділ «Танець» передбачає вивчення позицій ніг, положень рук, 

танцювальних кроків, вправ, елементарних рухів з класичного, народного, 

бального танців на середині залу. У цілому, програма дисципліни спрямована 

на розвиток загально-фізичних, загально-музикальних, елементарних 

виконавських й артистичних здібностей, а також виховання високих 

естетичних критеріїв, необхідних для досягнення гармонійного соціального, 

інтелектуального та морального розвитку особистості.  

Узагальнюючи змістове наповнення навчальних програм предметів 

хореографічного циклу, варто зазначити їх певну структурну спільність, що 

виражається в послідовності та системності в оволодінні лексикою, 

технічними прийомами, планомірності у викладанні навчально-

хореографічного матеріалу, з поступовим ускладненням як теоретичної, так і 

практичної його складової.  

Серед основних принципів, на яких будується реалізація навчальних 

програм, варто виокремити принцип дидактики (побудова навчального 

процесу від простого до складного); принцип актуальності (максимальна 

наближеність змісту програм до сучасних тенденцій розвитку хореографічної 

культури й освіти); принцип творчої мотивації (індивідуальна та колективна 
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діяльність дозволяє визначити й розвинути індивідуальні особливості учнів, 

стимулювання їх до подальшої роботи з самоосвіти та самовдосконалення) 

[137,с. 128]. .  

Навчання хореографічному мистецтву здійснюється як за офіційними 

програмами , так і за авторськими методичними розробками та програмами, 

розробленими на основі типових навчальних планів i програм з урахуванням 

регіональних особливостей і специфіки роботи закладу [208,с. 154]. Серед 

навчально-методичної продукції, що забезпечує освітній процес у 

досліджуваних позашкільних закладах, поширеними є навчальні програми й 

методичні рекомендації відомих російських педагогів-хореографів, 

методистів, балетмейстерів І. Антипової, А. Бєлікової, М. Боголюбської, Л. 

Бондаренко, В. Вартовник, Ю. Громова, М. Гузуна, Т. Гузун, А. Каміна, Б. 

Колногузенка, А. Короткова, В. Короткової, Ю. Нікітіна, В. Похиленка, Т. 

Пуртової, С. Руднєвої, А. Тараканової, Л. Цветкової та ін.  

Нині спостерігається активізація створення державних й авторських 

програм, розрахованих на різні типи дитячих хореографічних колективів, 

комплексів, мистецьких шкіл, що забезпечують ґрунтовну комплексну 

хореографічну підготовку його учасникам.  

Щодо підготовки фахівців у галузі витонченого мистецтва (у даному 

випадку – хореографії), то система освіти дещо відрізняється від української 

(початковий рівень – дошкільні та позашкільні клуби, середній рівень – 

навчання в спеціальних танцювальних школах-інтернатах, і далі – 

хореографічному коледжі, вищий рівень – факультет хореографії у ВНЗ).  

Відмінністю також є відсутність спеціалізації в студентів: немає 

відділення для підготовки хореографів-постановників або звичайних 

виконавців; також студенти вивчають усі види танцю в рівній мірі (класична 

хореографія, народна хореографія, бальна хореографія (балет і європейський 

бальний танець та сучасна хореографія). Серед дисциплін, які вивчаються, 

наявні: класичний танець, народно-сценічний, бальний, сучасний танець, 

гімнастика, музична грамота та прослуховування музики, початковий курс 
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історії хореографії, музичний інструмент, сценічна практика. Заняття 

проводяться як у груповій, так і в індивідуальній формі.  

Тільки при отриманні ступеня «Магістр хореографії» йде поділ 

спеціалізації на «класична хореографія» та «народна хореографія». Майбутні 

магістри вивчають повний цикл гуманітарних, соціально-економічних і 

природно-математичних дисциплін, а також історію театру та балету. Цикл 

професійної та практичної підготовки включає в себе такі дисципліни, як: 

класичний, народно-сценічний, дуетно-класичний, народний, сучасний 

танець, майстерність актора, методика викладання хореографії. Саме з числа 

магістрів ведеться відбір артистів балетних театрів (уміння виконувати 

класичний європейський (російський) балет високо цінується та добре 

оплачується в КНР) і викладачів вузів[111]. .  

Пекінська танцювальна академія є єдиною вищою школою танцю в 

Китаї в даний час. Створена в 1954 р. як Пекінська танцювальна школа, вона 

набула в 1979 р. нині існуючого статусу Академії. . При Академії працюють 

інститут і середня школа. Крім того, існують ще три професійних 

хореографічних училища — в Шанхаї, Гуанчжоу і Сичуа-ні. У Центральному 

інституті національностей, Академії мистецтв при НВАК та інших інститутах 

і школах мистецтв є курси або класи танцю. Інститут вивчення 

танцювального мистецтва при Академії мистецтв КНР веде науково-дослідну 

роботу в галузі хореографії [227]. Становлення класичного балету в Китаї 

зобов'язане російським педагогам. Найбільшою мірою великому майстру-

хореографу Петру Гусєву. З 1958 по 1960 рік він поставив три класичні 

балети - «Лебедине озеро», «Корсар» і «Жизель», а також балет на китайську 

тему «Красуня-рибка». Саме він відкрив , яка велика сила міститься в русі, в 

пластиці тіла. Самі собою балетні рухи вивчити легко, а от навчитися 

говорити, висловлювати почуття своїм тілом - дуже складно. Гусєв виховав 

плеяду хореографів. Це була справжня ленінградська школа. Шведська 

королівська та лондонська трупи, які приїздили на гастролі, дивувалися, що в 

Китаї чисто російська школа. Незважаючи на те, що нині в світі відбувається 
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змішання різних шкіл, російська школа, як і раніше, залишається 

неперевершеною [211,с. 38].  

Спочатку Пекінська академія танцю, заснована в 1954 р. , називалася 

Школою. Вона стала першою професійною школою танцю, створеної після 

проголошення Китайської Народної Республіки. Її ректором стала пані Дай 

Айлян – знаменита танцівниця і патріот, яка народилася за межами Китаю. У 

1978 р. Пекінська школа танцю була офіційно перейменована в Академію 

(BDA), що було затверджено Китайським міністерством культури.  

Нині Академія танцю славиться професіоналізмом підготовки, є 

провідним навчальним закладом в КНР у своїй галузі, а також одним з 

найбільших танцювальних навчальних закладів у світі. На ранніх етапах 

китайський балет розвивався за підтримки експертів з Росії. Вся система 

основувалась на російському стилі, включаючи навчальні плани, матеріали, а 

також систему проведення занять. Через шістдесят років у КНР створено 

власну виробничу система освіти, що має китайську специфіку. З 1957 по 

квітень 1960 р. експерти з Росії надавали допомогу Академії з репетиціями 

балетів «Марна обережність», «Лебедине озеро», «Корсар», «Жізель» та 

інших відомих творів класичного репертуару. Крім того, російські експерти 

також зробили внесок в освіту та підготовку першого покоління китайських 

хореографів [210,с. 204].  

Будучи провідним хореографічним навчальним закладом в КНР, 

Академія прагне розвивати співпрацю з освітніми установами та діячами 

мистецтв зі всього світу. В Китаї один вищий балетний навчальний заклад : 

Пекінська академія танцю. Але вищу балетну освіту можна отримати також у 

Шанхайській консерваторії та в деяких гуманітарних вузах, що належать до 

інших відомств. У Пекінській академії танцю п'ятнадцять факультетів і дуже 

широкий спектр спеціальностей. У ній готують танцюристів, хореографів, 

балетмейстерів, фахівців з китайського та народного танцю, мюзиклу. Є 

факультет сценічного оформлення, факультет теорії балету.  
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Академія готує майбутніх фахівців у трьох сферах діяльності: 

виконавців танцю, режисерів танцю і балетознавців. Виконавці танцю 

підрозділені на виконавців китайського класичного танцю, китайського 

народно-національного танцю, європейського класичного танцю, мюзиклу, 

бального танцю, шоу моди та ін. Навчальна структура містить у собі 

факультет китайського класичного танцю, факультет народно-національного 

танцю, факультет європейського класичного танцю, факультет 

балетмейстерів, факультет балетознавців, факультет соціального танцю, 

факультет художнього оформлення, факультет художньої комунікації та 

художнього виховання, факультет мюзиклу та екзаменаційний центр з 

китайських танців. При ПАТ існує середнє хореографічне училище, якому 

було присвоєно звання державного академічного училища. У ПАТ є ще такі 7 

організацій, як: науково-дослідний інститут балетознавства, кафедра музики, 

відділення суспільних наук, бібліотечно-інформаційний центр хореографії, 

центр служби для сценічних і телевізійних виступів і молодіжна танцювальна 

трупа.  

ПАТ пишається високою кваліфікацією своїх педагогів, 

різноманітністю танцювальних дисциплін, багатством навчальних посібників 

і серйозним ставленням до педагогічної, наукової роботи та сценічної 

практики. Танцювальні твори, поставлені ПАТ, багаторазово виборювали 

нагороди на всекитайських і міжнародних конкурсах. Широкий культурний 

обмін із зарубіжними країнами та вищі нагороди, отримані на міжнародних 

конкурсах, принесли ПАТ світову славу. Державі ПАТ дала безліч артистів і 

педагогів танців, балетмейстерів і балетознавців, які працювали і працюють в 

різних містах і селах країни, а також і в багатьох країнах світу. Недаремно 

люди з ласкою звуть ПАТ «колискою танцюристів»Наказом державного 

комітету з присвоєння вченого ступеня в 1999 році ПАТ булла уповноважена 

на здобуття наукового ступеня магістра. У тому ж році Міністерство кадрів і 

Міністерство культури КНР спільно присвоїли ПАТ почесне звання 

«Передовий колектив культури». Будучи в авангарді хореографічної освіти 
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країни, йдучи в ногу з часом і розвитком вищої освіти, ПАТ безперервно 

поглиблює реформу в своїх пошуках, щоб задовольняти всі нові й нові 

вимоги, висунуті в процесі розвитку. Академія робить свій внесок у справу 

підготовки висококваліфікованих, всебічно навчених професіоналів 

хореографії для XX століття [210,с. 204].  

Великий вплив на розвиток китайського класичного танцю надала 

Пекінська опера. Вона поєднує в собі елементи драми, співу, музики, танцю, 

акробатики та бойового мистецтва. Китайські опери народжувалися, 

насамперед, як симбіоз співу й танців. Постановки Пекінської опери не 

ставляться одночасно на майстерності співу, танцю та опрацювання сюжету, 

береться за основу лише один з цих елементів, тому у виставі умовно 

поділяються на три групи: гра на спів, гра на діалозі під танці та гра на 

сюжеті. Китайський класичний танець багато чого взяв з техніки акторів 

Пекінської опери, причому не тільки в плані пластичної майстерності, але і 

майстерності актора в цілому.  

 

2.2. Мета, завдання та зміст підготовки студентів-майбутніх 

вчителів танцю до виховної роботи з дітьми на різних етапах 

становлення системи професійної підготовки педагогічних кадрів у КНР 

 

Китай, як і більшість країн, зіткнувся з проблемою збереження 

національно-культурної самобутності на межі ХХ-ХХI століть, в епоху 

цивілізаційної глобалізації, у зв’язку з чим надзвичайної актуальності набули 

питання відродження, збереження й передання молоді традиційних цінностей 

китайської цивілізації. Досягнення поставленої мети забезпечується 

виконанням завдань щодо формування в майбутніх учителів хореографії 

готовності здійснювати розумовий, моральний, фізичний, естетичний і 

трудовий розвиток; створенням міцного фундаменту професійної 

компетентності; вихованням схильності до дослідницької діяльності; 

формуванням прагнення до професійного самовдосконалення та навчання 
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упродовж життя. Різні аспекти цієї проблеми в останні роки досліджували 

вітчизняні та китайські науковці Н.Боревська (управління освітою в Китаї), 

Н. Пазюра (особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї в 

останній чверті ХХ ст. ), Чжу Сяомань (реформи змісту освіти в Китаї), Мо 

Нейфен (порівняльний аналіз державної політики в галузі вищої освіти в 

Росії та Китаї), Ду Яньянь (розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї), Ван 

Гуйсян (становлення та сучасний стан вищої бібліографічної освіти в Китаї), 

Уюнтена (актуальні проблеми реформування загальної середньої освіти в 

КНР), Л. Калашник (педагогічні засади родинного виховання в китайській 

сім’ї) та ін.  

Як вважають вищезазначені науковці, процес становлення системи 

фахової підготовки вчителів, зокрема і вчителів хореографії, у Китаї в другій 

половині ХХ ст. пройшов такі етапи: 

I. етап - 1949 – 1956 рр. – становлення педагогічної освіти в умовах 

соціалістичних перетворень; 

II. етап – 1957 – 1965 рр. – розвиток професійної компетентності вчителів в 

умовах всеохоплюючого соціалістичного будівництва; 

III. етап – 1966 – 1976 рр. – руйнування педагогічної освіти в період 

«культурної революції»; 

IV. етап – 1977 – 1984 рр. – відродження системи педагогічної освіти; 

V. етап – 1985 – 1995 рр. – прискорена модернізація в умовах переходу до 

інформаційного суспільства; 

VI. етап - 1995 р. – теперішній час – розбудова відкритої системи 

неперервної педагогічної освіти) [167,с. 200]. . .  

У даній дисертаційній роботі на відміну від вище зазначеного поділу на 

етапи для характеристики мети, завдань і змісту підготовки студентів-

майбутніх вчителів танцю до проведення заходів патріотичного виховання 

учнів у КНР використана чотирьохетапна періодизація, в основу якої 

покладені практичні зміни в системі підготовки студентів педагогічних вишів 
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до майбутньої виховної роботи в закладах середньої освіти Китаю, а не 

тільки зміни в законодавстві та нормативних документах.  

Саме такий погляд на перебіг історико-педагогічного процесу в КНР 

пропонується китайськими науковцями-емігрантами, вченими Тайваню (Ван 

Сінь, Ван Чжицю, Лі Цілун, Лі Цюн, Лінь Чунде, Цао Вей, Чжан Лісін, Шао 

Шоуї та ін. ); Японії (Кэйу Накамура, Юкі Фукудзава, Тосіо Хосокава), США 

(М. Левенсон, Х. Кріл). За твердженням цих учених, період з 1958 по 1985 рр. 

не приніс нічого нового в практику підготовки студентів вищих навчальних 

закладів педагогічного профілю до виховної роботи, оскільки «Політика 

Великого Стрибка» і «Культурна Революція» мали спільну мету в галузі 

освіти та виховання та використовували схожі методи для досягнення цієї 

мети. Система підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до виховної 

роботи з кінця 70х рр. . по 1985 р. все ще знаходилася під великим впливом 

ідей попередніх років, а тому також не може бути виділена в окремий етап.  

На думку вищезазначених дослідників, нині система підготовки 

студентів-майбутніх вчителів танцю до виховної роботи в школі знаходиться 

на завершальній стадії четвертого етапу, який було розпочато в 1995 р. в 

зв’язку з прийняттям нової редакції «Закону КНР про Освіту». Це етап, який 

завершує та стабілізує процес формування мети і завдань системи 

професійної підготовки учительських кадрів країни в справі виховання 

учнівської молоді в умовах розбудови соціалізму з китайською 

специфікою[65,с. 342]. . .  

Науковцями обґрунтовано нові характеристики етапів становлення й 

розвитку системи підготовки вчительських кадрів у КНР, що базуються не 

тільки на соціально-історичних, а й на власне педагогічних критеріях. У 

зв’язку з цим уточнено хронологічні межі етапів: 

(І) 1949 – 1956 – становлення педагогічної освіти в умовах соціалістичних 

перетворень, 

(ІІ) 1957 – 1965 – розвиток професійної компетентності вчителів в умовах 

всеохоплюючого соціалістичного будівництва, 
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(ІІІ) 1966 – 1976 – руйнування педагогічної освіти в період «культурної 

революції», 

(ІV) 1977 – 1984 – відродження системи педагогічної освіти.  

Після прийняття 27 травня 1985 р. постанови ЦК КПК «Про реформу 

системи народної освіти» педагогічна освіта Китаю вступила до етапу 

прискореної модернізації в умовах переходу до інформаційного суспільства. 

З початком реалізації «Проекту продовження освіти викладачів початкових і 

середніх шкіл» у 1999 р. розпочався якісно новий етап розвитку системи 

підготовки вчителів КНР – етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти, який триває донині.  

Запропонована періодизація перебігу історико-педагогічного процесу в 

КНР в середині ХХ – на початку ХХІ ст. репрезентується в українській 

фаховій літературі вперше в дисертації Н.Джгун «Підготовка майбутніх 

учителів до виховної роботи в університетах Китайської Народної 

Республіки»[50].  

У давньому та середньовічному Китаї учительство було дуже слабко 

організованою своєрідною корпорацією «вільних філософів», які цінували 

власну свободу суджень. В епоху пізнього середньовіччя в умовах зміцнення 

державного контролю над системою освіти вчитель втрачає незалежне 

становище й прирівнюється до державного службовця, до діяльності якого 

пред'являється офіційно затверджена система професійних вимог. Поступово 

відбувається процес інституціалізації педагогічної діяльності.  

Перші спроби організувати» процес відтворення педагогічних кадрів 

відносяться до III ст. до н. е. На межі II і I ст. до н. е. була створена школа 

«Тайсюе», за своїм статусом близька до університету. До чинного в структурі 

школи спеціального підрозділу - академії «Бошигуань» - зараховувалися 

вчені, котрі одночасно були викладачами. Академія виконувала функції 

інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи 

«Тайсюе» та науково-дослідного центру.  



92 

У VII-ХІІ ст. відбувається значне покращання забезпечення шкіл 

педагогічними кадрами. В престижних навчальних закладах формуються 

авторські програми навчання, («приватні» академії «Байлудун» і «Сунян»), 

Ці тенденції були багато в чому обумовлені культурним змістом освітньої 

доктрини суньської епохи, основу якого складали ідеї неоконфуціанства.  

У XIII ст. педагогічна освіта в Китаї потрапляє в смугу кризи. 

Педагогічна діяльність тлумачиться як джерело поширення опозиційних 

настроїв. Відбувається скорочення числа академій, змінюються принципи 

фінансування шкіл різного рівня, держава контролює процеси присвоєння 

вчених ступенів і створення навчальних програм. У XVIII ст. особливо 

гостро постає питання про необхідність налагодження стабільної системи 

підготовки учительських кадрів під контролем держави. У Китаї з'являються 

педагогічні інститути. Навчання в педагогічному інституті не було єдиним 

способом залучення до професійної корпорації вчителів. Нерідко зайняти 

настільки почесне місце можна було, взявши участь у загальнонаціональних 

змаганнях, які проводилися під безпосереднім керівництвом самого 

імператора[50,с. 122]. . .  

До проголошення Китайської Народної Республіки (1949) вся система 

освіти перебувала під пильним контролем правлячої в Китаї партії 

Гоміньдан. Держава розглядала школу як інструмент здійснення пропаганди 

та впливу на населення з метою його орієнтації на ключові напрями 

державної політики. Діяльність китайських педагогів у зв'язку з цим була 

централізована й підпорядкована рішенням Всекитайського конгресу з 

освіти. У Китаї відбулося повернення до орієнтації освіченої еліти країни на 

традиційні конфуціанські цінності, які закликали до належної поваги влади. 

Такий поворот свідчив про посилення консервативних тенденцій у розвитку 

системи освіти Китаю. Діяльність нанкіньського ґоміньданівського уряду 

звела нанівець демократичні завоювання реформ періоду існування 

демократичної республіки. Обмеження зводилися до адміністративного та 

партійного контролю за діяльністю шкіл. Керівництво освітніми установами 
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могло здійснюватися лише партійними функціонерами Гоміньдану. 

Спеціальна установа в складі Міністерства освіти - ідеологічна комісія - 

здійснювала контроль за змістом навчальної літератури.  

 Після активізації контактів Китаю із зовнішнім світом у середині XIX 

ст. стали очевидні технічна відсталість країни та необхідність наздогнати 

передові західні держави. Каталізатором реформування традиційної системи 

освіти слугувало ознайомлення китайських учених з досягненнями світової 

педагогіки, а також діяльність західних місіонерів всередині країни[142,с. 

96]. . .  

У першій чверті XX ст. в Китаї було проведено три реформи системи 

освіти за зразком західних країн. Завдяки першій - за японською моделлю - 

була сформована багатоступенева система освітніх закладів, що включає в 

себе установи дошкільного виховання та освіти; початкові нижчі й вищі 

школи; середні загальноосвітні школи; заклади вищої освіти (1902).  

 Друга реформа (1912) торкнулася адміністрування в галузі освіти: був 

скасований імператорський департамент, який займався питаннями освіти, 

внесено поправки в шкільні програми. Так, були скасовані державні іспити, 

обов'язкове вивчення конфуціанських книг й уведені нові прикладні 

дисципліни. Нова структура шкільної системи була затверджена спеціально 

скликаним Національним конгресом з питань освіти. Його діяльність 

дозволяла самим вчителям і шкільним адміністраторам коригувати 

організаційні форми функціонування системи освіти. Рішення конгресу 

закріплювалися урядовими декретами. Процес навчання в освітніх установах 

завдяки даним нормативним актам став строго регламентований, особливо з 

таких питань, як цілі та завдання освіти, номенклатура навчальних 

дисциплін, управління й керівництво системою народної освіти. 

Найважливішим рішенням стало проголошення права всіх громадян 

незалежно від статі та соціального положення на одержання безкоштовної 

початкової освіти на рівні нижчої початкової школи.  
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Завдяки популярності теоретичних положень і практичних 

рекомендацій американської педагогіки, в Китаї була проведена третя 

реформа освіти (1922), яка призвела до повсюдного запровадження шкільної 

системи, у своїх основних рисах скопіювавши американську систему освіти. 

Основним завданням реформи було проголошено демократизацію системи 

освіти, що знайшло вираження в посиленні гнучкості навчальних планів у 

навчальних закладах, з'явилися можливості вибору предметів, пристосування 

навчальних програм до місцевих умов і т. д. За рахунок скорочення ряду 

дисциплін гуманітарного циклу уводилися природничо наукові предмети, які 

починають вивчатися вже навіть на рівні початкової школи. Конфуціанський 

канон остаточно витісняється «прагматичним» циклом дисциплін. 

Прагматичний підхід до виховання підростаючого покоління дозволяв 

готувати практиків, здатних здійснити модернізаційні заходи, що на той час 

відповідало прагненням як національної правлячої еліти, так і зацікавлених у 

поступальному розвитку Китаю іноземців. Ще одним важливим підсумком 

реформи стає детрадиціоналізація шкільної системи та її професійна 

орієнтація. Саме цей аспект реформаторських зусиль дозволяє констатувати 

зміни в положенні вчительства та зміни в системі відтворення педагогічних 

кадрів[175,с. 100]. . .  

Після Сіньхайської революції (1911) педагогічну освіту було виділено в 

самостійний напрям підготовки поряд із загальним, індустріальним і 

комерційним. Тим самим була визнана значимість системи підготовки 

вчителів для загального успіху процесу модернізації суспільства. У країні 

виникають елементарні педагогічні школи, що діяли на рівні середніх шкіл; 

вищі педагогічні інститути та інститути з підготовки вчителів для викладання 

промисловості та комерції; науково-просвітницькі товариства, які були 

альтернативними центрами підготовки вчителів, що здатні вирішувати 

освітні завдання нового типу. У результаті змін, що відбулися, для 

китайського вчительства починається нова епоха - оновлення організації 

своєї професійної корпорації та методики навчання. У такій ситуації на 
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китайських вчителів, і, насамперед, на найбільш передових представників 

педагогічної спільноти, мають вплив ідеї, засновані на зарубіжному 

педагогічному досвіді, які проникають у Китай і потребують критичного 

осмислення для можливої реалізації в специфічних соціокультурних умовах 

цієї країни. Одним з каналів проникнення західного педагогічного досвіду в 

Китай стає діяльність місіонерів, які розглядали школу як один з 

інструментів здійснення гуманітарної інтервенції. Таким чином, на рубежі 

XIX і XX ст. відбулася корінна трансформація педагогічної спільноти Китаю, 

яка створила передумови для створення нової генерації китайських 

вчителів[14]. . .  

Після зародження система незалежної вищої педагогічної освіти 

пережила кілька суспільних систем і етапів розвитку історії Китаю, 

наприклад, династію Цин, Китайську Республіку, революційний опорний 

район, Китайську Народну Республіку. Відбувалися зміни в політиці, 

економіці, відбувалися зміни також у педагогічній системі: були зроблені 

спроби використовувати японську, американську та радянську модель, а 

також досвід різних систем вищої педагогічної освіти. 
Одночасно зі змінами 

в галузі політики й економіки в новому Китаї після 1949 р. , вища педагогічна 

освіта пройшла декілька основних історичних етапів розвитку. Проте саме в 

період соціалістичного будівництва в КНР (1949-1956 pp. ) було вперше 

визначено мету ,завдання, форми і методи, зміст підготовки вчителів у ВНЗ 

Китаю, отже аналіз даного етапу представляє високу історико-педагогічну 

значимість.  

Першим етапом становлення національної системи підготовки 

студентів педагогічних вишів до виховної роботи в школах КНР є період 

1949 –1958 рр. Підготовка вчителів до роботи в національній школі 

підпорядковувалася курсу КПК і Уряду КНР на соціалістичні перетворення в 

суспільстві. У зв’язку з цим у найкоротші терміни необхідно було надати 

доступ до освіти незаможним верствам населення, кардинально поліпшити 
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рівень грамотності й ідеологічної свідомості громадян та почати масово 

готувати робітничі кадри для соціалістичної індустріалізації. Виконання 

поставленого завдання потребувало педагогічних кадрів для початкових шкіл 

та «лікбезів», що масово відкривалися по всій країні. Метою педагогічної 

освіти на цьому етапі була підготовка в найкоротші терміни чималої 

кількості вчительських кадрів, а завданнями – формування в них здатності 

«виховувати культурних трудящих, які мають соціалістичну свідомість» та 

«вести непримириму боротьбу з буржуазною ідеологією». Підготовка таких 

кадрів ґрунтувалася на принципах: соціальної детермінації мети й змісту 

освіти, що передбачає підготовку вчителів для забезпечення поточних 

кадрових потреб соціалістичного будівництва; примату комуністичної 

ідеології, дотримання якого зумовлювало підготовку вчителів насамперед як 

носіїв і пропагандистів офіційної ідеології Комуністичної партії Китаю. 

Поряд із цим для першого етапу також були характерні принципи класовості 

як запорука виконання завдань диктатури пролетаріату, та прагматизму, 

згідно з яким підготовка майбутніх вчителів мала вузьку спрямованість на 

набуття ними практичних умінь здійснювати навчально-виховну та 

пропагандистську роботу 

У цілому, перший етап розвитку педагогічної освіти в КНР 

характеризується початком соціалістичних перетворень, переходом до 

розбудови вищої педагогічної освіти відповідно до змін, що відбувалися в 

країні; цей етап характеризується інтенсивним вивченням ідей марксизму-

ленінізму і Мао Цзедуна; уведенням єдиних національних навчальних планів 

і програм; поєднання навчальної роботи з практичними заняттями в системі 

вищої педагогічної освіти. Моделлю для створення нової системи вищої 

педагогічної освіти в Китаї на цьому етапі слугували теорія та практика 

СРСР у галузі освіти. Характеризуючи перший етап, потрібно брати до уваги 

схожість комуністичних моделей між СРСР і Китаєм. Активна китайсько-

радянська дружба дозволила КНР збагатитися кращими здобутками 

радянської педагогіки того часу шляхом копіювання. Радянська система 
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підготовки педагогічних кадрів, понятійний апарат педагогічної науки були 

механічно перенесені та насаджені на всій території КНР без урахування 

попереднього досвіду певної території. У перші роки існування КНР 

перекладено з російської мови програми та навчально-методичні матеріали 

радянських педагогічних навчальних закладів, зокрема, навчальний посібник 

«Педагогіка», створений колективом авторів під керівництвом І. Каїрова, що 

став на довгі роки (практично до кінця ХХ століття) основним джерелом в 

опануванні студентами педагогічних вузів Китаю основ педагогіки. Разом із 

тим, до створення соціалістичної системи педагогічної освіти в КНР 

долучилися китайські вчені – педагоги, історики, соціологи, філологи та ін. 

Багато з них отримали освіту й працювали за кордоном, у США (Ху Ши, 

Ліанг Сі-Ченг, Ма Їнчу та ін. ), Японії (Чен Клик-Ву та ін. ) чи СРСР (Цао 

Жингхуа та ін. ), і прагнули повернутися, аби застосувати свої знання й 

досвід на благо китайського народу[85,с. 110]. . .  

З 1949 р. , після заснування нового Китаю, створювалася система 

навчання у вищих педагогічних закладах. Місцевий уряд зміцнював 

педагогічні заклади своїми кадрами. На той час у Китаї існувало лише 12 

вищих педагогічних закладах, в яких було 12 тис. учнів. У кінці 1949 р. 

Міністерство освіти поставило завдання з реконструювання Пекінського 

педагогічного університету та педагогічного інституту при університеті. У 

травні 1950 р. було опубліковано «Тимчасові правила Пекінського 

педагогічного університету», в яких як головне завдання педагогічних 

університетів виступало виховання педагогічних кадрів для середніх шкіл, а 

далі виховання адміністративних освітніх кадрів [155, с. 342] 

Реформа вищої педагогічної освіти ставила такі завдання з розвитку 

освіти на даному етапі: уведення курсу з вивчення марксизму-ленінізму та 

ідей Мао Цзедуна в освітній процес; переклад на китайську мову навчальних 

планів, програм, матеріалів і підручників вищих навчальних закладів СРСР; 

уведення єдиних національних навчальних планів і програм; поєднання 

навчальної роботи з практичними заняттями, включаючи педагогічну 
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практику, екскурсії та відвідування інших навчальних закладів як важливу 

ланку в загально навчально-виховній системі [194]. З приводу розроблення 

нових навчальних програм було видано резолюцію «Про проведення 

реформи програм у ВНЗ». Головним змістом педагогічної освіти було 

оголошено здійснення спеціалізації на базі систематичної теоретичної 

підготовки; ретельну розробку зв’язків між окремими курсами для 

запобігання дублювання, педагогічна практика розглядалась як невід’ємна 

частина процесу навчання.  

На науково-дослідницькі відділи та інститути було покладено 

обов’язок стати основними пунктами для підготовки педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації для ВНЗ всієї країни. Резолюція націлювала педагогів 

вищої школи на систематичне посилення наукової роботи [5,с. 142]. У 

результаті реформи 50-х рр. було впорядковано структуру педагогічних ВНЗ, 

різко скоротилась кількість ВНЗ загального профілю за рахунок створення 

інститутів за профілем, включаючи педагогічний профіль, було визначено 

єдине державне керівництво всіма вищими навчальними закладами, що 

дозволило розвивати їх планово та пропорційно; було збільшено кількість 

ВНЗ і тих, хто навчається в них, що дало можливість забезпечити потреби 

країни в кадрах, у першу чергу педагогічних, за дві п’ятирічки. На основі 

радянського досвіду було здійснено реформу як структури, так і змісту, 

організації вищої педагогічної освіти. Все це дозволило підняти якість 

підготовки вчителів. Запозичення радянських підручників дозволило 

виробити єдині навчальні програми. Сувора організація навчального процесу 

(лекції, педагогічна практика, дипломні проекти, створення кафедр та ін. ) 

зіграло велику роль у підвищенні рівня викладання та якості підготовки 

вчителів [5, с. 142] 

Варто зазначити, що такі цікаві методи підготовки вчителів як Дальтон-

план, Вінетка-план та ін. , які були дуже популярними в Китаї у 20-30 рр. , 

перетворилися на самостійні, практичні роботи студентів, курсові та 

дипломні проекти, створення робочих бригад із студентів, гуртків та ін. 
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Тобто, їх не було усунено зовсім, але ці американські методи підготовки було 

видозмінено у відповідності до радянських реалій 50-х рр.  

З іншого боку, «типову» радянську освітню модель, яка 

впроваджувалась у СРСР по мірі проведення культурної революції в 

передвоєнне десятиліття, було орієнтовано на суспільство індустріальної 

епохи. Запозичення її досягнень, викликане ентузіазмом післявоєнного 

періоду та зростанням престижу радянської суспільної системи в цілому, 

багато в чому носило механічний характер. [224,с. 100]. Перекладалися на 

китайську мову та безпосередньо впроваджувалися навчальні плани та 

програми навчальних закладів різного рівня й профілю. При цьому не 

враховувалися специфічні умови Китаю та його суспільства, яке ще не стало 

на шлях глибокої індустріальної модернізації. Таке механічне запозичення 

обернулася розчаруванням, оскільки ефективність нововведень була 

сумнівна [24,с. 140].  

У Постанові 1951 р. лише згадується про існування вищої професійної 

педагогічної освіти, педагогічних інститутів (названих «учительськими»), але 

їх діяльність спеціально не було регламентовано. Були дані лише загальні 

завдання організації системи вищої педагогічної освіти, та вказано, що вищі 

навчальні заклади «надають студентам вищу педагогічну освіту та готують 

кваліфіковані педагогічні кадри, які володіють спеціальними педагогічними 

знаннями» [155,с. 342] 

Для Педагогічних інститутів у Постанові встановлювався конкретний 

термін навчання - 4 роки, тоді як для системи вищої освіти в цілому він 

варіювався від 3 до 5 років. Постанова визначає єдині умови прийому до 

вищих навчальних закладів, у тому числі , й до педагогічних інститутів. 

Вступити до педагогічних ВНЗ могли випускники середніх шкіл другого 

ступеня або прирівняних до них шкіл, а також особи, що мають рівну за 

рівнем освіту. Вікових обмежень для вступу також не встановлювалося. 

Критерієм відбору було встановлено вступні іспити. Кількість і предметна 

направленість іспитів встановлювалась, виходячи із галузевих стандартів 
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підготовки вчителів і напряму обраної спеціальності . Нині в КНР, як і в 

Україні, скасовано систему вступних іспитів завдяки уведенню Єдиних 

державних іспитів у Китаї та незалежного тестування в Україні.  

У 1951 р. (27. 08-11. 09) пройшло перше зібрання представників 

педагогічної освіти всієї країни. Головним завданням педагогічного 

факультету педагогічного інституту вважалось виховання педагогічних 

кадрів, які навчають педагогіки та психології. Зібрання прийняло такі 

важливі для розвитку педагогічної освіти рішення, як створення, принаймні, 

одного цілісного педагогічного інституту, керівництво яким безпосередньо 

здійснює Міністерство освіти, метою педагогічного інституту було визначено 

виховання педагогічних кадрів для середніх шкіл . У провінціях і великих 

містах було вирішено створити педагогічні спеціалізовані інститути під 

керівництвом бюро освіти провінції та міста. Було визначено мету підготовки 

вчителів у таких спеціалізованих педагогічних інститутах - підготовка 

педагогічних кадрів для початкових і середніх шкіл. Також було вирішено 

впорядкувати та зміцнити існуючі педагогічні інститути, створити в їхній 

структурі гуманітарні й технічні факультети. Було встановлено, що 

педагогічний інститут виховує педагогічні кадри для вищих і середніх шкіл, 

педагогічний спеціалізований інститут виховує педагогічні кадри для 

середніх і початкових шкіл. Тобто, педагогічні заклади було розділено на ті, 

які мали право готувати вчителів для початкової школи (педагогічні 

училища, спеціальні педагогічні інститути); для середньої школи (спеціальні 

педагогічні інститути, педагогічні інститути), для вищої школи (педагогічні 

інститути). Дана система не витримала випробування часом, адже із 

уведенням освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра дану 

систему поділу при підготовці вчителів було спрощено[189,с. 17].  

Відповідно до поділу педагогічних навчальних закладів вчителі 

повинні були мати середню спеціальну або вищу педагогічну освіту та 

володіти знаннями з педагогіки, психології, методики та предмету 

викладання. Такі вимоги зберігаються також зараз. Разом з тим, було 
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висловлено пропозицію про те, що педагогічні дисципліни повинні 

об'єднуватися з психологією та методологією. До 1956 р. у країні було 58 

вищих педагогічних закладів, в яких навчалося 115 тис. студентів. Китайську 

орієнтаційну вищу педагогічну освітню систему було складено [194].  

Не зважаючи на негативні сторони запозичення радянського досвіду в 

реформуванні системи освіти в Китаї на початку 50-х рр., на основі 

радянського досвіду було здійснено реформу структури, змісту й організації 

педагогічної освіти, підвищено якість навчання; запозичення радянських 

підручників допомогло виробити єдині навчальні програми та підручники; 

сувора організація навчального процесу (лекції, дипломні проекти та ін. ), 

створення кафедр - все це відіграло велику роль у підвищенні рівня 

викладання та кваліфікації педагогів [142,с. 96] 

За п'ять років, що минули з початку реформи, динаміка розвитку 

системи підготовки педагогічних працівників дозволяє зробити висновок про 

революційний ривок у розвитку системи педагогічної освіти в Китаї. В цей 

період розвиткові теорії та збагаченню змісту педагогічної освіти значною 

мірою сприяли дослідження китайських учених Ху Ши, Ліанг Січенг, Ма 

Їнчу, Ву Южанг, Чен Кликву, Цао Жингхуа та ін. , праці яких, здебільшого, 

присвячені питанням здолання класичних традицій у китайськім суспільстві 

завдяки новому змісту освіти й освіченості робітничих мас. Особлива увага 

приділялася питанням елітарності вищої, зокрема, педагогічної освіти, за 

принципом походження.  

Другий етап – 1957 – 1965 рр. – розвиток професійної компетентності 

вчителів в умовах всеохоплювального соціалістичного будівництва. У цей 

період принципово змінюється суспільне становище інтелігенції, в країні 

ліквідується безробіття, тому практично всі інтелігенти перетворюються на 

службовців державних чи громадських, або «народних», установ і 

організацій. В Китаї фактично зникає категорія осіб «вільних» професій. 

Діяльна участь інтелігенції в усіх сферах суспільного життя на початку 50-х 

років була настільки велика, а вплив КПК та органів влади в усіх класах і 
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верствах населення, посилюваний творчою повсякденною працею 

інтелігенції, був настільки значним, що суспільно-політичні, економічні та 

культурні успіхи залишаються незрівнянними ні з одним іншим періодом 

існування КНР.  

Ці успіхи могли бути ще вагомішими, якби помітна частина КПК не 

гальмувала роботу. Певні сили в КПК, які прийнято називати маоїстськими, 

оголосили всю інтелігенцію, включаючи членів партії, буржуазією або 

дрібною буржуазією. Від імені усієї партії Мао Цзе-дун і його прихильники 

висунули гасло «перевірки інтелігенції», проведення її «ідеологічного 

перевиховання» . Останнє називалося навіть в якості однієї з важливих умов 

звичайної господарської роботи, самої можливості індустріалізації . Від 

педагогічної інтелігенції вимагали негайної зміни ідеологічних позицій, 

публічних покаянь в ідеологічних гріхах, помилках. Боротьба з ідеалізмом 

була проголошена складовим елементом насильницької класової боротьби. 

Кампаніями засудження кінофільму «Життя У Сюня» і критики Лян Шуміна 

було завдано удару по всій інтелігенції, яка не брала участі в безпосередніх 

класових сутичках, і яка вважала просвітню, реформістську діяльність 

корисною та потрібною народу. Заодно від імені КПК була декларована 

необхідність повної ліквідації «феодальної» культури. Кампанії критики Юй 

Пінбо і Ху Ші були націлені проти «буржуазної» культури й одночасно 

проти старої інтелігенції, звинуваченої в «національній зраді». Маоїсти 

наполегливо вимагали від педагогічної інтелігенції відмовитися від 

самостійного осмислення сутності суспільних явищ, від вироблення власних 

уявлень про шляхи та форми перетворення дійсності та розвитку 

революційного процесу, прагнули домогтися повного підпорядкування 

діяльності педагогів завданням популяризації установок керівництва. У 

партійному та державному апаратах знайшлися діячі, котрі наполягали навіть 

на різкому скороченні витрат на навчальні заклади, оскільки вони 

безпосередньо не виробляють промислову продукцію . У КПК та органах 

влади збереглися консервативно-традиційні погляди на науку як виключно 



103 

гуманітарну, що не включає в себе технічні та природничо-наукові знання. 

1957 рік став важливим рубежем у суспільному житті КНР, особливо в житті 

педагогічної інтелігенції.  

До 1957 р. в КПК налічувалося вже близько 2 млн. педагогів , які 

надавали помітний вплив на широкі верстви трудящих. Аналіз матеріалів, 

зібраних у двох томах «Збірника обраних висловлювань правих елементів у 

вищих навчальних закладах», показує, що левова частка всіх критичних 

висловлювань, зауважень, вимог, побажань професури та студентів 

зводилася до необхідності якнайшвидшого та радикального усунення 

бюрократизму, ліквідації привілейованості, адміністрування, методів 

примусу та насилля. Ця критика відображала інтереси широких мас. Події 

1957 р. показали, що далеко не вся педагогічна інтелігенція країни 

ототожнювала себе із західною чи радянською культурами, буржуазною або 

пролетарською ідеологіями, живила до них симпатії, пов'язувала з ними свою 

діяльність і майбутнє китайського суспільства та держави. Чимало педагогів 

виступили проти тієї й іншої культури, ідеології тільки тому, що вони не 

були «споконвічно китайськими», вважаючи, що великі мислителі 

стародавнього Китаю створили всі необхідні культурні та ідейні передумови 

для успішного перетворення китайського суспільства[224,с. 102]. . .  

Гоніння на інтелігенцію розгорнулися, однак, не відразу після краху 

«великого стрибка», а кілька років потому - в 1960 - 1965 рр. , бо вона була 

необхідна для відновлення національної економіки. Примітно, що для 

активізації педагогічної інтелігенції в ці роки була навіть реабілітована 

частина «правих елементів», засуджених у 1957 р. , головним чином з числа 

представників ліберальної та дрібнобуржуазної інтелігенції.  

У 1958 році КНР проголосила «Великий стрибок» як новий курс Партії. 

Метою курсу був швидкий ріст економічного і технічного потенціалу країни. 

Для здійснення програми планувалося використання внутрішніх резервів 

країни нарівні з зовнішньої допомогою. Цієї ж мети служив і план нової 

п'ятирічки (1958-1962). В рамках означеного плану стали утворюватися 



104 

комуни на селі та в слабо розвинених приміських зонах. Після проголошення 

політики «Великого стрибка» управління освітою було передано від 

Міністерства освіти місцевим органам влади - народним комунам. Комуни 

створювали власні навчальні заклади переважно зі скороченим терміном 

навчання за спрощеними програмами, в яких половина часу відводилася на 

працю. Кількість учнів почало скорочуватися, погіршилася якість навчання. 

Основний принцип, на якому повинні були ґрунтуватися народні комуни, 

полягав у тотальному усуспільненні всього життя їх членів. Почати 

планувалося з економіки, тому в селі підлягали скасуванню присадибні 

ділянки, розподіл праці, особисті доходи окремих дворів. Для роботи в школі 

на території комуни вчителі повинні були «попередньо довести комуні свою 

прихильність ідеалам Визволення, ідеям Революції» [179, c. 74] 

Якщо хтось з учителів чи «представників старшого покоління не 

відвідує заняття [з основ нового ладу] і не відмовляється від своїх 

традиційних поглядів, то комуна має право прийняти рішення про 

виключення цієї людини з рядів комуни та вигнати цю людину з села, щоб 

своїм прикладом він не псував дітей».  

Відповідно до раніше проголошеної Мао програми «Вчимося 

соціалізму», в Китаї встановлювалися соціалістичні принципи життя. 

Соціалізму вчили в школах, не допускаючи ніякого «буржуазного» впливу. 

Всю освіту було поставлено на ідеологічну основу, знання основ соціалізму 

стало обов'язковим. У всіх сферах науки, культури, мистецтва головним 

стало питання класової боротьби та соціалістичного реалізму. В цей же час 

була оголошена ще одна кампанія з організації руху «Народної визвольної 

армії». Згідно з її ідеями, комуни, а згодом і навчальні заклади повинні були 

розглядатися як озброєні загони, «здатні в будь-який момент дати відсіч 

ворогам Революції». У зв'язку з цим у навчальних закладах КНР посилився 

ідеолого-патріотичний компонент виховної та освітньої роботи . У 1964 р. на 

одній з нарад у ЦК КПК зазначалося, що тільки 15% інтелігенції «можна 
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довіряти» . Однак, через рік саме ця інтелігенція прийняла на себе перший 

удар маоїстів[180,с. 98]. . .  

Третій етап - 1966 – 1976рр. – руйнування педагогічної освіти в період 

«культурної революції» . Цей етап відзначається загальною руйнацією 

системи педагогічної освіти в КНР у роки «культурної революції», що також 

призвело до занепаду системи підготовки студентів-майбутніх вчителів 

хореографіі до повноцінної роботи в закладах елементарної та середньої 

освіти КНР. В структурі самої партії з середини 60х рр. . ХХ ст. . почалася 

активна боротьба з опозицією. Мао Цзедун за практичною допомогою 

звернувся до прогресивної молоді, зокрема, до учнів середньої школи, до 

яких потім долучилися студенти деяких вищих навчальних закладів. Саме 

вони згодом склали кістяк так званих «Червоних бригад» - хунвейбінів. У 

рамках кампанії «Культурної Революції» хунвейбіни стали опорою Партії в її 

боротьбі з інакомислячими на місцевих і регіональних рівнях. Хунвейбіни 

активно займалися пошуками «пережитків буржуазної ідеології». На цій 

підставі були організовані масові кампанії з переселення представників 

інтелігенції в села на «перевиховання силами бідняків і найнижчих 

середняків» [224, c. 12-20] (тобто на важку фізичну працю з повним відривом 

від професійної діяльності), заслання в «школи кадрових робітників 7 

травня» (заклади, досить схожі в ті роки на концентраційні табори) – це 

основні методи впливу на інтелігенцію під час «культурної революції». До 

осені 1966 р. в Китаї було закрито всі школи й університети (до 1970 р. ). 

Головним у процесі перевиховання ставилося формування звички до 

постійної фізичної праці, оволодіння певними робітничими навичками та 

політична інформованість. Тобто, акцент робився на трудовому та 

ідеологічному вихованні, ігноруючи інші види виховання. Фізична праця 

представлялася як життєво необхідний процес, а не як засіб підвищення 

політичної свідомості. «Число освічених молодих людей, які були 

відправлені на перевиховання в гірські та сільські райони за останні п’ять 

років (1968-1973), за офіційними китайськими даними, досягло 8 млн. » [189, 
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с. 12 ] Значна кількість інтелігенції, в тому числі, й наукової еліти була 

знищена.  

Своєю метою хунвейбіни проголосили «боротьбу з чотирма старими» : 

старими звичаями, старим способом життя, старим мисленням і традиційною 

культурою. На практиці це вилилося в масові вбивства вчителів і викладачів 

вищих навчальних закладів як представників, носіїв і пропагандистів 

«політики чотирьох старих». Необхідно було показати, що носії колишніх 

знань, колишня наука та культура застарілі, а їх носіїв не можна навіть 

назвати людьми. Лі Чжунь у своїх працях відмічає, що поряд з вісьмома 

офіційно встановленими в КНР категоріями класових ворогів – поміщики, 

куркулі, купці і т. д. в роки Культурної революції з’явилась ще одна – 

«дев’ята категорія поганців», тобто, інтелігенція (вчителі та професура, які 

отримували освіту за часів Імперії – тобто, до 1949 р. ). З навчальних планів 

було практично вилучено гуманітарні дисципліни, місце яких заступили 

курси політико-пропагандистського профілю та вивчення ідей Мао Цзедуна 

за цитатниками.  

У 1970 р. В Китаї почалася реформа вищої освіти. Перебудова вищої 

освіти передбачала перш за все перетворення діяльності системи вищих 

навчальних закладів повністю на базі «ідей Мао Цзедуна». Зміст реформи, 

що проводилась, зводився до наступних заходів: 

 зменшення термінів навчання у вищих навчальних закладах до двох-

трьох років; 

 вилучення з програм чи скорочення обсягу теоретичних дисциплін, не 

пов’язаних з виробництвом; 

 поєднання навчання з працею, що означає закріплення за вузами робочих 

місць на підприємствах і в комунах, а також створення силами вищих 

навчальних закладів своїх особистих підприємств; 

 посилення маоїстського політичного виховання («політзаняттям 

відводиться не менше 20% навчального часу» [ 189, c. 22]).  
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Створена система активно використовувала в процесі фахової 

підготовки вчителів танцю поряд з професійним професорським складом 

також і непрофесійних «викладачів-сумісників» з робітників, селян, солдатів, 

техніків, які мали «досвід класової боротьби» та практичний досвід роботи за 

певним ремеслом. До їхніх педагогічних здібностей, знань та вмінь вимог не 

висувалося.  

Реформа вищої освіти відбувалася за принципом «3-3-3» щодо змісту 

навчальних предметів і викладацько-професорського складу. На практиці цей 

принцип означав, що третина навчальних дисциплін педагогічних вишів 

повинна мати загально-гуманітарну спрямованість, третина – зосереджені на 

ідеологічному та моральному компонентах, а ще третина – мають суто 

ремісничу спрямованість. Щодо викладачів, то третина – це викладацько-

професорський склад вишу, третина – партійні та ідеологічні представники, і 

третина – представники сільського господарства та робітничих професій.  

Здійснення реформи повинно було також змінити характер і мету 

навчання та виховання молодого покоління. Замість того, щоб виховувати 

людину, яка має високі основи знань, реформа освіти Мао мала за мету 

націлювати школу на підготовку «ремісників», знайомих з основами знань, 

які виховані в дусі безперечного підкорення ідеям Мао Цзедуна та 

комуністичної партії. Такі випускники не можуть брати участь у науковому 

розвитку країни. «Ідеальним навчальним закладом, який наслідує 

маоїстський курс , вважається той, в якому частину часу працюють, частину - 

вчаться» [189, с. 22] 

Сам великий Мао так визначав головну мету системи освіти того 

періоду: «На першому місці в освіті повинно бути фізичне виховання, на 

другому – політичне, все інше вважати не настільки важливим для нового 

покоління китайських студентів» [102,с. 89]. Мета педагогічної освіти в цей 

період звузилася до підготовки кадрів, які беззаперечно підтримують 

комуністичну партію та соціалістичну ідеологію. Завдання зосередилися на 

формуванні в учителів відданості КПК, готовності невтомно пропагувати 
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офіційну ідеологію серед учнів і населення та безжально боротися з її 

опонентами.  

Четвертий період - 1977 – 1984 – відродження системи педагогічної 

освіти. Визначальним моментом підготовки студентів до роботи з 

патріотичного виховання в школі у цей період була «орієнтація на 

китайське», яка була проголошена ще Мао Цзедуном. Логічним 

продовженням «курсу на китайське» стало проголошення на початку 80 рр. 

ХХ ст. «намагання Партії рішуче покінчити із захопленням художньою 

практикою Заходу, з випадками поклоніння перед закордонним». У 1982 році 

генеральний секретар ЦК КПК Ху Яобан наголосив на необхідності рішуче 

покінчити із захопленням художньою практикою Заходу, з випадками 

поклоніння перед закордонним, а якщо ці дії мають серйозний характер, вони 

повинні переслідуватись законом». Цей період характеризується підвищеною 

увагою педагогічної науки та практики до проблем патріотичного виховання, 

яке передбачало виховання китайського духу, дотримання китайських 

традицій. В матеріалах преси зазначалось, що «патріотизм — найкраща 

традиція і найвища моральна якість китайської нації», основний «критерій 

оцінки окремих осіб, класів, партій, вчень, теорій та ідейних течій», а 

«формою патріотичного виховання» було оголошено вивчення вітчизняної 

історії. При цьому зазначалось, що використання «книг із всесвітньої історії 

виправдано тільки в тому випадку, якщо в них немає схиляння перед 

іноземним». Вивчення всесвітньої історії, «яка звільнена від 

європоцентризму», на думку теоретиків КНР, «буде однією з найкращих 

передумов виховання в молоді високих якостей будівників соціалістичної 

Батьківщини». У жовтні 1983 року на перше місце була висунута проблема 

«духовного забруднення китайської нації»
 
[223, c. 54] Заборонялось усе 

закордонне, некитайське, а телебачення та преса пропагували лише 

китайське. Унаслідок тотального зубожіння китайської нації, до завдань 

вчителя входило прищеплення учням любові до простої їжі, простого та 

скромного способу життя. Шкільний вчитель мав систематично займатися 
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фізичною культурою і зміцнювати своє здоров’я, виконувати правила гігієни, 

дотримуватись чистоти, бути охайно одягненим, любити працю, добре 

поводити себе, дотримуватись добрих манер, бути чесним і правдивим, 

сміливим і хоробрим для того, щоб власним прикладом призвичаїти своїх 

учнів до вірного стилю життя.  

Позитивні тенденції у сфері вищої освіти намітилися з 1977 р. , коли 

було визнано, що культурна революція привела вищу педагогічну освіту в 

стан глибокої кризи і повністю дезорієнтувала роботу навчальних закладів. 

Збільшилися державні витрати на освіту, почали вживатися заходи щодо 

розвитку педагогічної науки, перегляд низки положень Мао Цзедуна про 

освіту. У 1977 р. була проведена реформа вищої освіти. Термін навчання у 

вузах становив 4-5 років, почали організовуватися нові інститути, 

розроблятися єдині екзаменаційні норми для вступу до вузів. Заново 

починається процес централізації вузів, відтворюється Міністерство освіти. 

Всі вузи було розподілено на п'ять категорій: університети загального 

профілю з природничими та гуманітарними відділеннями, технологічні 

університети та інститути, галузеві інститути, педагогічні університети і 

коледжі, спеціальні коледжі. У 1978 р. в Пекіні відновив роботу Центральний 

науково-дослідний інститут з питань педагогіки, а також аналогічні НДІ в 

ряді провінцій і великих містах. У кінці 70-х рр. створена Національна 

педагогічна асоціація, до складу якої увійшли наукові товариства з 

педагогіки, історії педагогіки, порівняльної педагогіки, дошкільного 

виховання, викладання китайської мови в школі, викладання іноземних мов. 

У 1983 р. організований Комітет з координації педагогічних досліджень[85,с. 

110]. . .  

Однак, на розвиток вищої освіти продовжували чинити вплив 

тенденція до прагматизації та елітарності вищої освіти. Також до основних 

виховних тенденцій молодого покоління тогочасного Китаю можна віднести 

спрямування зусиль педагогічних кадрів до прищеплення учням школи 

«китаєцентризму» - вивчення усіх гуманітарних дисциплін з точки зори 
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домінування китайської ідеї: історії – участі Китаю в історичних процесах, 

іноземної мови – логічності та переваги китайської мови над іноземною, 

важливість досягнень китайців-математиків над розробками іноземних колег 

тощо. Унаслідок цього були переписані підручники з історії, суспільних наук 

для підтвердження прогресивності ідей КПК як логічного продовження 

історичного розвитку людства.  

Починаючи з кінця 80-х рр. в Китаї після довгої перерви відродився 

інтерес до використання досвіду радянської педагогіки для вирішення цілого 

ряду актуальних педагогічних проблем, насамперед усебічного виховання та 

раннього розвитку особистості. Вивчалися праці В.Сухомлинського та 

Ш.Амонашвілі, активізувався інтерес до педагогічної спадщини К. 

Ушинського. Цей період характеризується підвищеною увагою педагогічної 

науки та практики до проблем патріотичного виховання, яке передбачало 

виховання китайського духу, дотримання китайських традицій. Основними 

теоретиками педагогічної науки КНР цього періоду вважаються Мао Цзедун, 

Ден Сяопін, Цао Янбян, Лін Ву, Ян Нін, праці яких покладено в основу 

концепції духовного розвитку китайської нації [51,с. 108]. . .  

В останній чверті ХХ ст. китайський уряд розпочав низку реформ, 

спрямованих на соціалістичну модернізацію суспільства. І чи не 

найважливішою ланкою і рушійною силою реформ було визнано освіту (В. 

Клепіков, О. Машкіна, І. Смирнова, Т. Шаренкова та ін. ), зокрема, 

педагогічну (М. Боєнко, Тан Юйгуан, Чжан Лі-Сін та ін. ).  

На сучасному етапі , починаючи з 1995 р. по сьогодні метою 

професійної освіти Китаю є інтенсифікація підготовки педагогічних кадрів, 

здатних готувати «будівників і продовжувачів справи соціалізму» та 

підвищувати «якісні характеристики китайської нації». Теорія професійної 

підготовки вчителів до виховної роботи в школі в КНР дістала подальшого 

розвитку в дослідженнях Сун Йінгсіу, Ма Їнчу, Гао Хунюань, Лі Чуньшен, Сі 

Кечжао та ін.  
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2.3. Форми та методи підготовки майбутніх педагогів-хореографів 

до проведення заходів з патріотичного виховання в системі професійної 

освіти КНР 

 

Керівництво КНР в усі часи підтримувало роль закладів освіти та 

виховання як основного інституту соціалізації людини. Система професійної 

підготовки педагогічних кадрів у Китаї займає місце основного провідника 

державної ідеології в суспільстві. Тому форми та методи підготовки 

педагогічних кадрів беззаперечно залежать від суспільно-політичних ідей і 

гасел, що панують у країні в конкретний історичний період.  

Національна система освіти в Китаї до середини ХХ ст. була практично 

зруйнована японською інтервенцією та громадянською війною, які відбулися 

в країні. Школи та вищі навчальні заклади функціонували нерегулярно, 

державний механізм контролю за змістом і формою освітянської діяльності 

був знівельований. Унаслідок упровадження в деяких регіонах країни 

японської, британської чи французької моделей надання освітянських послуг, 

у Китаї паралельно існували різні підходи до освіти як теоретичного, так і 

практичного спрямування, що вимагало від керівництва КНР рішучих дій 

щодо впорядкування діяльності освітніх закладів.  

На першому етапі становлення національної педагогічної системи 

(1949 –1958 рр. ) підготовка вчителів школи підпорядковувалася курсу КПК і 

Уряду КНР на соціалістичні перетворення в суспільстві. Такий курс 

керівництва вимагав надання доступу до освіти незаможним верствам 

населення, кардинального поліпшення рівня грамотності й ідеологічної 

свідомості громадян та початку підготовки робітничих кадрів для 

соціалістичної індустрії. Поставлене завдання потребувало педагогічних 

кадрів для шкіл, що масово відкривалися по всій країні. Основною метою 

педагогічної освіти на цьому етапі була підготовка в найкоротші терміни 

значної кількості вчительських кадрів, а завданнями – формування в них 

здатності «виховувати культурних трудящих, які мають соціалістичну 
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свідомість» та будуть «вести непримириму боротьбу з буржуазною 

ідеологією» [192, c. 60].  

Підготовка таких кадрів ґрунтувалася на принципах: соціальної 

детермінації мети й змісту освіти, що передбачає підготовку вчителів для 

забезпечення поточних кадрових потреб соціалістичного будівництва; 

примату комуністичної ідеології, дотримання якого зумовлювало підготовку 

вчителів насамперед як носіїв і пропагандистів офіційної ідеології 

Комуністичної партії Китаю; практичної спрямованості – для забезпечення 

пріоритетності формування професійних педагогічних умінь.  

На даному етапі становлення й розвитку системи педагогічної освіти в 

підготовці студентів-майбутніх вчителів хореографії до проведення заходів з 

патріотичного виховання переважали лекції із залученням методів, 

характерних для шкільного уроку (усне й письмове опитування, елементи 

дискусій). Досить широко також застосовувалися екскурсії та відвідування 

виробництва тощо. Такий стан справ пояснюється тим, що якість підготовки 

студентів і викладачів була досить низькою, адже , переважно, викладачами 

ставали колишні бійці Визвольної (Червоної) Армії, які були принципово 

відповідного рівня політичної підготовки.  

Для набуття майбутніми вчителями хореографії професійних умінь до 

закладів вищої педагогічної освіти відповідного профілю прикріплювалися 

школи, призначені для проходження студентами педагогічної практики. З 

метою реалізації виховного впливу на учнів, студент повинен був оселитися 

на території навчального закладу. До завдань студентів-майбутніх учителів 

танцю входили: організація вільного часу учнів, проведення з ними виховних 

бесід патріотичного спрямування, корекція поведінки учнів під час занять, 

вирішення їхніх повсякденних проблем. Крім цього, кожен студент мусив 

обов’язково місяць на рік працювати на виробництві з метою виховання 

працелюбності та звички до фізичної роботи для подальшого її прищеплення 

вихованцям. Для виконання завдань Партії щодо максимально швидкої 

підготовки педагогічних кадрів у ВУЗах педагогічна практика була не 
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обов’язковим заходом. Нестача практичних навичок, недостатнє знання та 

володіння методики виховної та освітньої роботи передбачалося подолати за 

рахунок знань і вмінь, які кожна людина отримує самостійно в процесі 

роботи. «Вчитися воювати під час війни – такий наш головний метод. Люди, 

котрі не мають можливості вступити до навчальних закладів, теж можуть 

учитися – вчитися на практиці». [144].  

У цей період випускники профільних вишів і педагогічних курсів 

отримали змогу працювати в системі елементарної та середньої освіти. На 

педагогічних курсах, які були відкриті для вчителів, котрі працюють у 

школах та інших закладах освіти початкового та середнього рівнів, знання 

щодо зміни політичного курсу, державного устрою та нових законів 

подавалися лекційним методом.  

В закладах вищої освіти педагогічного профілю були запроваджені 

різні соціальні програми заради залучення якомога більшої кількості 

молодих людей до справи побудови комунізму та превенції випадків 

інакомислення в суспільстві. Так, уряд КНР створив громадські організації, в 

яких бажаючі могли приєднатися до державної та партійної ідеології. До 

організацій, які були рекомендовані для вступу вчителям і студентам, 

належали: загально-китайська федерація профспілок, Загально-китайська 

демократична федерація жінок, Ново-демократична спілка молоді Китаю, 

Загально-китайська федерація демократичної молоді.  

Формування «нової соціалістичної людини», привчання вчителів і 

студентів як найбільш прогресивної верстви населення до нового способу 

життя, стало основною метою лекцій, які проводилися в освітянських 

закладах кожного тижня. Студенти, котрі, за даними парторга університету 

чи іншого навчального закладу, були не в змозі самотужки оволодіти 

принципами нового життя, повинні були пройти психологічну програму, 

термін якої складав від кількох місяців до року. Такого студента повністю 

ізолювали від оточуючих, надавши йому повний комплект праць Маркса, 

Леніна, Сталіна та Мао, які він повинен був прочитати. Стверджувалося, що 
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в результаті читання «правильних» книжок на самоті людина поступово 

дійде висновку, що комунізм – єдиний правильний і прогресивний шлях 

розвитку китайського суспільства.  

У наступні роки «Культурної Революції» так ий вид виховного впливу 

на особистість перетворився в систему таборів з виправлення ідеології, куди 

потрапило багато викладачів системи вищої освіти. Крім читання книжок 

також обов’язковим стало ведення щоденник із записами особистих думок 

щодо прочитаного та визнанням хибності власних попередніх поглядів і 

знань. Виховним методом вважалася також процедура прилюдного каяття у 

власних помилках.  

Метою другого етапу розвитку педагогічної освіти в КНР (1958–1985 

рр. ) стала підготовка політично грамотних і професійно компетентних 

кадрів. Для цього необхідним стало розширення завдань підготовки вчителів: 

забезпечення здатності педагогічних кадрів виховувати громадян, усебічно 

розвинених у патріотичному, моральному, розумовому та фізичному 

відношенні; підготувка кваліфікованих робітників, які мають соціалістичну 

свідомість і культурні цінності.  

Характерною особливістю для другого етапу став принцип поєднання 

навчання студента у виші з працею на виробництві. Реалізація цього 

принципу забезпечувала формування в майбутніх учителів танцю 

працелюбності та звички до фізичної праці. Зміст підготовки майбутніх 

учителів танцю збагатився навчальними дисциплінами, засвоєння яких 

сприяло набуттю студентами якостей ідеолога-пропагандиста: марксистська 

теорія освіти, вчення Мао Цзедуна про освіту, методика пропаганди та ін. . 

Курси політико-пропагандистського профілю та вивчення ідей Мао Цзедуна 

за цитатниками зайняли місце гуманітарних дисциплін, які , по-суті, було 

«вилущено» з навчальних планів педагогічних ВУЗів. Зміст професійної 

підготовки вчителів танцю звузився до опанування основ наук (китайської 

філології, математики, природознавства, китайської історії тощо) в обсязі 

програми початкової школи, основ теорії комуністичного виховання й 
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елементів методик викладання шкільних предметів. Майже половину 

навчального часу займала трудова підготовка майбутніх учителів.  

Під час «Культурної революції» (1965-1976 рр. ) відбувалася стрімка 

деградація форм і методів підготовки вчителів до виховної роботи. Значна 

частина інтелігенції, в тому числі, вчителі та викладачі ВНЗ, було 

звинувачено в «ревізіонізмі», репресовано й навіть знищено. Було також 

скасовано освітній ценз для вступників і конкурсний відбір абітурієнтів, на 

зміну якому прийшли рекомендації трудових колективів. Ці заходи 

негативно позначилися на вмотивованості студентів-майбутніх вчителів 

хореографії щодо виконання професійних обов’язків. Педагогічні практики 

було скасовано. Основним критерієм для навчання у вищій школі стала 

прихильність державній ідеології та знання праць Мао Цзедуна: 

«Продовжувати вчитися, сприймати нове та вивчати нові проблеми повинні 

ті, хто добре орієнтується в марксизмі та міцно стоїть на пролетарських 

позиціях». [ 144] 

Особливого розмаху ці руйнівні процеси набрали з переходом до комун 

як основної форми суспільного буття та посиленням «руху за «комуни» в 

містах, який проводився під гаслом «все належить державі, окрім зубної 

щітки» . Ще одна негативна риса «комун» — воєнізація праці, відмова від 

соціалістичного принципу розподілу за працею. Репресії Культурної 

революції вирізнялись особливою масовістю та масштабністю, особливою 

жорстокістю морального пригнічення.  

У цей період власний приклад учителя, самоосвіта та бесіди на 

політико-ідеологічну тематику, які за формою нагадували доповіді та 

виступи комсомольських ватажків, вважалися основними формами 

підготовки студентів педагогічних вишів до майбутньої виховної роботи в 

школі. Вищим навчальним закладам керівництвом Китаю було 

рекомендовано проводити виховну роботу зі студентами методами «бесід 

про пережиті страждання» та «трьох перевірок». Метод «бесід про пережиті 

страждання» передбачав надання студентам інформації про страждання 
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трудового народу від свавілля реакціонерів, прибічників Чан Кайши, 

іноземних інтервентів, а також доводив переваги нового соціального та 

державного устрою над традиційним імперіалістичним. Метою таких бесід 

було виховати в студентів почуття ненависті та несприймання усього 

традиційно китайського, іноземного й такого, що не відповідає догмам 

комуністичного світогляду.  

З метою виявлення таких студентів, які не мали морального права 

навчатися у вищому навчальному закладі внаслідок походження чи 

недостатньої відданості комуністичному устрою, керівництво КНР 

упровадило у вишах метод «трьох перевірок» (перевірка класової належності, 

перевірка якості навчання і праці та перевірка волі до боротьби). В результаті 

упровадження методу «трьох перевірок» виник ще один вид практичного 

виховного заходу – прилюдне каяття. Суть його була в тому, що студент, 

який не пройшов «трьох перевірок» міг покращити своє становище, 

прилюдно відмовившись від своєї родини чи іншим чином довести свою 

прихильність КНР. Передбачалося, що саме такі методи студенти будуть 

використовувати в своїй подальшій виховній роботі з учнями в школах.  

Після смерті Мао Цзедуна було переглянуто загальні засади 

економічно-політичної системи КНР та намічено певні зрушення у 

формуванні сучасної системи підготовки студентів-майбутніх вчителів 

танцю до виховної роботи в школі. У 70-80 х рр. ХХ ст. керівництвом КНР 

були прийняті «Основні положення політики морального виховання дітей 

початкових шкіл» і «Основні положення політики морального виховання 

дітей середніх шкіл» (1988 р. ), в яких сформовано вимоги до системи 

виховної роботи для різних ступенів освіти й типів навчальних закладів. Ці 

документи визначили цілі виховної діяльності початкової, молодшої 

середньої та повної середньої шкіл, їх зміст і основні вимоги, принципи 

морального виховання та перспективи впровадження в життя. Обидва 

документи відобразили основні вимоги держави до ідеології, моральних і 

політичних переконань учнів. Істотним недоліком їх є те, що вони не давали 
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жодних практичних рекомендацій щодо реалізації виховної роботи в школі. 

[144]. .  

Ще одним нормативним документом того часу, який опосередковано 

стосується справи підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до роботи 

з патріотичного виховання учнів, можна вважати «Правила поведінки для 

учнівської молоді КНР» (1981 р. ). Висуваючи конкретні вимоги до 

поведінки учня, він надає інформацію про цілі практичної діяльності вчителя 

щодо виховної роботи. В документі зазначається, що учні та студенти 

повинні: систематично займатися фізичною культурою та зміцнювати своє 

здоров’я, виконувати правила гігієни, дотримуватись чистоти, бути охайно 

одягненими, любити працю, вести простий і скромний спосіб життя, добре 

поводитися, дотримуватись хороших манер, бути чесними й правдивими, 

сміливими та хоробрими, вивчати та поважати китайські морально-етичні 

традиції. [105,с. 100]. .  

Відродження (1986–1998) форм і методів підготовки майбутніх 

учителів до виховної роботи в школі до стану, який передував подіям 

«культурної революції», та започаткування їх подальшого розвитку й 

урізноманітнення на основі іноземного досвіду, узгодженого зі специфікою 

китайських національних освітянських і виховних традицій, а також 

національною стратегією в галузі освіти стало основним завданням третього 

етапу. Метою даного етапу постало відродження системи відтворення 

педагогічних кадрів у період соціалістичної модернізації . Це вимагало в 

короткі терміни відродити та збільшити вчительський контингент, втрачений 

за десятиліття «культурної революції» та період стагнації. . Завданнями 

функціонування системи педагогічної освіти було формування в учителів 

здатності забезпечити «посилення й покращання підготовки інтелектуальних 

людських ресурсів», підвищення «ідеологічного й морального стандартів» та 

«культурного й освітнього рівня китайської нації» [128, c. 427 ].  

Провідним принципом підготовки вчителів до роботи в закладах 

середньої освіти, характерним для етапу відродження системи педагогічної 
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освіти після «культурної революції», став принцип науковості, спрямований 

на забезпечення міцного теоретичного фундаменту професійної діяльності.  

Зміст підготовки розширився та збагатився вивченням основ педагогіки 

(дидактика, теорія комуністичного виховання) та психології (загальна та 

вікова), методик викладання шкільних предметів (китайської мови, 

математики, каліграфії, музики та ін. ), низкою гуманітарних дисциплін 

(етика, ритуали суспільства та ін. ) зі збереженням провідної ролі дисциплін 

ідеологічного блоку («Політична ситуація», «Військова теорія», «Теорія 

марксизму-ленінізму», «Ідеї Мао Цзедуна та Ден Сяопіна» тощо). До 

навчальних закладів третього ступеня – педагогічних шкіл і училищ, де 

здійснювалася підготовка вчителів початкової школи на попередніх етапах, – 

додалися заклади другого ступеня – педагогічні коледжі та інститути.  

На цьому етапі було відроджено форми й методи підготовки майбутніх 

учителів. У педагогічні навчальні заклади було повернуто педагогічну 

практику, яка здебільшого мала форму короткострокового (до 4 місяців) 

працевлаштування студента на посаду вчителя в сільську школу. Була 

уведена система заохочень для студентів, котрі добровільно надавали 

освітянську допомогу закладам освіти першого рівня (дошкільні заклади та 

елементарні школи). Такий вид роботи на громадських засадах отримав назву 

«соціальна педагогічна практика». Серед університетських заходів щодо 

підготовки студентів танцю до майбутньої роботи з патріотичного виховання 

у школі було збережено лекції з предметів «Педагогіка» та «Педагогічна 

майстерність», колективні й індивідуальні бесіди з викладачами, а також 

особистий приклад викладача та максимальне залучення студентів до заходів 

виховного спрямування у ВНЗ як основні форми підготовки.  

В результаті активізації «Політики реформ і відкритості» в китайську 

систему освіти почали потрапляти іноземні педагогічні виховні тенденції , 

зокрема, практики Заходу. Нове теоретичне обґрунтування в цей час отримав 

інститут студентських і партійних лідерів - парторгів, який став максимально 

наближеним до інституту студентських наставників,що діє в США. Парторги 
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Китаю перекваліфікувалися в освітянський виховний орган. Якщо в 

попередні роки до їхніх обов'язків входила пропагандистська робота серед 

студентської молоді, то на цьому історичному етапі до їхніх обов’язків 

почало входити стимулювання та спрямування інтересів студентів-майбутніх 

вчителів танцю до питань практичної реалізації виховного впливу на учнів, 

забезпечення студентів можливостями та місцями для соціальної 

педагогічної практики й необхідною літературою. Також на 1-3 курсах 

парторги мали запровадити практику підготовки культурних заходів для 

молодшої школи силами студентської молоді. Переважно, при підготовці 

використовувся метод розподілу загалу студентів на малі групи, кожна з яких 

отримувала окреме завдання. Цей метод органічно пов’язаний з суто 

китайською традицією середини та другої половини ХХ ст. роботи 

студентської молоді в групах-загонах, за зразком воєнізованих загонів, для 

самоосвіти та самовиховання – політичного та ідеологічного. Проте, акцент 

було зміщено в сторону науково-дослідної, методичної та творчої роботи 

студентів педагогічних вишів заради оволодіння практичними навичками 

роботи з учнівським колективом [96,с. 152]. . .  

У 80х рр. ХХ ст. у ВНЗ Китаю поширилася практика запрошення 

викладачів з-за кордону з метою збагачення виховного впливу на 

студентську молодь і підготовки її до майбутньої роботи в школі. Переважно, 

це більше стосувалося викладачів іноземних мов, ніж теоретичних дисциплін 

педагогічного профілю. Іноземні викладачі безпосередньо не займалися 

виховною роботою, але повинні були раз на рік влаштовувати разом зі 

студентами «Свято іноземної мови». Під час підготовки свята в аудиторії 

обов’язково мав бути присутнім куратор групи або представник факультету 

заради контролю змісту та форми спілкування викладача-іноземця зі 

студентами. Також відстежувалися практичні сторони виховної технології 

іноземного фахівця (що і як говорить, яким чином розподіляє завдання, як 

контролює тощо).  
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Аналіз практики організації навчального процесу та сучасної 

навчально-методичної документації педагогічних ВНЗ Китаю показав, що 

нині серед організаційних форм професійної підготовки майбутніх учителів 

танцю, зокрема , й до роботи з патріотичного виховання, також переважають 

лекції. Такий стан справ пов’язаний переважно з високою наповнюваністю 

академічних груп (до 60 осіб), що ускладнює організацію й ефективне 

проведення будь-яких інших форм занять, окрім лекцій.  

У педагогічних ВНЗ Китаю поширена також практика усних оцінок 

(схвалення, нотація тощо); усних і письмових характеристик робіт (аналіз і 

самоаналіз); нагород у вигляді грамот, призів, дипломів, медалей за 

результатами конкурсів тощо. Досить широко практикується рейтингування 

студентів. Отримання стипендій та інших пільг створює нові стимули для 

покращання студентами власних знань. Викладачі пишуть характеристики на 

кожного студента в групі, одногрупники також пишуть анонімні 

характеристики – для того, щоб щорічно найкращі студенти могли 

отримувати університетські стипендії [33,с. 38]. .  

На сучасному етапі в Китаї збережено всі форми та методи підготовки 

студентів педагогічних вишів до роботи з патріотичного виховання , які мали 

місце в попередні роки: теоретична підготовка, педагогічна практика, 

соціальна педагогічна практика. Форми роботи дещо розширилися за рахунок 

активізації науково-дослідного компоненту отримання університетської 

освіти, який на сьогодні, здебільшого, має форму підготовки наукових 

доповідей і виступів на конференціях. Практика організації шкіл і курсів для 

старшокласників у структурі вищих навчальних закладів дала змогу 

студентам-майбутнім вчителям танцю вже після першого курсу (обов’язково) 

та у вільний від навчання час (за бажанням) виступати в якості наставників 

для більш молодших студентів та учнів. До їхніх обов’язків належить 

ознайомлення учнів зі структурою та територією університету, організація 

дозвілля, стимулювання та контроль успіхів у навчанні та громадському 

житті університету чи школи, допомога у вирішенні поточних побутових 
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проблем тощо. До студента прикріплюється 2-4 учня. Це дає можливість 

практичної підготовки студента до майбутньої виховної роботи з колективом 

учнів вже з перших днів перебування в педагогічному виші, а також 

стимулює його самоосвіту щодо практичного вирішення виховних проблем. 

За допомогою студенти-наставники можуть звертатися до власних 

наставників або викладачів. . Ця структура зберігається до кінця терміну 

навчання у ВНЗ.  

В останні роки поширилася практика волонтерських рухів, завдяки 

яким студенти педагогічних вишів, отримують можливість на практиці 

застосувати теоретичні знання щодо впровадження виховного впливу під час 

організації та проведення дозвілля різних верств населення, розвинути власні 

організаторські здібності. Участь у волонтерських заходах, «соціальні 

педагогічні практики», шефська допомога відносяться до необов’язкових 

заходів підвищення рівня виховної роботи студентів-майбутніх вчителів 

танцю [54,с. 60]. . .  

Можливості освітніх комп’ютерних мереж розширили доступ 

китайських студентів до надбань світової педагогіки та практики виховної 

роботи. Також у Китаї відкривається достатня кількість навчальних закладів 

приватної та муніципальної форм власності під керівництвом чи з великим 

штатом вчителів-іноземців. Але їхній досвід виховного впливу на учнівську 

молодь у педагогічних вузах не розглядається. Предмета «Зарубіжна 

педагогіка» не існує в переліку навчальних дисциплін. Практичні навички 

щодо організації виховного процесу в таких школах випускники 

педагогічних вишів отримують безпосередньо в процесі роботи. Їхня 

теоретична підготовка відноситься до системи професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації на робочому місці.  

Традиційні для європейської та української систем форми підготовки 

студентів-майбутніх вчителів танцю до роботи з патріотичного виховання як 

психологічні, рольові чи ділові ігри, педагогічні тренінги, самостійне 

вирішення проблемних завдань і задач з наступним обговоренням в аудиторії 
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традиційно в Китаї не використовуються. Але зі збільшенням кількості 

викладачів ВНЗ, які отримали освіту чи підвищували кваліфікацію за 

кордоном, ці форми практичної підготовки студентів поступово входять у 

практику поза аудиторних та індивідуальних форм роботи зі студентською 

молоддю КНР. У китайській фаховій педагогічній літературі означені методи 

та форми роботи розглядаються лише в контексті аналізу досвіду зарубіжних 

країн.  

Варто зазначити, що абсолютно для всіх етапів формування китайської 

національної системи підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до 

роботи з патріотичного виховання характерні принципи домінування 

групових форм діяльності над індивідуальними, лекцій над практичними 

аудиторними заняттями, копіювання виховних технологій без їх 

теоретичного осмислення внаслідок високого залучення студентів до поза 

аудиторних виховних заходів у період навчання у ВНЗ. Вважається, що 

студент на практиці буде активно використовувати лише ті форми та методи 

патріотичного виховання, які свого часу пережив сам.  

Структура хореографічної підготовки в системі педагогічної освіти 

Китаю передбачає різноманітні форми організації навчально-пізнавальної та 

виховної діяльності студентів. Серед них найбільш використовуваними є 

лекція. Вагоме місце займають практичні та лабораторні заняття, самостійна 

та індивідуальна робота студентів, консультації, курсові роботи, а також різні 

види педагогічних практик.  

Сучасна лекція з дисципліни хореографічного циклу висвітлює основні 

теоретичні засади курсу, спрямована на збагачення студентів новітньою 

науковою інформацією, а також дає установку на самостійну роботу, аналіз і 

навчальний пошук. Вона дає можливість майбутньому педагогу-хореографу 

знайомитися з науково вивіреними, сучасними ефективними фаховими 

методиками, знати теоретико-методологічні підходи й методичні основи 

викладання хореографічних дисциплін, засвоювати точно визначені наукові 

терміни хореографічних понять. Лекційне заняття також стимулює 
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активність і самостійність студентів у навчанні, адже передбачає створення 

сприятливих умов для виявлення й розвитку в них творчих здібностей, 

формування здатності до пізнавальної діяльності, уміння аргументовано 

доводити свою точку зору. Тематика лекційного курсу забезпечує 

формування у студентів теоретичних знань про основні тенденції 

історичного розвитку танцювального мистецтва, основи методики 

викладання хореографії (принципи, форми організації, методи), особливості 

організації патріотичного виховання у дитячому танцювальному колективі 

тощо. У процесі лекції не тільки відбувається ознайомлення з основними 

теоретичними засадами дисциплін хореографічного циклу, але й формується 

база для подальшого засвоєння практичного матеріалу. [50,с. 122]. .  

Складання помісячного «виховного портрету учня (студента)» є 

невід’ємною частиною виховного процесу в китайській школі та вищому 

навчальному закладі. Розмежування видів виховання та практична робота за 

кожним з них дає вчителю змогу відстежувати прогрес кожного учня. Цьому 

сприяє також обов’язковість роботи на посаді «молодшого вчителя» осіб, які 

в подальшому претендують на посаду вчителя школи. Діяльність 

«молодшого вчителя» зосереджується, здебільшого, на вихованні учнів: 

прищепленні їм навичок особистої гігієни, співіснування в колективі, 

базових практичних знань та вмінь щодо ведення господарства, організації 

власного часу та простору тощо.  

Уведення в практику середніх навчальних закладів країни посади 

«молодшого вчителя» визнається в Китаї вимушеним кроком, оскільки лише 

університетська педагогічна практика у своїй традиційній моделі виконує 

винятково функцію підготовки майбутніх вчителів хореографії до 

викладацької діяльності, має вкрай обмежену тривалість і внаслідок 

відсутності плідної співпраці між адміністраціями педагогічних ВНЗ і шкіл 

має найчастіше слабку базу.  

Сучасні китайські студенти добре розуміють важливість педагогічної 

практики для майбутньої професійної діяльності та кар’єри і часто прагнуть 
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максимально використовувати можливість формування педагогічних умінь і 

професійно значущих особистісних якостей не лише під час обов’язкових 

викладацьких практик, а також беручи участь у факультативних літніх 

соціальних практиках.  

Практичні заняття як форма організації навчально-пізнавальної та 

виховної діяльності студентів тісно пов’язані з лекційними заняттями та є їх 

логічним продовженням. Тематика практичних занять упорядкована 

відповідно до змісту лекційного курсу і спрямована на закріплення знань, 

отриманих на лекційних заняттях та під час самостійної роботи. На 

практичних заняттях відбувається розвиток координаційних прийомів, 

музикальності й виразності виконання, студентам також пропонується 

ознайомлення з методикою проведення виховних заходів з патріотичного 

виховання. Вони спрямовані на формування у студентів уміння 

використовувати сучасні технології навчання у процесі викладання 

дисциплін хореографічної спрямованості, методично правильно пояснювати 

теоретичний танцювальний матеріал курсу та складати танцювальні 

композиції патріотичного спрямування з основних елементів і з’єднань фігур. 

Інтеграція теоретичних знань, практичних умінь і навичок студентів-

хореографів відбувається під час проведення лабораторних занять.  

Викладання хореографічного матеріалу під час лабораторного заняття 

ґрунтується на принципі наочності в навчанні. . Візуально сприйнявши 

навчальний матеріал, студенти зможуть успішно виконати пропоноване 

завдання. У цілому, важливою умовою ефективності лабораторних занять є 

така організація діяльності студентів, яка б стимулювала їх до подальшої 

поглибленої самостійної роботи, активізувала їхню розумову діяльність. Крім 

того, одночасно із засвоєнням танцювальної техніки, до кожного навчального 

заняття доцільно розробляти завдання, спрямовані на формування й розвиток 

у майбутніх учителів-хореографів практичних умінь і навичок педагогічної 

діяльності з патріотичного виховання учнів. Саме це створює сприятливі 

умови для набуття майбутніми педагогами професійного педагогічного 
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досвіду, практично готує студента до проведення хореографічних занять під 

час проходження виробничих педагогічних практик.  

Важливою формою організації навчання хореографії у вищій школі є 

самостійна робота студентів, яка передбачає поглиблене вивчення 

теоретичного та практичного матеріалу, вдосконалення професійних умінь і 

навичок, сформованих під час аудиторних занять. Виконання завдань для 

самостійної роботи може здійснюватися з допомогою і без допомоги 

викладача (але без його безпосередньої участі), мати репродуктивний і 

творчий характер. З метою оптимізації самостійної роботи студентів 

викладач не тільки визначає конкретні навчальні завдання, а й складає 

інструктивно-методичні матеріали до їх виконання, методичні рекомендації, 

пропонує список необхідної літератури, навчальні відеоматеріали . 

Організація самостійної роботи студента має спрямовуватися на постійну 

самоосвіту та самовдосконалення. Для реалізації визначених навчальною 

програмою завдань потрібна систематична робота студентів-хореографів над 

поглибленням власного рівня знань і вмінь, яка включає: опрацювання 

навчальних і методичних посібників, підручників, додаткової літератури, 

використання комп’ютерних інформаційних ресурсів, перегляд навчальних 

відеофільмів. Ефективність самостійної роботи залежить від активності 

самого студента, сформованості професійної спрямованості, рівня розвитку 

пізнавального інтересу, а також умінь самостійно працювати з літературою, 

електронними інформаційними ресурсами, організувати себе на процес 

пізнання в цілому. Поточний контроль за виконанням самостійних завдань 

здійснюється під час практичних занять, а також у відведений викладачем 

час шляхом перевірки практичних завдань, конспектів, усних відповідей 

студентів.  

Індивідуальна робота студентів передбачає консультації з викладачем, 

опрацювання додаткової навчально-методичної та наукової літератури з 

підготовки окремих тем, перегляд відеоматеріалів, що дає можливість 

розширити і поглибити знання. Вона проводиться з кожним студентом з 
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метою з’ясування рівня усвідомлення ним окремих теоретичних положень з 

курсу, практичного засвоєння та удосконалення виконавського рівня, 

виявлення проблемних ситуацій і пошуку шляхів їх розв’язання. Виконання 

індивідуальних завдань передбачає роботу з такими інформаційними 

джерелами як бібліотеки, комп’ютерні навчальні технології, Іnternet.  

Для дисциплін практичного спрямування («Методика роботи з дитячим 

хореографічним коллективом») характерним є також підготовка 

відеоматеріалів, які презентують власні доробки студентів – записи 

фрагментів виховних заходів з патріотичного виховання.  

Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого 

педагогічного закладу освіти є використання методу мікровикладання, який 

допомагає майбутньому фахівцю краще усвідомити сутність педагогічних 

явищ , набути певного рівня педагогічної майстерності. Використанням 

методу мікровикладання забезпечується формування в студентів таких 

професійних якостей, як комунікативність, емпатія, педагогічна інтуїція, 

самоволодіння, педагогічний оптимізм. Важливо, щоб у практичній 

діяльності вони поєднувалися з глибокими теоретичними та фаховими 

хореографічними знаннями. Фахова підготовка педагогів-хореографів є 

складним довготривалим процесом, що вимагає не лише досконалого 

професійного оволодіння технічною майстерністю, але й формування 

загальнопедагогічних і спеціальних умінь [181].  

Забезпечення високого рівня професійно-практичної підготовки 

майбутніх учителів безпосередньо пов’язане з організацією педагогічних 

практик різних рівнів (навчально-методичних і безперервних виробничих). 

Різні види спеціальних хореографічних практик (навчально-методична 

практика з хореографії, навчальна фольклорна практика, навчально-

тренувальні хореографічні збори, виробничі педагогічні хореографічні 

практики) дають можливість студентам, насамперед, збагатити свій фаховий 

досвід, а також продемонструвати набуті практичні вміння й навички з 

методик виховної роботи. Загальною метою педагогічних практик з 
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хореографії визначається комплексна професійна підготовка студента до 

хореографічної роботи в системі загальної та позашкільної освіти. 

Відповідно до профілю хореографічної підготовки та перспектив майбутньої 

професійної діяльності студентові надається можливість вибору бази 

проходження практики, а також комплексу завдань з хореографічних 

дисциплін, проведення заходів з патріотичного виховання, які він 

виконуватиме під час проходження практики.  

Початковим етапом процесу формування у майбутніх учителів-

хореографів професійно значущих якостей є навчально-методична 

хореографічна практика. Основним видом діяльності студентів під час її 

проходження є спостереження за хореографічним процесом у дитячому 

танцювальному колективі та виконання низки теоретичних і практичних 

завдань, які розкривають основні напрями професійно-практичної підготовки 

майбутнього хореографа. Завдання навчально-методичної хореографічної 

практики передбачають ознайомлення студентів зі специфікою роботи 

дитячого танцювального колективу, плануванням і проведенням різних видів 

хореографічних занять, методиками викладання класичного, сучасного 

бального, народно-сценічного та естрадного танцю.  

Важливим компонентом комплексної професійної підготовки 

майбутнього педагога-хореографа також є проходження ними навчальної 

фольклорної практики, основним призначенням якої визначається 

дослідження фольклорно-хореографічної спадщини в певній місцевості. 

Користуючись інструктивно-методичними матеріалами практики, студенти 

самостійно знаходять і документально фіксують цікаві здобутки народної 

хореографії, знайомляться з неординарними балетмейстерами-хореографами, 

які працюють чи працювали у цьому жанрі тощо.  

Виробнича педагогічна хореографічна практика передбачає передусім 

практичне ознайомлення студентів з діяльністю дитячих хореографічних 

колективів, підготовку та проведення уроків хореографії різних типів із 

застосуванням ефективних методів навчання, проведення виховних заходів з 
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патріотичного виховання дітей та молоді, а також забезпечує виконання 

експериментальної частини курсової роботи. У ході виробничої практики 

створюються оптимальні умови для формування в студентів фахових умінь 

учителя хореографії, керівника танцювального гуртка, студії, ансамблю.  

В сучасній китайській педагогічній теорії визнається нестача 

практичних методів підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до 

роботи з патріотичного виховання й активних пошуків вирішення даної 

проблеми. До перспективних напрямків можна віднести: розширення 

термінів і завдань обов’язкової педагогічної практики під час навчання у 

виші, створення експериментальних майданчиків при закладах вищої освіти 

педагогічного профілю, включення стажування студентів на посаді 

молодшого вчителя до терміну навчання у виші в якості обов’язкової 

післядипломної освіти для тих випускників, хто працевлаштувався в школи. 

Однак, зазначені шляхи реформування системи підготовки студентів-

майбутніх вчителів танцю до роботи з патріотичного виховання у вишах КНР 

потребують теоретичного обґрунтування, а також змін у структурі вищої та 

середньої школи КНР.  

 

Висновки до Другого Розділу 

 

На шляху створення національної системи підготовки студентів-

майбутніх учителів до виховної роботи в школі, в другій половині ХХ ст. . 

Китай пройшов декілька етапів, кожний з яких відрізнявся від попереднього 

майже повною зміною мети, завдань і принципів функціонування системи 

професійної підготовки вчительських кадрів. Це зумовлювало добір змісту, 

форм і методів професійної підготовки вчителів до майбутньої виховної 

діяльності в закладах середньої освіти в конкретний історичний період.  

Науковцями обґрунтовано нові характеристики етапів становлення й 

розвитку системи підготовки вчительських кадрів у КНР, що базуються не 



129 

тільки на соціально-історичних, а й на власне педагогічних критеріях. У 

зв’язку з цим уточнено хронологічні межі етапів: 

(І) 1949 – 1956 – становлення педагогічної освіти в умовах соціалістичних 

перетворень, 

(ІІ) 1957 – 1965 – розвиток професійної компетентності вчителів в умовах 

всеохоплюючого соціалістичного будівництва, 

(ІІІ) 1966 – 1976 – руйнування педагогічної освіти в період «культурної 

революції», 

(ІV) 1977 – 1984 – відродження системи педагогічної освіти.  

Після прийняття 27 травня 1985 р. постанови ЦК КПК «Про реформу 

системи народної освіти» педагогічна освіта Китаю вступила до етапу 

прискореної модернізації в умовах переходу до інформаційного суспільства. 

З початком реалізації «Проекту продовження освіти викладачів початкових і 

середніх шкіл» у 1999 р. розпочався якісно новий етап розвитку системи 

підготовки вчителів КНР – етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти, який триває донині.  

Система підготовки вчителів хореографії в КНР дещо відрізняється від 

української (початковий рівень - дошкільні та позашкільні клуби, середній 

рівень - навчання в спеціальних танцювальних школах-інтернатах, і далі - 

хореографічному коледжі, вищий рівень - факультет хореографії ВНЗ). 

Відмінністю також є відсутність спеціалізації у студентів: немає відділення 

для підготовки хореографів-постановників або звичайних виконавців, також 

студенти вивчають всі види танцю в рівній мірі (класична хореографія, 

народна хореографія, бальна хореографія (балет і європейський бальний 

танець) і сучасна хореографія). Серед дисциплін, які вивчаються, присутні: 

класичний танець, народно-сценічний, бальний, сучасний танець, гімнастика, 

музична грамота і прослуховування музики, курс історії хореографії, 

музичний інструмент, сценічна практика. Тільки при отриманні ступеня 

«Магістр хореографії» йде поділ спеціалізації на «класичну хореографію» та 

«народну хореографію». З числа магістрів ведеться відбір артистів театру. 
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Учитель хореографії в школі зазвичай має рівень «бакалавра хореографії» 

(коледж) і проходить обов'язкові курси з педагогіки та методики викладання 

хореографічних дисциплін при вищих навчальних закладах країни 

педагогічного профілю.  

Визначено, що провідним принципом підготовки вчителів до виховної 

роботи в школі, характерним для етапу відродження системи професійної 

підготовки вчителів школи після «культурної революції», став принцип 

науковості, спрямований на забезпечення міцного теоретичного фундаменту 

професійної підготовки вчителя зокрема до виховної роботи з учнями.  

На сучасному етапі метою є інтенсифікація підготовки педагогічних 

кадрів, здатних готувати «будівників і продовжувачів справи соціалізму» та 

підвищувати «якісні характеристики китайської нації». Професійна 

підготовка майбутніх учителів до роботи в школі здійснюється нині на основі 

принципів особистісної спрямованості, що забезпечує виховання в учителів 

професійно значущих особистісних якостей, насамперед ініціативності та 

прагнення до самовдосконалення; актуальності – для розбудови педагогічної 

освіти на основі новітніх наукових досягнень; функціональної повноти, що 

забезпечує здатність учителів виконувати не лише викладацьку, а й виховну, 

організаційну, управлінську, дослідницьку функції; принципу системності. У 

програмах навчальних дисциплін посилюється практико-орієнтований 

складник, що озброює майбутніх учителів не тільки знаннями педагогіки, 

психології та методик викладання, а й формує професійні вміння та 

професійно значущі особистісні якості – відповідальність, ділову та 

пізнавальну активність, ініціативність, сприйнятливість до інновацій, 

прагнення до саморозвитку тощо.  
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РОЗДІЛ 3 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ КНР В КОНТЕКСТІ 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

3.1. Хореографія як засіб вирішення актуальних психолого-

педагогічних проблем учнівської молоді сучасного Китаю 

 

В останні 15 років китайські педагоги все більше звертають увагу на 

питання якості виховання та освіти дітей у навчальних закладах. Згідно з 

багатовіковими традиціями китайської держави, які знайшли своє 

відображення в сучасних законах КНР про освіту, справа виховання 

практично повністю покладена на суспільство – державні заклади освіти, 

громадські організації тощо. Справа сім’ї - не заважати Державі виховувати 

громадянина, який би морально, освітньо, фізично й інтелектуально 

відповідав нормам держзамовлення. На жаль, такі реалії європейської 

педагогіки, як свідомий індивідуальний підхід до учня, врахування його 

індивідуальних психологічних особливостей, емоційного стану, неадекватної 

поведінки, заходи, спрямовані на розвиток творчих здібностей дитини, 

використання нестандартних форм уроку задля емоційної релаксації класу – 

все це належить до нездійсненних мрій китайської практичної педагогіки та є 

предметом сліпого копіювання із закордонних вузів і шкіл деякими 

«надсучасними» навчальними закладами (здебільшого, приватної форми 

власності) [79,с. 438]. . Китайська система освіти – це самобутній комплекс 

заходів, які базуються на традиційних формах і методах цієї країни в 

поєднанні з найкращими здобутками світової педагогіки ХХ століття.  

Серед інших актуальних проблем сучасної практичної педагогіки 

Китаю дослідники звертають увагу на таке: 
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1. сучасна система освіти, в порівнянні з традиційною, приділяє менше 

уваги питанням етики, духовного самовдосконалення, соціальним 

обов’язкам; 

2. унаслідок швидкого економічного зростання та зміни традиційних для 

китайців цінностей (прагнення не стільки матеріального благополуччя, 

скільки належності до «письменної» частини суспільства) відбулося 

стрімке та жорстке розшарування суспільства, яке не могло не знайти 

свого відображення також і в закладах освіти. [25,с. 20]. . Нині вчителям 

доводиться мати справу з двома великими групами учнів: «діти 

заможних» (тобто, сучасна еліта; вони від початку мають «світле 

майбутнє» завдяки становищу своїх батьків, а отже, майже не докладають 

зусиль для навчання, спортивних досягнень, завоювання авторитету серед 

однолітків,) та «інших» (які в очах першої групи є «невдахами» та 

спілкування з якими не варте витраченого часу). Це призвело до втрати 

одного з найважливіших положень китайської педагогіки й суспільного 

життя – принципу рівності та колективізму; 

3. китайські учні та студенти втратили здібність відпочивати. Все їхнє 

життя спрямоване на отримання інформації: свідомо на уроках і 

різноманітних позакласних заходах, й опосередковано під час відпочинку. 

За даними всекитайського опитування, яке проводилося на замовлення 

Міністерства Освіти в листопаді-грудні 2009 р. , найкращий відпочинок 

для сучасного китайського учня віком 9-23 роки – компьютерні ігри та 

ігри онлайн, спілкування з друзями чи випадковими людьми на форумах і 

через ICQ, перегляд телевізора (наголосимо, що не окремих, заздалегідь з 

програми вибраних телепередач чи фільмів, а перегляд того, на чому 

випадково зосередиться увага під час перемикання каналів); 

4. через те, що левову частку інформації сучасні молоді люди отримують з 

телебачення та мережі Інтернет, китайські науковці відмічають різкий 

спад зацікавленості учнівської молоді в історії, фольклорі, традиціях 

власної країни та власного народу. Молодь все менше уваги приділяє 
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збереженню традицій малих національностей Китаю, занепадають 

ремесла; народні пісні й танці переходять у стан етнографічної екзотики. 

Унаслідок цього, як відмічалося в докладі керівника секції освіти та 

виховання уряду КПК Чжан Лін, знизився загальний рівень 

патріотичності в країні; 

5. хоча спорт залишається обов’язковим в усіх навчальних закладах 

протягом усього терміну навчання, а спортивні досягнення – 

немаловажним компонентом досягнення успіху, традиційні форми 

фізичного виховання вже не задовольняють сучасних китайців. 

«Європейський стиль» відпочинку (дискотеки, гірськолижні курорти) та 

вдалий прокат на китайському телебаченні шоу «Танці з зірками», 

«Льодові танці» значно підвищили зацікавленість молоді та 

представників середнього віку в нових, непритаманних традиційному 

китайському суспільству, формах фізичної культури: танці, фігурне 

катання, слалом, тощо; 

6. різкий економічний стрибок, прийняття Китаю до спільноти розвинутих 

країн змінили також зовнішність сучасного китайця. Замість людини 

атлетичного складу, яка унаслідок збалансованої дієти (особливість 

традиційної китайської кухні) та регулярних фізичних навантажень 

починала замислюватися над проблемами здоров’я лише у віці після 50 

років, нині (особливо у великих містах та економічно розвинутих 

регіонах) перед нами постає рихлий молодик з проблемами серцево-

судинного характеру, системи обміну речовин тощо.  

Хореографія й танці здавна стояли на варті фізичного розвитку, 

передавання та збереження традицій у китайськім суспільстві. Ще люди 

культури Янь-Шао (4 тисячоліття до н. е. ) практикували хореографічні 

групові танці. Під час Шань і Чжоу (16-3 вв. до н. е. ) в Китаї виникли два 

різновиди танцю – цивільний і воєнний. У цивільному танці його учасники 

тримали в руках кольорове пір’я та виконували рухи, що символізували 

розподіл їжі серед усіх членів суспільства. Згодом на основі цивільного 
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танцю виникли танці, які символізували стосунки в суспільстві («Танок 

Імператора та рибалки», «Танок чиновника»), взаємовідносини з 

потойбічним світом і померлими (танці, що виконувалися під час офіційних 

жертвоприношень), які показували поведінку людей під час різних життєвих 

ситуацій («Танок сварливої свекрухи», «Танок жалоби», «Танок посадки 

рису», тощо). Воєнний танок поступово еволюціонував у комплекс вправ зі 

зброєю, які згодом лягли в основу тренувань професійної китайської армії.  

Упродовж історичного розвитку китайці створили хореографію рухів 

рук і ніг, яка, в першу чергу, відображала їхнє повсякденне життя, 

висловлювала вірність Небу та духам, а вже потім слугувала мистецтву. 

Кожна національна меншина Китаю має свої танці, які упродовж століть 

охоронялися на державному рівні як самобутня культура народу Китаю. 

Саме ці танці служать яскравим доказом барвистості культурної спадщини 

Китаю, носієм його національної ідеї. Спів і танці закладені в людській 

природі. З допомогою цих видів творчості люди висловлюють свої почуття, 

передають навички професії та інформацію про етнічні норми. Це загальна 

для всіх мова руху і почуттів, за допомогою неї передаються душевні 

переживання, це не залежить від способу життя, національної приналежності.  

Китай – країна з великою територією, численним населенням, а також 

стародавньою історією та багатою культурою. Протягом багатовікового ходу 

культурного накопичення сформувалися локальні культурні системи 56 

національностей, що проживають нині в КНР. На основі цілого комплексу 

природних, історичних і культурних чинників сформувалися різні мови, 

звичаї і звичаї, культурні та релігійні системи національностей. За своїми 

функціями китайські народні танці можна поділити на: релігійні, 

розважальні, ритуальні, виробничі і т. д.  

Споконвіку молодь навчали представники старшого покоління. У 

деяких танцях люди похилого віку і молодь утворюють коло або ряд і 

починають співати і танцювати під барабанний бій. Традиційно такого виду 

танці спрямовані на фізичну підготовку юнаків. В таких танцях присутні 
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елементи військового мистецтва. Іноді ці танці побудовані на візуалізації 

образів, що імітують побутове життя або повадки звірів. Вважається, що 

вони сприяють вихованню молоді в плані її єднання з природою, відчуття 

себе частиною живого світу планети. Таким чином китайське танцювальне 

мистецтво яскраво відображає ціннісні установки у сфері духовних шукань 

молоді. У танцювальному мистецтві можливо простежити, перш за все, 

момент початку самостійного життя особистості, формування її самостійних 

поглядів на навколишній світ. Цінності та ідеали з допомогою святкових і 

танцювальних традицій формуються вже в дитинстві та юності, в процесі 

дорослішання. Отже, духовний світ китайської молоді визначається ступенем 

сформованості його ціннісних орієнтацій, які в свою чергу визначаються 

діапазоном його суспільних інтересів, багатством та різноманітністю 

взаємовідносин з суспільством.  

Хореографія – засіб виховання широкого профілю, її специфіка 

визначається різносторонньою дією на людину. Вирішуючи ті самі завдання 

естетичного й духовного розвитку і виховання дітей, що й музика, танець дає 

можливість фізичного розвитку, що стає особливо важливим з огляду на 

сучасний стан здоров’я молодого покоління. Хореографічне мистецтво – це 

синтетичне мистецтво. Тут злилися в єдиному потоці танець і пантоміма, 

музика й поезія, скульптурні пози та пластика рухів і драматургія 

літературного твору. Люди створили танець як одну з форм художнього 

спілкування, як засіб вираження своїх думок і почуттів. Танець – один із 

засобів самовираження людини. Він сприяє вихованню почуття краси 

спільних дій, товаришування, привчає до дисципліни й правил етикету. У 

дітей виховується неабияка сила й витривалість, уміння переборювати 

фізичні та моральні труднощі, наполегливість у досягненні мети.  

Мистецтво хореографії має значні можливості виховання учнів, 

особливо молодшого шкільного віку, оскільки танець, а також пов’язані з 

ним ігри, рухові вправи, спів тощо розвивають розумові й фізичні здібності 

дітей, їхні почуття й творчу фантазію. Елементи ритміки та хореографії 
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застосовують на уроках фізичного виховання, музичного мистецтва, у 

позаурочній діяльності учнів. Завдяки участі в музичних іграх, танцях учні 

мають чудову можливість доторкнутися до джерел народного мистецтва, а 

також традицій народів світу. Танцювальний етнографічний матеріал сприяє 

розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів. Різноманітні ігри, 

пісні, що залучають дітей до фольклору, – це доступна та цікава форма 

навчання і виховання.  

Процес хореографічного виховання позитивно впливає на подолання 

труднощів у стосунках між хлопчиками і дівчатками. Сумісне виконання 

танців, зокрема парних, участь у масових іграх і забавах вчить 

доброзичливому й уважному ставленню один до одного, формує риси 

гуманності, людяності. Емоційно забарвлена музика, різноманітність видів 

танців зацікавлюють і приваблюють дітей шкільного віку. Практичне 

оволодіння хореографічними навичками сприяє розвитку творчої активності, 

фантазії та уяви, здібності до імпровізації.  

Головна мета хореографічної освіти полягає у формуванні 

різножанрових потреб дітей, у підготовці такого аматора і професіонала, 

який відчуває й усвідомлює духовну цінність мистецтва в усьому його 

розмаїтті. Найважливішим завданням хореографічного виховання, 

спрямованим на створення умов для гуманного життя, є прагнення навчити 

дитину бачити, сприймати, оцінювати й відбирати естетичні об’єкти в 

навколишньому середовищі, розуміти їхнє місце та роль у соціокультурному 

просторі.  

Формування танцювальних технічних навичок – не самоціль, воно 

підпорядковане творчій реалізації особистості. Важливим також є те, що 

психотерапевтичні можливості танцю можна використовувати для 

стабілізації психічного стану учнів, залучення школярів із відхиленнями в 

розвитку, інвалідів до активного й повноцінного життя.  

Народне хореографічне мистецтво – це невід’ємна складова частина 

змісту професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії. Саме 
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народний танець є дієвим засобом розвитку хореографічної культури 

кожного студента. Підготовка педагогічних кадрів ґрунтується на 

багатогранній поліфонічній структурі сучасних концепцій, які увібрали в 

себе найкращі досягнення хореографічної думки.  

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми дав змогу виділити 

психолого-педагогічні та хореографічні фахові уміння, якими повинні 

оволодіти майбутні вчителі для ефективної професійної діяльності: 

 володіння методикою виконання хореографічних композицій та власним 

стилем виконання; 

 проведення уроків народно-сценічного танцю та створення 

хореографічних танцювальних композицій; 

 організація міжособистісних контактів і педагогічної взаємодії у процесі 

створення дитячого хореографічного колективу; 

 оновлення змісту навчальної діяльності та професійної орієнтації 

студентів на хореографічне мистецтво; 

 комплексне поєднання різних видів навчальної та виховної діяльності 

студентів, спрямованої на розвиток їхньої художньо-творчої активності; 

 використання системи диференційованих професійно спрямованих 

завдань, які націлені на формування хореографічних умінь; 

 диференційований підхід до вибору форм і методів впливу на студентів 

різних рівнів професійної підготовки.  

Так, через фольклор молоді передається суспільно-історичний досвід, 

духовні цінності народу, виховуються патріотичні почуття, національна 

самосвідомість і гідність.  

Аналіз історичної хореографічної та педагогічної літератури показав, 

що в розвитку національної народно-сценічної хореографії можна виділити 

три етапи – від обрядово-фольклорного, характерно-народного до класичного 

танцю.  

Становлення професійної хореографічної виконавської школи народно-

сценічного танцю в Китаї має два періоди: 
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 перенесення на сцену зразків народного танцю без будь-яких суттєвих 

змін; 

 яскрава театралізація та стилізація народного танцю за допомогою його 

технічного удосконалення та вільної сценічної інтерпретації.  

Сучасні методики формування хореографічних умінь майбутнього 

вчителя ґрунтуються на концептуальних засадах педагогічної майстерності й 

педагогічної творчості. Тому, формування хореографічних умінь 

майбутнього вчителя ми визначаємо як процес створення сприятливих умов 

для такої його професійної підготовки, яка забезпечує розвиток особистісних 

якостей і професійних умінь, що сприяють педагогічній пошуково-

перетворювальній діяльності, результатом якої є подальший професійний 

розвиток і саморозвиток вчителя.  

Хореографічне виховання має велике значення в естетичному розвитку 

людини, оскільки засоби танцювального мистецтва прищеплюють любов до 

прекрасного. Органічний зв’язок з історією народу, його мовою, 

культурними і побутовими традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і 

промислами, забезпечує духовну єдність та спадкоємність поколінь. Танець 

як мистецька дія не може бути беззмістовним, безідейним, бо він, як й інші 

види мистецтва, сприяє вивченню дійсності, допомагає формуванню 

національної свідомості.  

В сучасному Китаї ідеї поширенню хореографічного мистецтва 

приділяється достатня увага як на місцевому, так і на державному рівні. 

Жодне свято чи урочистість не проходить без традиційних танців, співак не 

може стати популярним, якщо не володіє хоча б елементарними рухами 

традиційної хореографії, проводяться різноманітні конкурси, змагання, які 

теж пропагують мистецтво танцю («Фестиваль традиційний танців», 

«Весняні Танці», «Конкурс танців малих народностей» тощо). З 20 по 27 

травня 2008 р. у Китаї проходив усесвітній конкурс китайського танцю, 

основною метою якого було підвищити інтерес до танцювального мистецтва 

Китаю не тільки в самій країні, але й за кордоном. Також організатори 
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переслідували дві досить важливі цілі: показати автентичний китайський 

танок (високе мистецтво поєднання сили тіла та духу, елементів бойових 

мистецтв з витонченою повільністю рухів, а не стилізоване «махання ногами 

та руками») та запропонувати китайському мистецтву нові, більш сучасні 

хореографічні теми (багато закордонних мистецтвознавців відмічають, що 

внаслідок невисокої моральності китайських хореографів і впливу 

комуністично-маоїської культури сучасна китайська хореографія має 

депресивну та подекуди жорстоку спрямованість, яка залишає неприємні 

відчуття в глядача). [33,с. 38]. .  

Щодо сфери освіти, то з 1 вересня 2008 року танці стали обов’язковим 

для вивчення предметом у китайських школах. Згідно з розпорядженням 

Міністерства Освіти, викладаються 7 видів класичного танцю (5 видів – 

китайських, 2 – закордонних), які відповідають фізичним і психологічним 

особливостям учнів різного віку. Танці не заміняють уроки фізичного 

виховання, а спеціалізовані тренування проводяться на перервах та під час 

позакласних заходів. Відеозапис першого танцювального комплексу було 

розіслано провінційним управлінням освіти задля обов’язкового тренування 

вчителів.  

Уведення танців до розкладу занять пояснюється необхідністю 

збільшити фізичне навантаження на учнів, бо, згідно проведеним 

дослідженням, усе більше молодих людей страждають на нестачу фізичних 

вправ й ожиріння. Окрім цього, як відзначає Ван Веньжун (керівник коледжу 

в пров. Гансі), «групові» танці покликані розвивати в школярів соціальні 

почуття, почуття колективізму, теоретичні знання з танців (історія 

виникнення того чи іншого танцю, пов’язані з танцями легенди) , 

стимулюють інтерес до історії власного народу.  

На жаль, участь підлітків, які займаються танцями, обмежується 

освітніми закладами, не поширюючись на інші соціокультурні сфери – 

дозвілля з членами родини, з ровесниками на вулиці, у дворі, що значною 

мірою посилювало б виховну дію хореографічних занять, сприяло в 
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розвиткові вольових якостей, відчуття активного творця культурних 

цінностей та естетичних смаків. Це вимагає активізації педагогічної взаємодії 

з батьками, залучення їх до хореографічної діяльності підлітків як в освітніх 

закладах, так і в сім’ї, спрямування інтересу батьків до виховання дітей 

засобами мистецтва, зокрема засобами хореографії, що сприяє утвердженню 

в сім’ї атмосфери творчості, самореалізації кожного члена родини. Важливе 

значення має оволодіння батьками набутків народної педагогіки, в арсеналі 

якої був би такий виховний засіб, як родинно-побутова обрядовість – 

своєрідні хореографічні традиції.  

Ці проблеми використання засобів хореографії у виховній практиці 

свідчить про те, що існує гостра проблема в науково обґрунтованих 

рекомендаціях щодо подолання кризи підліткового віку завдяки 

хореографічній діяльності.  

Хореографічне виховання учня не можна уявити без піклування про 

його фізичний розвиток. Танцюрист, який вільно володіє корпусом і легко 

координує рухи – повніше та глибше розкриває зміст танцю. Кожний 

хореографічний рух вимагає від учня емоційності, творчої активності, 

мобілізації всіх його фізичних і духовних сил. Треба також завжди пам’ятати, 

що самими емоціями не можна правильно розкрити зміст танцю. Потрібна 

якість думки, точність рухів, які мають бути доповнені емоційним почуттям.  

Під час занять хореографією учні розучують основні вправи 

класичного танцю для вироблення правильного положення рук, ніг, голови та 

корпусу, для розвитку й зміцнення м’язів тіла, тобто для вироблення 

правильних, легких і чітких рухів. На кожному уроці вони вивчають 

підготовчі танцювальні вправи, що переростають у танець, доступний для 

підліткового віку. Виконавській майстерності учасників хореографічної 

групи ефективно сприяють відкриті уроки для вихованців, викладачів, 

батьків, з подальшим аналізом і професійними висновками. [11,с. 49]. .  

Артистизм учнів і розуміння ними хореографічних творів досягається 

повсякденною виховною роботою. Кожен урок – це переконливі бесіди на 
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історичну тематику, на утвердження таких понять, як добро, гідність і 

громадянська свідомість. Одночасно з виховною місією шліфується 

виконавська майстерність учасників танцювального ансамблю. У 

хореографічних гуртках учні вивчають: класичний танець; народно-

сценічний танець; історико-побутовий танець; сучасні танці; клас 

танцювальної техніки; методику роботи з дитячим хореографічним 

колективом; основи музичної грамоти; початковий курс історії мистецтв та 

історії хореографії. Усі перелічені дисципліни викладаються за програмами.  

Хореографічне мистецтво володіє достатнім арсеналом засобів 

навчання та виховання для формування естетичних цінностей учнів. Мета 

роботи в хореографічному колективі – передавати дітям правдиве мистецтво 

народу й на ньому виховувати здорову громадянську та патріотичну позиції, 

поширювати загальнолюдську мораль. Керівники колективів повинні 

залучати батьків у вигляді органів самоуправління до відповідальної місії 

виховання дітей засобами народної хореографії, прищепити їм розуміння 

відповідальності за виховання дітей в дусі загальнолюдської моралі та 

народних традицій. У повсякденному спілкуванні з батьками керівник 

колективу повинен толерантно переконати їх, що саме вони є найпершими та 

найважливішими вчителями для своїх дітей - вихованців гуртка[10,с. 11]. . . 

Хореографічне виховання має велике значення в естетичному розвитку 

людини, засобами танцювального мистецтва воно прищеплює любов до 

всього красивого, витонченого. Саме така мета стоїть перед керівниками 

хореографічних колективів у школах і позашкільних закладах, оскільки 

естетичне виховання повинно починатися в ранньому віці. Завжди треба 

пам’ятати, що танець як мистецтво не може бути беззмістовним, бо він, як і 

інші види мистецтва, сприяє вивченню дійсності, допомагає формуванню 

світогляду.  

Змістом фольклорного та сучасного танцю для підліткового віку є 

розкриття побутових сценок із життя минулого та сьогодення, причому 

дійство має носити життєрадісний, оптимістичний характер, максимально 
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виявляти спритність, безпосередність і грацію учня. Хоча наявність 

розгорнутого сюжету не є обов’язковою в дитячому танці, проте сюжетна 

лінія, чітка драматургія збагачують і пожвавлюють танець. Прагнення до 

правдивого, реалістичного відображення дійсності ставить свої вимоги до 

підбору сюжету, музики, костюмів з урахуванням можливостей виконавців і 

до вибору танцювальних рухів як виразних засобів мистецтва танцю [30,с. 

41].  

У хореографічному колективі використовуються такі методи навчання: 

 наочні (особистий показ, демонстрація відеоматеріалу тощо); 

 словесні (пояснення рухів і задуму танцю); 

 творчі завдання (залучення учнів до творчості: самостійно поставити 

етюд на основі музики, картини, літературного твору).  

Завданнями колективу є: 

 виховати в учня культуру виконання танцювальних творів, любов до 

батьківщини, повагу до людей; 

 навчити професійно та грамотно ставитися до занять хореографією, жити 

танцювальними творами та пропускати через себе почуття головних 

героїв; 

 розвинути творчі здібності учня для зацікавлення його хореографією. 

Добираючи репертуар для колективу, треба керуватись ідейним 

спрямуванням хореографічної постановки, її художньої цінності, якістю 

музичного супроводу й обов’язково віковими особливостями й творчими 

можливостями учнів. [44,с. 82]. .  

У сюжетах для танцювальної постановки керівник може 

використовувати інсценізації картин художників, пісень, казок, оповідань, 

віршів як з класичної літератури, так і з сучасної. Але не слід забувати про 

умовність хореографічного мистецтва, адже не всі конкретні життєві події, 

явища можна передати мовою танцю.  

Вихід Китаю на світовий інформаційно-культурний простір об’єктивно 

спонукає до переймання духовних цінностей Заходу. Одночасно процес 
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транснаціоналізації культур викликає протидію глобалізації як потребу 

ствердити унікальність своєї культури, спираючись на національні традиції 

та цінності. Саме тому виникла гостра необхідність пошуку ефективних 

технологій виховання особистості в динамічних умовах сьогодення, 

експериментального відпрацювання шляхів його здійснення 

етнокультурними засобами. Кожне покоління робить свій вибір, шукає свої 

засоби виховання соціально активної, патріотично налаштованої особистості. 

Неможливо побудувати стратегію своєї життєдіяльності без урахування 

багатовікового досвіду і традицій попередників. Традиції забезпечують 

успадкування цінностей, у тому числі, етнокультурних. Зневажливе 

ставлення до національної культурної спадщини призводить до порушення 

спадкоємності в розвитку суспільства та культури, до втрати духовних 

надбань народу [44,с. 84].  

Збереження етнокультурних традицій впливає на цілісність етносу, 

стабільність суспільства й держави; 

 педагогіка етнокультурного виховання покликана сприяти гармонізації 

міжетнічних, міжнаціональних відносин і збагаченню культур; 

 зміст етнокультурного виховання полягає в засвоєнні культурних 

традицій і розвитку їх; 

 родина, загальноосвітні та професійні заклади освіти та інші соціальні 

інститути беруть участь у цьому процесі з дитинства; 

 сучасна теорія педагогіки визначає виховання, яке є частиною соціалізації 

особистості, як здатність до розвитку протягом усього життя в процесі 

засвоєння та відтворення культури суспільства.  

Одним із ефективних засобів виховання, яке сприяє всебічному 

розвиткові особистості учнів, є діяльність, що ґрунтується на вивченні, 

засвоєнні й трансляції традиційної народної культури як суспільно-

історичного явища, в якому відбився світогляд, морально-етичні й естетичні 

цінності китайського народу. З глибокої давнини й дотепер вони слугують 

його національному самовизначенню, суспільній консолідації, гуманізації 
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міжособистісних стосунків людей. Відтворення й трансляція культури, 

духовності починається з поглибленого вивчення її стародавніх традиційних 

і кращих сучасних надбань [58,с. 46].  

Так, основним засобом патріотичного виховання особистості є 

цілеспрямована діяльність учнів у хореографічному колективі, що пов’язана 

з засвоєнням, опануванням традиційної народної культури та відтворенням 

зразків народного мистецтва засобами народно-сценічного танцю. Залучення 

учнів до хореографічного колективу спирається на традиційну народну 

культуру, відбувається в процесі комплексної діяльності, основними 

складниками якої є: учбово-навчальна; тренувально-репетиційна; концертно-

виконавська; художньо-естетична діяльність.  

Підростаюче покоління є органічною складовою суспільства, яке 

зацікавлене в збереженні життєдіяльності за рахунок спадкоємності 

поколінь. Тому останні роки в системі освіти йде безперервний пошук 

педагогічних технологій, адекватних трансформаціям у суспільстві. На 

відміну від «технології навчання», педагогічна «технологія виховання» є 

процесом комплексного впливу на особистість, а її розробка та втілення 

потребує найвищої творчої активності від педагога й учнів. Педагогічна 

технологія у вихованні – це не інструкції та рецепти, а принципи 

практичного втілення закономірностей формування особистості.  

На процес виховання підростаючого покоління впливають різні 

фактори. Тому завданням є створення умов, за яких в учнів з’являється 

мотивація до творчої діяльності в хореографічному колективі народного 

танцю. Перш за все, слід бачити в учнях особистості, враховувати їх 

психологію та природні здібності, сформувати в них ставлення до 

традиційної народної діяльності, як до соціально значущої справи, викликати 

зацікавленість в хореографічній роботі, показати естетичну привабливість 

виконавської та художньо-практичної діяльності. Науковець О. Алексюк, 

досліджуючи процес формування духовного потенціалу молоді, підкреслює 

необхідність виховання гуманістичного типу особистості молодої людини, 
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орієнтованої на творче перетворення соціальної дійсності та саморозвиток. За 

умов прагнення постійного самовдосконалення, підвищення 

загальнокультурної компетентності, духовний потенціал учнів «формується 

як духовне утворення, яке структурується їхнім ціннісним ставленням» до 

етнокитайської орієнтаційної діяльності, в процесі якої активізуються 

духовні сили, розширюється морально-естетичний досвід .  

Етнодіяльність спричиняє рефлексію, яка є необхідною умовою 

самовиховання як процесу удосконалення внутрішнього світу й узгодження 

власних потреб з потребами суспільства [91,с. 6].  

Середовище носіїв традиційної народної китайської культури залучає 

дітей змалку до трудового життя дорослих, що сприяє їхній природній 

соціалізації й етнокультурному вихованню. Завданням сьогодення 

хореографічного колективу в справі виховання учнів – намагатися, є 

важливим педагогічним завданням і умовою впровадження в сучасних 

умовах використовувати той самий соціокультурний фактор середовища. 

Створення середовища, що живить інтерес учнів до народної творчості 

технології патріотичного виховання [92,с. 100].  

Для формування такого середовища особливо плідною є організація в 

хореографічному колективі народно-сценічного танцю з організацією 

етнокультурних заходів різного рівня. Учні з захопленням беруть участь у 

постановочній і концертній діяльності, занурюючись у стихію народного 

буття. У такому середовищі учні знаходять друзів, навчаються розв’язувати 

конфліктні ситуації, з’ясовувати стосунки, нести тягар обов’язків. Вони 

опановують засоби побудови рівноправних стосунків у міжособистісному 

спілкуванні, навчанні, праці. Керівник колективу повинен намагатися 

зробити це «розвивальне середовище» таким, щоб діти прожили цей момент 

свого життя в його чистих, культурних формах. Етнокультурні заходи дають 

можливість вихованцям випробувати і ствердити себе у різних видах творчої 

діяльності в межах мистецтва танцю та засобами народно-сценічного танцю.  

Сучасна педагогіка виходить з того, що процес виховання – це 
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непрямий вплив на виховання, а «соціальна взаємодія різноманітних 

суб’єктів: індивідуальних (конкретних людей), групових (мікрогруп і 

колективів), і умовно соціальних інститутів виховання», за твердженням В. 

Давидова [50]. За допомогою такої «соціальної взаємодії» люди навчаються 

ефективно працювати та співпрацювати в певних соціальних групах, 

реалізуючи свій творчий потенціал.  

Для впровадження технології патріотичного виховання є необхідною 

спеціально створена відкрита соціально-педагогічна система як «постійно 

функціонуючий взаємозв’язок і соціально-педагогічна взаємодія компонентів 

(суб’єкта, об’єкта, соціальних груп, механізмів взаємодії), що відбивають 

особливості існування даної системи в часі та в умовах реальної соціальної 

дійсності, забезпечують їх єдність і узгодженість у соціально-педагогічній 

діяльності, сприяють саморозвитку (компонентів, механізму функціонування 

та системи в цілому) і спрямовані на досягнення певної мети», доводить Л. 

Мардахаєв [182,с. 116].  

Основними механізмами взаємодії компонентів соціально-педагогічної 

системи є творча співпраця та струмінь виховної інформації, на основі якої 

«вихованець будує або перебудовує свої стосунки, настанови, переконання - 

все те, що узагальнено називається позицією його особистості», пише Б. 

Бетенас.  

Як зазначено вище, технологію виховання повинні окреслювати 

принципи практичного втілення закономірностей формування особистості.  

Головні принципи патріотичного виховання засобами творчої 

діяльності: 

 принцип соціальної спрямованості хореографічної діяльності, що 

ґрунтується на закономірній залежності етнодіяльності від потреб 

суспільного життя та педагогічної практики; 

 принцип системно-комплексного підходу до хореографічної діяльності, 

що відтворює як об’єктивну закономірність поліфункціональної творчої 

діяльності, об’єктом якої є традиційна народна культура в її 
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різноманітних проявах (за обраною темою – народно-сценічний танець); 

 принцип оптимальної організації творчої діяльності, що відтворює таке 

закономірне явище, як цілісність реального світу, взаємозв’язок, 

взаємообумовленість його складових частин, єдність соціального життя і 

творчої діяльності людини, єдність мети, завдань, змісту, методів 

етнодіяльності; 

 принцип урахування регіональних особливостей традиційної народної 

культури. Цей принцип орієнтує сучасних суб’єктів хореографічної 

діяльності на вивчення скарбів традиційної народної культури, що 

збереглися до наших днів у різних регіонах Китаю та за його межами; 

 принцип раннього залучення дітей до мудрості та краси традиційної 

народної культури. Цей принцип базується на закономірностях розвитку 

й функціонування дитячої психіки, якій притаманні підвищена 

вразливість, пластичність, швидке формування умовних рефлексів, 

стрімкий розвиток другої сигнальної системи, гостра потреба в ігровій 

діяльності, у прояві самостійності та самоповаги .  

Технологія патріотичного виховання учнів, як сукупність засобів, 

виявляє ефективність, що доводить результативність хореографічної 

діяльності колективу народно-сценічного танцю в справі становлення 

активної позиції особистості підлітка та його самовиховання. На вимогу 

педагогіки сьогодення, що зорієнтована на постмодерністську парадигму 

пізнання світу, самовиховання має на меті формування незалежної, з високим 

творчим потенціалом особистості, яка перш за все має спиратися на власні 

сили, розум, енергію [120,с. 86].  

Критеріями виховання засобами етнодіяльності підлітків, виступають 

ціннісні орієнтації в соціокультурній сфері, самостійність щодо вирішення 

питань, пов’язаних з морально-естетичним вибором, рівень національної 

самосвідомості, вміння здійснювати самовиховання на основі здатності до 

об’єктивної динамічної самооцінки, успішність у реалізації творчих 

здібностей, експертна оцінка соціально значущих досягнень учнів у сфері 
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творчої діяльності. До критеріїв патріотичного виховання можливо віднести 

володіння китайською хореографічною культурою, яка безперечно 

забезпечує соціальну спадковість поколінь і прилучення до національних 

традицій.  

Виконавська майстерність учнів можлива за умови плідної роботи над 

собою, спрямованої на розвиток хореографічних здібностей, загальної 

культури. Ця діяльність сприяє патріотичному вихованню й соціальному 

становленню учнів, формує критичне ставлення до творів сучасної 

маскультури, що пропагують численні канали ідеологічного та 

психологічного впливу. Хореографічна діяльність колективів народно-

сценічного танцю, яка спрямована на вивчення, збереження і трансляцію 

духовних цінностей китайської традиційної культури, є ефективним засобом 

патріотичного виховання дітей, суспільно-значущою справою. Тому заходи з 

подолання вищезазначених психолого-педагогічних, а також медичних 

проблем учнівського суспільства китайці, насамперед, почали шукати в 

здобутках національної педагогічної школи.  

 

 

3.2. Наступність виховного процесу в закладах середньої та вищої 

освіти КНР як підґрунтя системи підготовки майбутніх педагогів-

хореографів до проведення заходів з патріотичного виховання з молоддю 

 

Система освіти Китаю за 30 років пройшла шлях, який США, Японія та 

інші розвинені країни проходили упродовж століття. Протягом останніх 

десятиріч у Китаї приймалися закони, положення, укази, проекти, які 

підвищували та закріплювали статус педагога в суспільстві. Це закон «Про 

обов’язкову освіту» (1986 р. ), закон «Про викладачів» (1993 р. ), закон «Про 

освіту» (1995 р. ), «Положення про викладацький ценз» (1995 р. ), закон «Про 

вищу освіту» (1998 р. ) тощо. Уряд КНР намагається вкладати все більше 

коштів в освіту. Так, витрати на освіту в 1979 р. становили 7,700 млн. юанів, 
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у 1980 р. – 9,400 млн. юанів, у 1985 р. – 18,336 млн. юанів, у 2006 р. – 981,5 

млрд. юанів. Зростання обсягу фінансування освіти збереглося навіть у 

кризові роки [25; 27].  

Прийняття низки законів і стабільного фінансування освіти державою 

свідчать про розгляд педагогічної освіти як запоруки майбутнього Китаю. Це 

стійка тенденція, яка помітно впливає на розвиток вищої педагогічної освіти 

в КНР [33; 101; 207; 236].  

Державні закони стосовно освіти в Китаї приймаються вищими 

органами влади в країні – Загально-китайськими зборами народних 

представників і Постійним комітетом. Згідно з Конституцією, вже розроблені 

й оприлюднені «Закон Китайської Народної Республіки про освіту», «Закон 

Китайської Народної Республіки про обов'язкову освіту», «Закон Китайської 

Народної Республіки про вищу освіту», «Закон Китайської Народної 

Республіки про професійну освіту», «Закон Китайської Народної Республіки 

про педагогічні та вчительські кадри», «Положення Китайської Народної 

Республіки про вчені ступені». Ці 6 законів складають юридичні рамки 

освіти в Китаї.  

Одночасно Державною Радою КНР розроблені й оприлюднені інші 

нормативні акти, що стосуються питань освіти: «Положення про освіту 

інвалідів», «Положення про нагородження за успіхи у викладанні», 

«Положення про мандат викладачів», «Положення про управління дитячими 

садами», «Положення про організацію навчання силами громади» тощо 

(близько 10). Всі ці закони та настанови, що стосуються освіти, а також 

понад 600 адміністративних актів Міністерства освіти (колишнього 

Державного комітету освіти) на сьогоднішній день сформували в рамках 

державного законодавства досить досконалу систему законів і правил, що 

стосуються питань освіти в країні.  

Система освіти в навчальних закладах Китайської Народної Республіки 

включає в себе дошкільну освіту, початкову школу, неповну середню школу, 

повну середню школу, університет, аспірантуру.  
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Відповідно до цієї градації вік учнів і терміни навчання такі: на 

найпершу сходинку освіти – дошкільну китайські діти ступають приблизно в 

три роки. В країні існують як державні, так і приватні дитячі садки, тому 

батьки самі вирішують, куди віддавати дитину. Протягом трьох-чотирьох 

років дітей готують до вступу в перший клас. Зазвичай, в одному дитячому 

садочку навчаються близько 270 дітей, по 26 осіб у кожній групі. При цьому 

5% дітлахів залишаються тут і на всю ніч (крім середи та суботи), інших 

батьки забирають до 18. 00 додому, щоб привести назад до 8. 00 ранку. На 

одну групу вихованців припадає по 2 дипломованих вихователя і по 1 

помічникові.  

Шкільна освіта в Китаї ділиться на три ступені: початкова школа , 

неповна середня школа, старша середня школа.  

Навчання в початковій школі (小学) займає 6 років: з 6 років дитини до 

11 років. Дітей навчають математиці, китайської мови, моральному 

вихованню, іноземної мови (з третього класу, як правило, англійська), 

природознавства, музики та фізкультури. Особлива увага приділяється 

патріотичному, моральному та фізичному вихованню школярів: кожен 

навчальний день починається з інтенсивної зарядки та виконання державного 

гімну. Уроки починаються о 7. 30 ранку і закінчуються близько 16. 00. З 

четвертого класу один раз на тиждень учні ходять на позакласні заходи та 

займаються громадською діяльністю, а три тижні в році працюють у 

майстернях і на городах. Після закінчення початкової школи учні без іспитів 

можуть вступити в середню школу. Завдання початкової освіти полягає в 

тому, щоб виховати в учнів любов до батьківщини, народу, праці, науки, 

соціалістичного ладу, допомогти їм оволодіти початковими навичками 

читання, письма, рахунку, елементарними знаннями про природу та 

суспільство, виробити міцні навчальні навички, сприяти фізичному та 

розумовому розвитку. Для вступу в перший клас необхідно пройти 

тестування.  
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Початкова школа і неповна середня школа паралельно практикують 

навчальну систему «6 років - 3 класи» (6 років – базова освіта, 3 роки – 

середня освіта з профільним напрямом), «5 років - 4 класи» (5 та 4 роки 

відповідно) і «9 років поспіль» (9 років за загальноосвітньою програмою). У 

більшості районів використовується в основному системі «6-3». Тому термін 

навчання в початковій школі 6-5 років, у неповній середній школі 3-4 роки; 

вік учнів початкової школи 6-7 років, а неповної середньої школи - 12-13 

років. Після оприлюднення в 1986 р. «Закону КНР про обов'язкову освіту» в 

більшості районів країни було уведено обов'язкове початкове навчання (3 

роки). У великих містах і деяких економічно розвинених районах уведено 

обов'язкова середня (основний) освіта першого ступеня (6 років).  

«Закон Китайської Народної Республіки про обов'язкову освіту» (в 

редакції від 2008 р. ) установлює, що держава здійснює обов'язкову 

дев’ятирічну освіту, тобто етап початкової та неповної середньої освіти є 

етапами обов’язкової освіти. «Кожна дитина без різниці статі, національності, 

раси по досягненні шестирічного віку повинна вступити до школи і отримати 

обов'язкову освіту. У районах, де ще не створені необхідні умови, вік вступу 

до школи може бути встановлений з семи років. Держава, суспільство і сім'я 

зобов'язані забезпечувати цей процес». [127, c. 427] 

Середня школа (初中) також триває 6 років і поділяється на два рівні: 

неповна та старша. Спочатку йде середня школа першого ступеня, або 

неповна школа, куди діти вступають у 12-13 років. Тут основні предмети – 

рідна мова, один або два іноземні мови, математика, інформатика, історія, 

мораль і етика, хімія, фізика, біологія, географія, основи політики, музика і 

фізкультура. В класах по 40-50 осіб. Дисципліна в середній школі дуже 

жорстка. Як правило, у школярів 8-9 уроків на кожен день (5 до обіду і після 

3-4). За кожним класом закріплений власний кабінет, в якому вони 

навчаються. Крім того, майже всі школярі ходять на додаткові заняття та до 

репетиторів. Кожен день обов'язкові заняття фізкультурою після першого 

уроку; перед початком занять вибирають чергового, відповідального за 
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підняття державного прапора, як акту патріотизму. Після перших п'яти 

уроків передбачений обід і обідній сон у класі за партами. Всі школярі 

зобов'язані носити шкільну форму; в кожної школи вона різна, але, як 

правило, це спортивний костюм певного кольору. Також є зимовий комплект 

форми, що включає в себе теплий светр і брюки. З прогулами досить суворо: 

за пропуск більше 12 уроків без поважної причини учневі загрожує 

відрахування. Канікули у китайських школярів два рази в рік: в літній час - з 

кінця червня до кінця серпня і в зимовий час – з середини січня до середини 

лютого. На канікули задають великий обсяг домашніх завдань, які учні 

зобов'язані виконати.  

Китайський уряд приділяє значну увагу питанням загальності та 

обов'язковості 9-річної освіти, а також роботі з ліквідації неписьменності 

серед молоді. У 2009 р. у всьому населенні країни неписьменних залишилося 

менше 14,5%, а у віці 15-50 років неписьменними були менше 5,5%. У 2009 р. 

кількість вступників у початкові школи з приблизно 20% в 1949 р. 

збільшилася до 99,1%. Відсоток учнів неповної середньої школи досяг 88,6%. 

Початкових шкіл налічувалося 582 300, їх відвідували 135 479 600 осіб, з 

яких 94,37% по закінченні школи продовжували вчитися. У початкових 

школах по всьому Китаї викладачами працювали 5 860 500 осіб. Неповних 

середніх шкіл налічувалося 64 400 (з них 1319 - професійні неповні середні 

школи), їх відвідували 58 116 500 учнів (900 800 - учні професійних неповних 

середніх шкіл), 50% випускників неповних середніх шкіл продовжували 

вчитися далі. Викладачів у цих школах налічувалося по всій країні 3 187 500 

осіб. [128, c. 428 ].  

Після дев'ятого класу школярі Китаю складають обов'язковий екзамен, 

після успішного складання якого відбувається зарахування в старшу школу. 

Варто відзначити, що іспит викликає труднощі навіть у здібних учнів, 

зважаючи на його підвищену складність. Після успішного складання перед 

учнем стоїть вибір: піти вчитися в професійну школу або вступити в 

академічну. Академічний профіль - це звичайна середня школа, завдання якої 
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- підготувати учнів до вступу до ВУЗу. Навчання в ній займає два роки. 

Школи з професійно-технічним профілем займаються підготовкою кадрів 

різноманітного спрямування: сільське господарство, медицина, 

фармацевтика, економіка, інженерія, архітектура, юриспруденція та ін 

Термін навчання становить три-чотири роки, залежно від профілю. Після 

закінчення середньої школи випускники складають гаокао – іспит, який 

вважається найскладнішим у світі. Обов'язковими до складання є три 

предмети – китайська мова, математика та іноземна мова (як правило, 

англійська, але може бути російська, японська або французька). Також можна 

складати предмети за вибором: фізика, хімія, біологія, технологія, історія, 

політологія і географія. Бали нараховуються в залежності від обраного 

предмета. Іспит триває три дні до початку червня. Про списування не може 

бути й мови: стежать за цим жорстко, а в разі невдачі екзаменованих 

виганяють і довічно позбавляють права перескладання.  

Що стосується ПТУ, то вони розраховані на навчання в Китаї кадрів у 

галузі медицини, правових наук, сільського господарства. Є й особливі 

технічні навчальні заклади, в яких готують майбутніх працівників 

текстильної, фармацевтичної, сталеливарної та паливної промисловості. 

Найменш престижною вважається сільськогосподарська професійна освіта в 

Китаї, тому там навчаються не 4 роки, а 3. Середні професійні училища 

поділяються на 2 категорії: училища, що набирають студентів з учнів - 

випускників неповної середньої школи та з учнів повної середньої школи. 

Для училищ, що набирають учнів з випускників неповної середньої школи, 

встановлено вік вступу 15-16 років, термін навчання загалом становить 4 

роки, а в деяких училищах 3 роки. Для училищ, що набирають учнів з 

випускників повної середньої школи, вік вступників не має перевищувати 22 

роки, і термін навчання становить 2 роки. Професію випускники неповної 

середньої школи опановують за 3-4 роки. У технічних училищах термін 

навчання 3 роки. Вік вступників у професійні середні школи - 15-16 років, а 

термін навчання - 2-3, а в деяких випадках 4 роки.  
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У разі успішного складання іспита у випускника з'являється 

можливість подати документи до ВНЗ, відповідно до набраних балів 

значущості. В залежності від категорії закладу, конкурс може досягати 300 

чоловік на місце. На модернізацію змісту педагогічної освіти в Китаї 

впливають політичні, економічні, культурні реформи, а також уведення 

нових технологій у навчальний процес. Сьогодні вже існує Єдиний 

державний іспит (з 1952 р. ), за результатами якого абітурієнти стають 

студентами педагогічних ВНЗ. Зміст вищої педагогічної освіти 

модернізується відповідно до розвитку науки і техніки та світових тенденцій 

розвитку освіти. Це проявлялося в появі нових предметів (інформатика, 

мережева англійська мова, кіно та телесценаристика, сучасний менеджмент, 

сучасна світова економіка та політологія, основи комп’ютерного дизайну, 

програмування на комп’ютері тощо), нових спеціальностей (учитель 

інформатики, економіки тощо), модернізації навчальних планів і програм. 

[170,с. 30]. .  

Управління вищою педагогічною системою здійснюють Міністерство 

освіти, органи освіти в провінціях, освітні бюро у великих (Beijing, Shanghai, 

Tianjin and Chongqing) та малих містах. Усі дотримуються єдиного 

національного плану. Приватні та державні педагогічні ВНЗ підпорядковані 

Міністерству освіти. Децентралізація управління освітою надає можливість 

педагогічним ВНЗ самостійно планувати графік навчального процесу, 

знаходити різноманітні джерела фінансування, розподіляти кошти за 

потребами, складати навчальні програми та плани, відкривати нові 

факультети тощо.  

Система вищих педагогічних навчальних закладів складається з вищих 

педагогічних училищ, педагогічних університетів та інститутів, педагогічних 

інститутів іноземних мов і педінститутів фізичної культури. Крім того, є 

педагогічні факультети та вищі педагогічні курси при всіх провідних 

університетах країни. На навчання запрошують абітурієнтів, які закінчили 
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повну середню школу (高学 гаосюе) і школу підготовки до університету (高

中学 гао чжонг сюе) та склали єдиний державний іспит.  

Термін навчання у вищому педучилищі - 2-3 роки, його завдання - 

підготувати вчителів для молодшої і, частково, середньої школи з 13 

основних спеціальностей: ідейно-моральне виховання, китайська мова і 

література, мова і література національних меншин, історія Китаю, іноземна 

мова, математика, фізика, хімія, біологія, географія, фізична культура, 

музичне та образотворче мистецтво.  

Термін навчання в педагогічних університетах та інститутах - 4 роки. 

Тут готують вчителів для середньої, старшої школи, а також школи 

підготовки до університету. Основні спеціальності: шкільне виховання, 

дошкільне виховання, виховання дітей з відхиленнями у розвитку 

(спеціальна освіта), управління освітою, психологічне виховання, ідейно-

моральне і політичне виховання, китайська мова і література, мова і 

література національних меншин, історія Китаю, англійська мова та 

література, математика, географія, фізична культура, музичне і образотворче 

мистецтво. У деяких навчальних закладах відкриваються відділення 

бібліотекознавства і радіотехніки. Всі випускники цих закладів освіти 

повинні пройти педагогічну практику.  

Вища освіта вважається в Китаї дуже престижною. За навчання в 

університеті доводиться платити; ціни дешевше, ніж у західних навчальних 

закладах, проте більшості звичайних китайців вони все одно надмірно високі. 

Є бюджетні місця, але їх мало, і конкуренція на них досить висока. Термін 

навчання становить чотири-п'ять років. Навчальна система така сама, як і на 

Заході – трирівнева. Після закінчення навчання на бакалавраті є можливість 

продовжити навчання в магістратурі (2-3 роки), а потім в докторантурі (3-4 

роки). В денних вищих навчальних закладах навчання ведеться протягом 4-5 

років (у деяких медичних інститутах 7-8 років), а в спеціальних навчальних 

закладах та у вищих професійних технічних училищах термін навчання 

складає 2-3 роки. Провідні вузи Китаю: університет Цінхуа, Пекінський 



156 

університет, Нанкайський університет, Шанхайський університет іноземних 

мов, Китайський Народний університет та ін.  

Єдиних програм для педагогічних ВНЗ у Китаї немає. Програми 

розробляються безпосередньо у ВНЗ. Китайські ВНЗ відрізняються 

тематикою курсів і методикою викладання, проте держава контролює їх 

роботу та розробляє загальні директиви щодо змісту і технологій навчання. 

Варіативність навчальних програм сприяє знаходженню шляхів 

удосконалення підготовки майбутніх учителів до міжнародного рівня. Тобто, 

можна говорити про стійку тенденцію поступальної модернізації змісту 

вищої педагогічної освіти в Китаї [239].  

Останнім часом у вищих педагогічних навчальних закладах 

приділяється значна увага вдосконаленню системи оцінювання навчальних 

досягнень студентів. У Китаї використовують 100-бальну систему на 

випускних та інших важливих іспитах. У педагогічних ВНЗ Китаю поширена 

практика усних оцінок (схвалення, нотація тощо); усних і письмових 

характеристик робіт (аналіз та самоаналіз); нагород у вигляді грамот, призів, 

дипломів, медалей за результатами конкурсів тощо. Практикується 

рейтингування студентів. А отримання стипендій та інших пільг створює 

нові стимули для покращання студентами своїх знань. У педагогічних ВНЗ 

Китаю використовують кредитно-залікову систему. У такій системі 

збільшується роль самостійної роботи студентів. Тенденція вдосконалення 

системи оцінювання є помітною [237,с. 140].  

Аспірантура в Китаї стала доступною майже всім, хто хоче займатися 

наукою і має відповідний рівень підготовки. Після закінчення 4-річного 

курсу навчання випускники отримують ступінь бакалавра. Для продовження 

освіти та отримання ступеню магістра, випускник може падати заявку і 

пройти конкурсний відбір до магістратури (2-3 роки). Наступним етапом є 

здобуття вченого ступеня кандидата наук (аспірантура - 2-4 роки). 

Підготовка аспірантів поділяється на 2 етапи: підготовка фахівців з науковим 

ступенем кандидата і доктора наук (прирівнюється до кандидатів наук або 
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ступеню PHD в інших країнах). Вік аспірантів першої категорії не має 

перевищувати 40 років, термін навчання 2-3 роки, а другої категорії - 45 

років, термін підготовки - 3 роки. Все це призвело до збільшення кількості 

аспірантів (магістрантів) і докторантів.  

На початку 70-х рр. ХХ ст. ідеї неперервної освіти почали 

розповсюджуватися ЮНЕСКО в усьому світу. Ідеї неперервної педагогічної 

освіти знайшли поширення в системі підготовки вчителів у Китаї в 90-х рр. 

ХХ ст. Головні ланки неперервної освіти вчителів становлять: вищі 

педагогічні училища, педагогічні інститути та університети, педагогічні 

факультети при непедагогічних ВНЗ, короткотермінові курси 

перекваліфікації в інститутах удосконалення та підвищення кваліфікації, 

стажування в педагогічних ВНЗ за кордоном, аспірантура, докторантура, 

дистанційна освіта (радіо- та телеуніверситети, медіазаняття, спеціальні 

освітні програми), самоосвіта тощо. Аналіз досвіду роботи цих інституцій 

свідчить про те, що всі вони діють достатньо ефективно і можна 

стверджувати про наявність стійкої тенденції до освіти китайських учителів 

упродовж усього життя.  

Сьогодні в Китаї налічується понад 10 мільйонів учителів і викладачів 

у навчальних закладах різного рівня (у 1225 ВНЗ – 532 тис. викладачів). Уряд 

надає великого значення професії вчителя в китайському суспільстві, 

особливо після 70-х рр. ХХ ст. Підготовка вчителів для початкової та 

середньої школи здійснюється в системі педагогічних навчальних закладів, 

яка включає в себе педучилища, педвузи та інститути підвищення 

кваліфікації. «Закон КНР про освіту» передбачає три різновиди вищої 

педагогічної освіти в країні: курси зі спеціальними навчальними програмами 

(термін навчання 2-3 роки), бакалаврат (4-5 років) та магістратура (додатково 

2-3 року).  

Держава створює умови для підвищення кваліфікації вчителів: 

поширення курсів перепідготовки в інститутах удосконалення та інститутах 

підвищення кваліфікації, проведення кваліфікаційних іспитів, підвищення 
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рівня зарплати, поширення системи найму за контрактом тощо. Китайським 

учителям надається житло, безкоштовне медичне обслуговування, премії, 

гранти, пільги, грошові заохочення тощо. Китайські вчителі отримують 

нагороди з національної фундації допомоги навчальним закладам. Після 

тридцятирічного педагогічного стажу нараховується пенсія в розмірі повної 

зарплати (але таке практикується лише в кількох провінціях). Тобто, 

традиційно високий соціальний статус учителя (починаючи ще з часів 

Конфуція) є стійкою тенденцією, яка впливає на розвиток вищої педагогічної 

освіти в КНР [237].  

В останні роки в Китаї підвищилися вимоги до кваліфікації викладачів 

педагогічних ВНЗ. Вони повинні не тільки добре володіти предметом, а й 

знати ПК, використовувати на заняттях мультимедійні засоби, мати 

викладацький ценз, кожні 5 років підвищувати свою педагогічну 

майстерність, отримувати наукові ступені, публікувати результати своїх 

наукових досліджень, проходити стажування в закордонних ВНЗ, володіти 

іноземними мовами, випускати монографії, брати участь у міжнародних 

симпозіумах, бути відповідальними за свою роботу тощо. Держава 

встановила вимоги до отримання відповідного рівня професійної підготовки 

для вчителів освітніх закладів різних категорій: 

 вихователі в дитячих садах повинні закінчити педагогічне училище і 

вище для роботи з дітьми дошкільного віку; 

 вчитель початкової школи - середнє педагогічне училище і вище; 

 вчитель неповної середньої школи - вище спеціальне педагогічне 

училище або інші профільні університети; 

 вчитель середньої школи вищої категорії - педагогічний інститут з даного 

профілю і вище; 

 вищі навчальні заклади - аспірантура або випускник університету з цієї 

дисципліни.  

У Китаї також практикується система посад вчителів і викладачів: 

 Викладачі вищих навчальних закладів займають посади професора, 
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доцента, лектора, асистента.  

 Посади викладачів середніх професійних училищ - викладач вищої 

категорії, лектор, помічник лектора, викладач.  

 Посади викладачів теорії культури та техніки в навчальних закладах для 

кваліфікованих робітників - лектор вищої категорії, лектор, помічник 

лектора, викладач.  

 Посади викладачів виробничої практики в навчальних закладах для 

кваліфікованих робітників - вчитель-інструктор з практичних занять 

вищої категорії, вчитель-інструктор з практичних занять першої категорії, 

вчитель-інструктор з практичних занять другої категорії, вчитель-

інструктор з практичних занять.  

 Посади вчителів звичайної середньої школи - вчитель вищої категорії, 

вчитель першої категорії, вчитель другої категорії, вчитель третьої 

категорії.  

 Посади вчителів професійних середніх шкіл - аналогічні середньої школи, 

але разом з тим там є вчитель-інструктор з практичних занять, причому 

методика в основному та ж, що і в навчальних закладах з підготовки 

кваліфікованих робітників.  

 Посади вчителів початкової школи - вчитель вищої категорії, вчитель 

першої категорії, вчитель другої категорії і вчитель третьої категорії.  

 Посади вихователів дитячих садах аналогічні посадам вчителів 

початкової школи.  

Система посад та кваліфікацій вчителів та інших педагогічних кадрів 

щодо вчителів хореографії має таку му структуру, що і для вчителів 

немистецьких спеціальностей, і залежить від профілю навчального закладу.  

Сьогодні китайський уряд активно розгортає роботу з перепідготовки 

та поглиблення знань учителів і викладачів, щоб постійно підвищувати якісні 

характеристики всього викладацького корпусу. Для вчителів початкових і 

середніх шкіл органи перепідготовки – це педагогічні училища та інститути 

різних ступенів, інститути удосконалення вчителів та інші органи 
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перепідготовки, а також профільні навчальні заклади (у формі курсів з 

обов'язковим підвищенням кваліфікації з предмету «Педагогіка»).  

Для викладачів вищих навчальних закладів, зокрема і хореографв, 

органи перепідготовки – це, головним чином, 6 головних педагогічних 

університетів країни, які відносяться до Міністерства освіти КНР, провідні 

університети непедагогічного профілю, центри перепідготовки при вищих 

навчальних закладах, а також інститути вищої категорії, де викладачі 

працюють. Крім того, в педвузах і педагогічних училищах, в педагогічних 

дослідницьких установах за результатами самостійної підготовки вчителя 

можуть скласти кваліфікаційний іспит на підвищення категорії.  

Інститути удосконалення вчителів країни проводять перепідготовку 

вчителів початкової школи. Вчителі можуть отримувати освіту стаціонарно, 

заочно й у вигляді короткострокового стажування. Термін навчання - до 3-х 

років. Учителі середньої та старшої школи підвищують кваліфікацію та 

проходять курси перепідготовки в інститутах підвищення кваліфікації. 

Завдяки реформам вища педагогічна освіта в Китаї стала багаторівневою й 

багатопрофільною. За даними статистики, у 1988 р. кваліфікованих учителів 

у початкових класах було 68 %, у середніх класах – 27 %, у старших класах – 

40 %. Починаючи з кінця 80-х рр. ХХ ст. учителі проходять перекваліфікацію 

за допомогою Інтернету та супутникового телебачення. У 1986–1994 рр. усі 

вчителі початкових та середніх шкіл склали іспит на викладацький ценз, з 

них 60 % учителів початкових класів пройшли курси через супутникове 

телебачення [233; 241; 241; 243].  

Після 80-х рр. ХХ ст. урядом КНР був проголошений принцип 

відкритості світу. Набула популярності підготовка кадрів за кордоном. Діяла 

політика пріоритетів, тобто фінансування найбільш перспективних проектів 

(«ключові ВНЗ», до яких входили також педагогічні). Після прийняття ЦК 

КПК та держради КНР Постанови «Про реформування системи освіти» (1985 

р. ) освіта була визнана основою всіх справ, почалася децентралізація 

управління та фінансування, почалося створення багаторівневої системи 
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освіти для підготовки спеціалістів усіх рівнів і профілів. Розпочався набір за 

контрактом (за кошти підприємств чи власні кошти студентів), стала 

формуватися система неперервної освіти. Було взято курс на формування 

«якісних характеристик нації».  

У 90-ті рр. ХХ ст. педагогічним та іншим ВНЗ Китаю надавалася 

можливість самостійно укладати міжнародні угоди з іноземними 

університетами. Це активізувало обмін студентами, аспірантами, 

викладачами. Після прийняття «Програми реформи та розвитку освіти» (1993 

р. ) пропагувалася теорія побудови «соціалізму з китайською специфікою», 

тобто сформувалася стратегія подальшого розвитку китайської освіти 

(управління Комуністичною партією, соціалістична орієнтація, принцип 

відкритості, орієнтація на підвищення якості та ефективності, 

децентралізація управління та багатоканальність фінансування, орієнтація на 

нову парадигму освіти – від «освіти, яка орієнтувала на складання іспитів» до 

освіти на виховання «якісних характеристик» тощо). З’явилася можливість 

заснування навчальних закладів на кошти приватних, громадських 

організацій. «Закон про освіту» (1995 р. ) наголошував на принципі 

відокремлення освіти від релігії. Тенденція певної демократизації суспільства 

загалом і системи освіти зокрема сприяла підвищенню автономії ВНЗ, 

запровадженню системи контрактного найму вчителів, введенню добавок до 

окладів відповідно до стажу та рівня кваліфікації тощо. Освіта, у тому числі 

й педагогічна, ставала все більш масовою.  

У 1999 р. ЦК КПК та Уряд КНР прийняли рішення «Про поглиблення 

реформи освіти і комплексне просування в розвитку виховання якісних 

характеристик», завдяки чому планували за короткий термін підготувати 

спеціалістів за світовими стандартами. Ще одним позитивним пунктом у 

розвитку вищої педагогічної освіти в КНР, запозиченим із світового досвіду, 

стало використання інноваційних технологій у процесі навчання.  

Застосування нових інформаційних і комунікативних технологій у 

процесі навчання розширює можливості студентів і викладачів китайських 
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ВНЗ, що готують учителів. Радіо- та телеуніверситети, Інтернет, дистанційна 

освіта, освітні телепрограми, мультимедіа, багатомовне навчання, 

транснаціональне навчання, міжнародні предмети вже стали невід’ємною 

частиною системи вищої педагогічної освіти. Вони допомагають розкрити 

творчий потенціал студентів, надати більше свободи викладачам, а також 

підготувати таких учителів, які у своїй майбутній роботі зможуть 

використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Китайський 

сектор Інтернет пропонує велику кількість інформаційних, наукових, 

методичних матеріалів мовами світу. Веб-технології надають можливості 

спілкуватися он-лайн із колегами для обміну професійним досвідом. І 

китайські викладачі педагогічних ВНЗ усе частіше користуються цією 

можливістю. У мережі створено сайти університетів, педагогічних журналів, 

форумів світового масштабу для 

поширення інформації. Використання інформаційних і комунікативних 

технологій впливає також на зміст навчальних планів. Наприклад, з’явився 

предмет «мережева англійська мова».  

Удосконалення матеріальної бази педагогічних ВНЗ сприяє 

підвищенню рівня підготовки спеціалістів. Сьогодні до підручників, 

додаткових матеріалів, лекцій, ксерокопій додалися Інтернет-ресурси, 

електронні бібліотеки, он-лайн заняття, он-лайн листування, телеконференції 

тощо. Кожний педагогічний ВНЗ має свою веб-сторінку в Інтернеті, де 

розповідається про історію його створення, перелічуються спеціальності та 

факультети, вказується термін навчання, плата за навчання, структура ВНЗ, 

промови керівників та кредо ВНЗ, фотографії території, корпусів, 

гуртожитків, викладена інформація щодо інтернаціонального обміну, новини 

про університет, плани на майбутнє у вигляді календаря, адреса й телефони 

приймальної комісії тощо.  

Ще однією формою підвищення кваліфікації вже працюючих вчителів, 

а також тих, хто тільки хотів би зайнятися професійною педагогічною 

діяльністю при наявності іншої непрофільної освіти є навчальні заклади, що 
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належать до системи освіти для дорослих. Програми освіти для дорослих 

мають за мету популяризацію культурних знань головним чином серед 

зайнятих на роботі осіб, професійну підготовку безробітних або охочих 

змінити професію, підвищення рівня категорії вже працюючих фахівців; 

ліквідацію неписьменності; задоволення запитів тих, хто має певну освіту (у 

тому числі вищу), але потребує тривалого навчанні або технічної підготовки 

для поповнення знань; задоволення духовних потреб громадян в умовах 

урізноманітнення соціально-культурного життя, впровадження здорового і 

культурного способу життя.  

В систему освіти для дорослих входять радіо - і телеуніверситети, вузи 

для робітників, службовців і селян, інститути для управлінських кадрів, 

педагогів, заочні інститути, різноманітні курси для дорослих при профільних 

вузах (наприклад, заочні та вечірні курси, курси перепідготовки викладачів, 

дистанційного навчання, курси самоосвіти для подальшого складання 

державних іспитів тощо). Освіта для дорослих здійснюється в різних формах: 

аудиторне навчання з повним навчальним вдень, заочне навчання з 

забезпеченням аудіовізуальним навчальними посібниками, навчання з 

повним або частковими відривом від виробництва, вечірнє навчання.  

Освіта дорослих стала однією з важливих частин народної освіти в 

Китаї. «Нині в країні, окрім державних навчальних закладів для дорослих діє 

понад 1200 вищих шкіл, створених на громадський кошт, 21 з них має право 

видачі дипломом випускникам. Понад 30 тис. вузів відкрили короткострокові 

курси професійної підготовки та підвищення кваліфікації» [147].  

Дистанційна освіта широко використовується для навчання нових 

педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації працюючих учителів у Китаї. 

Дистанційна освіта дає можливість підготувати велику кількість 

професіоналів за короткий час. З року в рік посилюється тенденція 

застосування аудіо та відеотехніки у викладанні різних предметів на різних 

формах занять. Таким чином, можемо сказати, що застосування нових 
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інформаційних та комунікативних технологій у системі вищої педагогічної 

освіти є стійкою тенденцією [240,с. 20].  

Одним з найбільших успіхів Китаю на сьогоднішній день можна 

вважати створення системи відкритої освіти. Створивши потужні 

університетські центри - Пекін (60 державних + 20 недержавних 

університети), Сіань (45 державних + 15 недержавних університети), Шанхай 

(36 університетів) та інші, КНР не тільки сформувала величезне студентське 

товариство усередині країни, але й охоче залучає студентів з інших країн, 

нерідко підводячи їх під стипендії китайського уряду або навчальні програми 

та гранти, що фінансуються самими вузами.  

Перебудова китайської педагогічної освіти пов’язана із запрошенням 

іноземних викладачів для роботи в китайських педагогічних ВНЗ. У вищих 

педагогічних і непедагогічних ВНЗ існує тенденція викладання носіями цих 

мов (native speakers). Спостерігається обмін викладачами російської та 

української мов, китайської, англійської, французької мов, художниками, 

музикантами, хореографами тощо. Використання досвіду розвинених країн 

світу в галузі організації вищої педагогічної освіти в Китаї є позитивною 

тенденцією останніх десятиріч.  

У китайських університетах завдяки міжнародному обміну 

викладачами, аспірантами створюються нові підручники з різних предметів, 

словники, розмовники, методичні та практичні рекомендації тощо. Деякі 

зарубіжні університети надсилають літературу різними мовами як допомогу 

китайським педагогічним ВНЗ. Завдяки тому, що матеріальна база цих 

закладів постійно поліпшується, вони можуть використовувати сучасні 

інформаційні технології. Наприклад, однією з сучасних електронних 

бібліотечно-інформаційних мережевих систем є китайська система 

MELINETS (the Modern Electronic Library Information Network System), яка 

була створена у 1998 р. Система MELINETS має міжбібліотечні підсистеми, 

завдяки яким користувачам надається доступ до літературних джерел через 

Інтернет. У Китаї існує 4 національні системи виходу в Інтернет: ChinaNet 
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(http://www. bta. net. cn), ChinaGBN (http://www. gb. com. cn), CerNet 

(http://www. cemet. edu. cn) и CSTNet (http://www. cnc. ac. cn). З роками 

доступ до інформаційних джерел стає дедалі простішим. Завдяки цьому 

поширюється і вдосконалюється дистанційна педагогічна освіта в КНР. Всі ці 

факти свідчать про те, що тенденція удосконалення матеріальної бази є 

стійкою [245,с. 115].  

На сьогодні 70% вишів країни державної форми власності знаходяться 

у підпорядкуванні Міністерству освіти КНР, решта – відомчі навчальні 

заклади. Держава «заохочує в рамках чинного законодавства створення та 

фінансування вищих навчальних закладів, зокрема, технічного та 

педагогічного профілю професійними коллективами, підприємницькими 

організаціями, іншими громадськими утвореннями та приватними особами» .  

У березні 1982 р. , після тридцятирічної перерви, в Пекіні знову був 

відкритий перший приватний вуз - Китайський соціальний університет.  

Постачальники приватної вищої освіти в країні досить різноманітні. До 

них входять: 

 колишні викладачі, відставні чиновники, бізнесмени; 

 соціальні організації, такі як демократичні партії; 

 підприємства, як, наприклад, освітні групи, що грають найбільш активну 

роль в створенні приватних вузів; 

 державні вузи з дочірніми коледжами; 

 співпраця Китаю з іншими країнами.  

В країні з'явилися вузівські містечка в економічно розвинених районах 

країни, які представляють собою сукупність приватних коледжів та 

університетів. Деякі слабкі державні вузи за підтримки держави також були 

трансформовані в приватні навчальні заклади для залучення коштів для 

подальшого розвитку з недержавних джерел. Крім основного корпусу 

викладачів, приватні вузи мають більше можливостей запрошувати 

викладачів за своїм вибором з державних вузів або з-за кордону.  
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Для конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку праці, 

більшість приватних коледжів концентруються на програмах, які 

відповідають вимогам сьогодення та моді на освіту: бізнес-адміністрування, 

маркетинг, фінанси, іноземні мови, обчислювальна техніка, економіка тощо. 

Деякі приватні вузи спеціалізуються на професійно-технічних програмах, 

готують за замовленням інженерів для місцевих підприємств. У порівнянні з 

державними вузами, програми в приватних вузах більш гнучкі і пристосовані 

до змін на ринку праці. Фуданський, Нанкайський, Тянцзінський університет, 

Ханьчжоуський університет Шучжень є найвідомішими педагогічними 

вузами країни і видають диплом державного зразку про вищу педагогічну 

освіту.  

Міжнародні обміни та співпраця Китаю в галузі освіти мають під 

собою законодавчо забезпечену базу. «Закон Китайської Народної 

Республіки про освіту» передбачає: «Держава заохочує розгортання 

зовнішніх обмінів і співробітництва в сфері освіти». «Закон Китайської 

Народної Республіки про вищу освіту» встановлює: «Держава заохочує і 

підтримує міжнародні обміни і співпрацю в галузі вищої освіти»
 
[34, c. 13]. 

Організація міжнародних обмінів і співпраці Китаю в галузі освіти 

торкається багатосторонніх і двосторонні рамки діяльності уряду, органів 

освіти, неурядових організацій. Уряд КНР приймає активну участь у роботі 

ЮНЕСКО і розвернув багатопрофільну взаємодію з ЮНЕСКО, Дитячим 

фондом ООН, з Департаментом ООН з планування розвитку дітей, Фондом 

народонаселення ООН, Світовим Банком тощо.  

На сьогодні державою КНР підписані документи про розвиток обмінів і 

співробітництва в галузі освіти з більш ніж 160 країнами і регіонами світу. 

Китайські органи освіти від початкової школи до університету налагодили 

відносини співпраці з органами освіти того ж рівня багатьох країн. Особливо 

слід зазначити розгортання багатостороннього співробітництва університетів 

з зарубіжними університетами і підприємствами. .  
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Питання доступу громадян до якісної та повноцінної освіти на сьогодні 

відноситься до стратегічних завдань покращання якості життя КНР. 

Вивчаючи та засвоюючи закордонний методичний досвід, Китай прагне 

створити власну модель школи, яка з одного боку буде спиратися на 

національні традиції, відповідати вимогам китайського суспільства та 

державному замовленню, а з іншого – буде збагачена здобутками світової 

педагогіки та стане конкурентоспроможною в порівнянні з освітянськими 

програмами інших країн.  

Як вже зазначалося, питання виховної роботи з молоддю – об’єкт 

щильної уваги керівництва КНР. Однією з головних вимог до цього процесу 

в галузі освіти є забезпечення приємственості мети, завдань, форм та методів 

між середньою, старшою та вищою школою. Об’єктом виховної діяльності 

закладів середньої освіти визначається учень та його оточення. Однак, 

сучасна китайська школа, впроваджуючи в практику шкіл розважальні та 

освітянські за ходи для дітей та батьків, не вимагає від батьків активної 

участі в процесі морального та патріотичного виховання. Це зумовлено 

традиційною для китайського суспільства моделлю розглядати заклади 

освіти в якості основних інститутів соціалізації дитини.  

Суто виховні функції в молодшій школі виконують класні керівники. 

Також вагома роль в цьому процесі відводиться шефській роботі (з боку 

старших учнів, які допомагають учням початкових класів адаптуватися до 

вимог шкільного життя, призвичаюють їх до шкільних традицій, 

допомагають у вирішенні повсякденних проблем тощо). Також у більшості 

шкіл зберіглася практика надання шефської допомоги з боку виробничих 

колективів. Зазвичай організовуються екскурсії на шефське виробництво, 

бесіди на визначену тематику, що позитивним чином впливає на загальний 

процес виховної роботи з молодшими учнями.  

У старших класах середньої школи та у старшій школі виховні функції, 

в основному, покладені на інститут «молодших викладачів». Задля 

отримання певних практичних навичок щодо викладання предмету за 
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спеціальністю, випускник педагогічного вишу після працевлаштування в 

заклад освіти отримує термін для набуття методичних практик,, які 

традиційно застосовуються в даній школі, а також призвичаїння до нової для 

себе соціальної ролі та стилю роботи даного навчального закладу (зазвичай 

такий термін становить 2 роки). молодий вчитель «закріплюється» в якості 

«молодшого вчителя» за класом і допомагає класному керівникові та 

вчителям-предметникам у їх повсякденній роботі. До його обов’язків входить 

забезпечення виконання домашнього завдання учнями, дотримання ними 

норм гігієни, їх явка на заняття, організація досугу, вирішення поточних 

проблем учня та класу (навіть особистісного характеру), психологічні та 

педагогічні спостереження розвитку колективу та учня.  

Форми педагогічного впливу як вчителі, так і «молодші вчителі» 

можуть обирати за власним розсудом, однак до найпоширеніших відносяться 

бесіди, конференції, перегляд фільмів (в галузі морального виховання), 

обговорення політичних новин, індивідуальна та групова робота учнів з 

періодичними виданнями задля політичної обізнаності (в галузі політичного 

виховання), організація екскурсій, виставок творчих досягнень, конкурсів 

творчих робіт на задану тематику, тематичних свят (естетичне та патріотичне 

виховання), спартакіад, додаткових спортивних занять, заходів оздоровчого 

туризму (фізичне та екологічне виховання) тощо.  

Велику роль у виховній діяльності школи відіграє Організація юних 

піонерів Китаю (аналог піонерської організації СРСР). Вони також проводять 

певну кількість виховних заходів з учнями, контролюють зміст бесід на 

вільну тематику, розвивають та стимулюють прояв лідерських якостей у 

учнів задля подальшого їх вступу до лав Комуністичної Партії Китаю.  

Студенти-практиканти, які приходять в заклади середньої освіти на 

педагогічну практику в рамках навчального плану та за власним бажанням 

(«соціальні педагогічні практики»), окрім набуття суто професійних навичок 

з ведення уроку, також беруть участь у виховній роботі школи. Однак, їх 

робота, більшим чином, зводиться до допомоги молодшим вчителям щодо 
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організації поточного виховного процесу, який відбувається в школі згідно з 

«Планом виховної роботи школи» на рік. Варто зазначити, що у виховній 

традиції та сучасній практиці китайської школи домінує принцип розподілу 

виховних заходів за видами виховання та контролю процесу розвитку 

виховання дитини за кожним з цих напрямів. Зберігається шефство як вид 

виховного впливу на учня та його власної виховної роботи з міньшими 

учнями.  

Вищі навчальні заклади країни зберігають модель виховної роботи зі 

студентами, проповідуючи наступність виховного процесу між школою та 

ВНЗ. Здебільшого використовуються такі самі, як і в школі, форми 

організації виховного процесу. Висока залученість студентів до заходів 

виховного спрямування дає їм, з одного боку, можливість урізноманітнити 

вільний час (обов’язкове проживання студентів на території навчального 

закладу ставить перед ними проблему організації власного досугу), а з іншої 

– розвинути практичні навички педагогічної та виховної роботи з іншими. В 

остані 10 років вищі навчальні заклади відмовляються від практики 

«молодших вчителів» для студентів вищих навчальних закладів країни. Їх 

функції на себе перебирають студентські лідери з Організації Молодих 

Комуністів КНР та куратори груп.  

Впровадження інноваційних педагогічних підходів до вирішення 

питань виховання в школі та вузі Китаю в починаючи з кінця 90х рр. . ХХ ст. . 

призвело до стрімкого росту форм виховного впливу на учнівську молодь 

при збереженні основних тенденцій та змісту процесу виховання. Основною 

тенденцією цього процесу в сучасній КНР можна вважати відмову від суто 

утилітарних методів виховного впливу, які принижують честь та гідність 

людини (самокритика, прилюдне каяття, вигнання з закладу освіти через 

соціальне походження), розширення спектру виховних заходів 

неідеологічного спрямування та приємственність мети, завдань та принципів 

організації виховного процесу між школою та вишем.  
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Університети та науково-дослідні інститути мають право створювати 

технопарки та інноваційні компанії. Пекінський університет створив Founder 

Group, що постачає комп’ютери по всій країні. Існування комуністичних 

організацій у педагогічних ВНЗ є обов’язковим. Вони контролюють процес 

навчання. На першому місці завжди стоїть ідеологія комуністів. Таким 

чином, існує тенденція збереження активної участі Компартії КНР в 

управлінні вищою педагогічною освітою [9].  

Державний уряд КНР створює умови для підтримки студентів з бідних 

сімей у вигляді стипендій, спеціальних субсидій, зменшення оплати за 

навчання, безкоштовне житло, безкоштовне отримання підручників тощо. 

Так, наприклад, програма «Зелений коридор» («Green Passage» program) 

спрямована на допомогу студентам із бідних сімей шляхом надання 

державних кредитів для оплати навчання. Студенти можуть отримувати 

стипендії щомісяця у розмірі 150 юанів. За статистикою Міністерства освіти, 

в КНР у 2005 р. налічувалося 2,63 мільйонів студентів із бідних сімей (19 % 

від усієї кількості студентів), тому держава робила і робить все для того, щоб 

надати більшій кількості студентів можливості отримувати освіту. Серед 

студентів педагогічних ВНЗ поступово збільшується кількість тих, хто 

навчається в кредит за угодою з банками [5; 12].  

Центральний уряд та Держрада КНР розвивають систему грантів, 

стипендій, стажування. Нова система фінансової підтримки студентів та 

аспірантів включає в себе багатоканальну допомогу, тобто державні 

стипендії, субсидії, спонсорські внески, студентські займи тощо. Наприклад, 

у 2007 р. за програмою «Пілот» студенти шести педагогічних ВНЗ країни 

(Пекінський педагогічний інститут, Північно-Східний педагогічний інститут, 

Східно-Китайський педагогічний інститут, Центрально-Китайський 

педагогічний інститут, Нанкінський педагогічний університет, Південно-

Китайський педагогічний університет) не платили за навчання, житло та 

отримували субсидії.  
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За останні роки намітилася тенденція підготовки вчителів поряд із 

педагогічними (Сіанський педагогічний університет, Пекінський 

педагогічний університет, Східно-Китайський педагогічний університет, 

Шанхайський педагогічний університет, Тіантінський педагогічний 

університет та багато інших), і в непедагогічних ВНЗ. В університетах 

створюються кафедри педагогіки, психології. Серед непедагогічних 

університетів, які готують учителів, можна назвати такі, як Юнчинський 

університет, Китайський радіо- та телеуніверситет, Шенсійський університет 

тощо.  

На сучасному етапі спостерігається поступове підвищення академічної 

мобільності китайських викладачів і студентів педагогічних та класичних 

ВНЗ. З кожним роком все більше китайських студентів і викладачів 

навчаються, проходять стажування або працюють в університетах різних 

країн світу, отримують позитивний досвід, який використовується для 

удосконалення системи вищої педагогічної освіти в КНР. Міністерство 

освіти КНР убачає своє завдання в допомозі китайським університетам стати 

першокласними університетами у світі.  

На думку працівників Міністерства освіти, міжнародна співпраця – 

кращий шлях гарантії розвитку ВНЗ Китаю. Іноземні студенти почали 

отримувати освіту в китайських ВНЗ з 1950 р. Громадяни 175-ти країн 

приїздять у Китай навчатися з кількох причин. По-перше, китайська мова 

стає все більш популярною серед населення світу. Як вважають деякі вчені, у 

2050 р. китайська мова стане однією з інтернаціональних мов світу. Оплата за 

навчання у ВНЗ Китаю менша, ніж у США, Франції, Німеччині, Японії. 

Іноземні студенти, вчителі, аспіранти мають шанс виграти грант на навчання 

у КНР. Для цього потрібно скласти тести на знання китайської мови. 

Наприклад, китайські вчителі повинні мати 6 категорію HSK (не нижче 180 

балів) [134].  

Використання досвіду розвинених країн світу в галузі організації вищої 

педагогічної освіти в Китаї є безумовно позитивною тенденцією останніх 
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десятиріч. У КНР існує багато ВНЗ, які співпрацюють з іноземними 

закладами, у квітні 2006 р. таких налічувалося 1100. Поширення міжнародної 

співпраці супроводжується підписанням двосторонніх договорів між 

університетами Китаю та України. Наприклад, Луганський національний 

університет уклав угоди та договори про взаємний обмін студентами, 

викладачами з такими навчальними закладами та організаціями КНР: 

Вейфанський професійний коледж, Міжнародний професійний коледж 

провінції Шансі, Юнчинський державний університет, Гуандунський 

науково-технічний коледж, Зженджанськашкола 

Шенлієн, Дацинський педагогічний університет, Ченджанський 

туристичний коледж, коледж економіки та бізнесу Університету Шансі, 

Чжецзянський педагогічний університет, Сучжуйським інститутом 

сільського господарства, університет Цзишоу, Шансійським коледжем 

економіки та бізнесу Шансійського університету, університет Хуаіхуа, 

Чжецзянський туристичний коледж.  

Керівництво Китаю вживає всіх заходів для забезпечення підготовки 

висококваліфікованих учителів, які мають ефективно працювати в 

навчальних закладах різного рівня, знати, крім своєї дисципліни, іноземну 

мову, мати енциклопедичні знання та специфічні вміння та навички, 

впроваджувати нові технології, займатися самоосвітою тощо. Тобто, можемо 

говорити про тенденцію підвищення якості підготовки вчителів у КНР.  

 

3.3. Перспективи впровадження прогресивного досвіду китайської 

практики підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до проведення 

заходів з патріотичного виховання в закладах освіти КНР 

 

Становлення незалежної Української держави супроводжується 

значними перетвореннями у сфері економіки, науки, культури, освіти, що 

зумовлюють потребу в удосконаленні системи виховання підростаючого 

покоління. Нове суспільство не можна побудувати – його можна змінити 
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шляхом переосмислення різних сфер суспільного життя. Освіта виступає 

чинником суспільних змін, зокрема, вища педагогічна освіта збільшує 

інтелектуальний потенціал суспільства, в якій є фахівець, від 

організаторських та особистісно-професійних якостей якого суттєво 

залежить вектор професійного та особистісного становлення майбутніх 

мешканців країни. Таким фахівцем є вчитель.  

Формування готовності до виховної роботи виступає невід'ємною 

частиною загально освітнього розвитку майбутнього педагога та 

професійного становлення студентів як майбутніх фахівців, і є однією зі 

сторін процесу їхнього розвитку, яка буде сприяти вирішенню всіх завдань, 

поставлених перед вищою школою. Від сформованості готовності до 

виховної роботи майбутнього педагога, залежить у першу чергу стиль його 

професійного спілкування зі всіма суб’єктами навчально-виховного процесу, 

успішність діяльності за фахом.  

Виховна робота не зводиться лише до педагогічного впливу на 

особистість учня. Вона охоплює різноманітну діяльність суспільства, в якій 

беруть участь багато різних ланок – від сім`ї та школи до спеціальних 

закладів культури і мистецтва, преси, радіо та телебачення. Основне завдання 

педагога – зробити цей процес цілеспрямованим та спрямувати саморозвиток 

особистості на самовдосконалення.  

Аналіз сучасної шкільної практики як загальноосвітніх середніх, так і 

альтернативних навчальних закладів, свідчить про перевантаження вчителів, 

що пояснюється не лише появою нових освітніх технологій, збільшенням 

інформаційного кола, але й недостатньою підготовкою випускників вищих 

навчальних закладів до вирішення завдань розвитку особистості. Випускники 

вищої педагогічної школи, володіючи необхідною теоретичною підготовкою, 

відчувають невпевненість під час вирішення реальних шкільних ситуацій 

особистісної спрямованості.  

Серед основних проблем вищої школи щодо підготовки студентів-

майбутніх вчителів, можна виокремити наступне: 
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 молоді вчителі не вміють ставити мету виховання, комплексно планувати 

завдання виховання, добирати найбільш ефективні засоби та методи 

виховного впливу, забезпечувати результативність діяльності, яка 

передбачає поєднання нормативу та творчості у виховній роботі; 

 спрямування змісту та форм виховної роботи молодих вчителів більше 

зосереджено на виконанні загальних вимог щодо виховного процесу в 

школі, ніж на особистісно-орієнтований підхід до учня; 

 в процесі виховної роботи зі студентіми вищіх педагогічних закладів 

освіти та їх професійнії підготовці до роботи в школі не враховуються 

внутрішні сили особистості, лише зрідка вживаються заходи, спрямовані 

на стимулювання її самодіяльності, 

 позааудиторна робота з педагогічних дисциплін в українській фаховій 

літературі, а, одже і практичній роботі ще не розглядається одним із 

засобів професійної підготовки студента, а саме підготовки його до 

майбутньої виховної роботи в школі (деякі аспекти професійного 

виховання майбутнього вчителя засобами позааудиторної роботи 

представлені в наукових працях Л. В. Кондрашової, яка наголошує на 

особливій цінності потенціалу позааудиторної роботи для професійної 

спрямованості та формування морально-психологічної готовності 

студентів до педагогічної, зокрема виховної діяльності); 

 не вираховування особистісної позиції студента, його інтересів, потреб, 

здібностей в процесі фахової та загальнопедагогічної підготовки в 

педагогічних вишах України.  

Завдання подальшого вдосконалення підготовки педагогічних кадрів 

України, зокрема, студентів-майбутніх вчителів танцю до проведення заходів 

з патріотичного виховання в закладах освіти КНР, в умовах багатоступеневої 

освіти зумовлені тим, що соціальний прогрес підвищує вимоги до сучасної 

школи як агента соціалізації учнівської молоді України, а саме 

до формування й розвитку особистості вчителя, здатного виховувати 

особистість дитини. Однією з важливих функцій сьогодення виступає 
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виховна, оскільки саме вона передбачає індивідуальну траєкторію розвитку 

дитини, відповідає її вимогам до себе та навколишнього середовища, формує 

особистість, здатну до саморозвитку та самовдосконалення, що передбачено 

гуманістичною парадигмою освіти України наприкінці ХХ та у ХХІ ст.  

Вміння педагогічно правильно вирішувати навчально-виховні завдання 

формування особистості майбутнього вчителя не виникає стихійно, 

мимовільно в процесі засвоєння студентами навчальних дисциплін, 

включених у вузівські навчальні плани та програми. Специфіка сучасного 

виховного процесу в школі та виші полягає в тому, що він гранично 

соціальний, з одного боку, а з другого, – гранично індивідуальний, тому що 

передбачає формування у майбутніх педагогів готовності до виховної 

діяльності, основ професійної культури, знань, умінь та навичок, які 

забезпечують ефективність педагогічної праці, розвиток педагогічних 

здібностей та індивідуальної траєкторії педагогічної діяльності, котра 

залежить від особистісних якостей педагога.  

«Концепція національного виховання студентської молоді України» 

головною метою виховного процесу у вищій школі ставить «формування 

свідомого громадянина – патріота Української держави, активного 

провідника національної ідеї, представника української національної еліти 

через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної 

громадянської позиції, високих моральних якостей і духовних запитів» [81, c. 

34] Відповідно, що зазначена мета є надзвичайно важливою для виховного 

процесу не тільки вищої школи, а й усієї системи освіти України.  

Свідомий патріотизм протягом багатьох віків був визначною 

характеристикою китайського суспільства. Система освіти та виховання 

ставили патріотичне виховання домінантою загального процесу виховної 

діяльності в закладах освіти країни, що значним чином вплинуло на теорію 

та практику підготовки студентів педагогічних вузів до майбутньої виховної 

роботи в школі. Цей позитивний досвід КНР, на наш погляд, вартий більш 
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детального вивчення з боку наукової спільноти України для творчого 

упровадження його компонентів в національну вищу школу.  

Останнім часом спостерігається масова відмова педагогів України 

нової плеяди від надбань української педагогічної школи доби СРСР, хоча 

досвід українських радянських педагогів був активно запозиченим і склав 

основу багатьох сучасних педагогічних концепцій Заходу. Свого часу робота 

фахівців-педагогів з Української РСР дала потужній імпульс для становлення 

та розвитку національних педагогічних шкіл Монголії, В’єтнаму, Кореї, 

Китаю, Куби, завдяки українській діаспорі значно вплинула на розвиток 

педагогічної думки Австралії, Канади, США, Бразилії тощо. Наступність у 

власних педагогічних традиціях і поступовий логічно обумовлений перехід 

національних виховних технологій на більш сучасний рівень, що є 

характерною рисою китайської педагогічної школи, також вартий 

наслідування сучасними українськими педагогами-реформаторами.  

Глобальний простір, в який інтегрується українська молодь, передбачає 

засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності 

студентської молоді до інтеграції в світовий соціокультурний простір за 

умови збереження української національної ідентичності. Саме національний 

грунт з творчим осмисленням і застосуванням компонентів іноземного 

досвіду також має стати підґрунтям реформування та поліпшення теорії та 

практики підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до проведення 

заходів з патріотичного виховання в закладах освіти України.  

Активно інтегруючи у світове наукове та економічне товариство, 

імплементуючи нові освітянські та виховні практики інших країн, система 

освіти КНР одним із головних своїх пріоритетів вважає дотримання балансу 

між «китайським» і «західним» з домінуванням китайського. В практику 

упроваджуються лише форми та методи виховної роботи з молоддю, які 

відповідають китайським традиційним, а також можуть бути наповнені 

змістом з урахуванням рівню розвитку КНР на сучасному історичному етапі, 

за умов їх глибокого теоретичного осмислення. Навіть процес механічного 
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калькування практичних методів, зокрема, підготовки студентів-майбутніх 

вчителів до виховної роботи в національній системи середньої освіти, який 

був характерним для Китаю в 50-ті та 80-0ті роки ХХ ст. , а також частково 

на сучасному етапі, йде шляхом адаптації закордонної практики (розвиток 

самостійного мислення, креативності, лідерських якостей тощо) до вимог 

сучасного китайського суспільства у свідомому патріотизмі, подоланні 

«комплексу держави третього світу», сприйнятті Китаю як світового лідеру 

та нівелюванні сепаративних тенденцій узахідних регіонах країни та в Тибеті.  

Саме головування національного компоненту в справі удосконалення 

системи підготовки фахівців педагогічної сфери, зокрема, до виховної роботи 

з молоддю має стати головним аспектом діяльності вітчизняних педагогів в 

Україні.  

Унаслідок соціально-економічних негараздів, зменшення якості та 

впливу родини на формування світогляду та характеру дитини, сучасній 

Україні може бути корисним китайський досвід системи освіти як основного 

агенту соціалізації підростаючого покоління. Саме цим пояснюється 

спрямування китайської системи підготовки студентів-майбутніх вчителів до 

виховної роботи в школі до отримання знань і практичних умінь за видами 

виховання, які в українському суспільстві традиційно вважаються 

надбаннями родинної педагогіки: прищеплення навичок гігієни, 

співіснування в умовах соціальної вертикалі, допомога у вирішенні 

особистісних питань тощо. З огляду на зазначене, на наш погляд, сучасна 

система педагогічна освіти України також повинна методично та 

психологічно готувати студентів-майбутніх педагогів до вирішення згаданих 

питань.  

Оволодіння основами професійної майстерності в аспекті підготовки 

студентів до виховної практики, необхідних особистісних рис, що складають 

основу актуалізованої професійної готовності, власної творчої педагогічної 

траєкторії майбутнього вчителя неможливе без цілеспрямованої, 

організованої та систематичної виховної роботи з боку педагогічного 
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колективу ВНЗ. Але виховання і самовиховання – дві сторони формування 

особистості педагога. Навчити професії вчителя неможливо, але навчитися їй 

можна. Сучасній українській педагогічній науці потрібно усвідомити 

орієнтири самовдосконалення студентів-майбутніх вчителів, а також тих, хто 

працює, та практичні шляхи його здійснення. У цьому питанні також може 

бути корисним педагогічний досвід КНР, в якому самовихованню та 

самоосвіті вчителя відводиться центральне місце. У зв’язку з цим також 

варто зазначити активне стимулювання вчителів і студентів педагогічних 

вишів до самоосвіти та самовиховання з боку уряду країни та адміністрацій 

навчальних закладів завдяки створенню належних умов, системи грошової 

нагороди, отримання більш високих категорій тощо. Сьогодні, на жаль, саме 

такої системи підтримки самостійної праці вчителів і викладачів украй 

бракує Україні.  

Процес формування готовності студента-майбутнього вчителя до 

виховної діяльності в школі носить не стихійний, повільний характер. Це 

цілеспрямований та організований процес, який передбачає включення 

студентів у активну різноманітну діяльність, формування позитивного 

ставлення до цієї діяльності та виникнення протиріччя між існуючим і 

необхідним рівнем професійно особистісного становлення, бо саме ці 

протиріччя і є рушійними силами розвитку особистості педагога.  

Реалізація завдань підготовки майбутнього вчителя проведення заходів 

з патріотичного виховання в закладах освіти передбачає створення 

комплексної системи виховної роботи, що забезпечить формування в 

студентів професійно значущих якостей особистості. Позааудиторну роботу з 

досліджуваної проблеми неможливо зводити до епізодичних впливів та 

заходів, а також розглядати позааудиторну роботу як систему заходів, що 

виходять за межі навчального процесу і не пов’язані з ним. У системі 

неперевної освіти позааудиторна робота повинна стати невід’ємною 

частиною особистісного зростання майбутнього вчителя, формування 

готовності студента до особистісно орієнтованої виховної діяльності 
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з вихованцями, розвитку індивідуальності педагога. Цілеспрямований 

розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не 

декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості школяра, а 

систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме її у 

навчально-виховний процес.  

Позааудиторна робота виступає додатковим резервом часу студента, 

дозволяючи цілеспрямовано і результативно вирішувати завдання 

особистісно орієнтованої підготовки студента до професійної діяльності. 

Саме в позааудиторній виховній діяльності студенти-майбутні вчителі мають 

можливість знаходить підтвердження власним очікуванням від професії, 

власним досвідом створювати логічні професійні моделі, формувати еталон 

виховної та освітянської діяльності за яким би він будував тип особистісно-

професійного становлення в площині виховання дитини та коллективу в 

майбутньому.  

У цьому аспекті досить корисним є досвід організації «соціальних 

педагогічних практик» і волонтерської виховної роботи студентів вищих 

навчальних закладів КНР. Також розширення можливостей практичного 

застосування здобутих студентами в процесі навчання у виші знань з 

організації виховної роботи в Україні доцільно завдяки творчому 

переосмисленню досвіду китайської вищої школи шодо шефської допомоги 

студентів старшіх курсів першокурсникам, а також студентів молодших 

курсів – учням загальноосвітніх шкіл, що відвідують додаткові заняття з 

різних предметів при університетах.  

Вартим педагогічного осмислення українськими фахівцями є інститут 

«молодшого вчителя» в системі професійної підготовки студентів-

випускників педагогічних вишів. Це дало б молодому вчителю змогу зрости 

методично, оволодіти «секретами професії», ознайомитися з індивідуальним 

стилем, зокрема, виховної роботи педагогів, стати більш упевненим у собі, а 

також отримати додаткові знання з практики та теорії, зокрема, виховної 

роботи з учнівською молоддю. З іншого боку, це зняло б зайве навантаження 
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з учителів-предметників щодо класного керівництва завдяки виконанню суто 

дорадчих і контролюючих функцій.  

Заслуговує на увагу також практика ведення суто виховних 

спостережень за учнями школи за більш чітким розмежуванням видів 

виховання задля своєчасного виявлення викривлень з боку «молодшого 

вчителя» та класного керівника, яка активно застосовується в школах КНР. 

Однак механічне введення такого контролю в практику виховної роботи 

української школи без перегляду функціональних обов’язків та навантаження 

класного керівника призведе лише до формального підходу до заповнення 

формулярів, збільшення навантаження вчителя та не справить позитивного 

впливу на організацію виховного процесу у школі. З огляду на це, системі 

підготовки студентів-майбутніх учителів України варто звернути увагу на 

практику розмежування виховних заходів з учнями шкіл і студентами 

педагогічних ВНЗ щодо видів виховання в КНР.  

Сучасна соціальна система України може творчо запозичити досвід 

Китаю щодо створення та підтримання на загальнодержавному рівні 

високого соціального престижу вчительської професії.  

Сучасна китайська педагогічна наука, підкреслюючи спільне з 

Україною наукове минуле (активне становлення зокрема педагогічної теорії 

КНР під впливом СРСР у 50-60 рр. ХХ ст. ) дуже корисним для себе 

вбачають досвід України щодо вирішення наступних питань: 

 гуманізація та деполітизація виховного процесу в школі та виші; 

 загальна гуманізація освітньо-виховної діяльності системи освіти; 

 упровадження особистісно-орієнтованих форм освітньої та виховної 

діяльності зі студентами та учнями школи; 

 підготовка студентів-майбутніх вчителів до виховної роботи з окремими 

категоріями дітей (такими, що мають фізичні чи психічні вади, дітьми в 

ув’язненні, соціальними сиротами, педагогічно занедбаними тощо); 

 становлення та розвиток інституту соціальних педагогів: 
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 узгодження національного та міжнародного законодавства в галузі освіти 

задля можливості проводження міжнародних освітньо-виховних програм 

за фінансової підтримки міжнародних та закордонних організацій; 

 посилення компоненту індивідуальної творчої та дослідницької роботи 

студентів в педагогічних вишах нашої країни; 

 розширення форм та методів підготовки студентів-майбутніх вчителів до 

виховної роботи в школі; 

 поширення практики кураторства та класного керівництва серед магістрів, 

який упроваджено у практику Київського університету імені Бориса 

Грінченка у формі Експериментального професійно-педагогічного 

проекту «Магістр-куратор».  

У вивченні педагогічної освіти досить важливий китайський внесок. 

Реформа педагогічної освіти в Китаї у 90-х роках XX ст. – складова частина 

загальнонаціональної реформи освіти. Починаючи її реалізацію, держава 

чітко усвідомлювала, що ключова фігура реформи – вчитель, а без 

удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів 

неможливий поступальний розвиток системи освіти. Нова політика у сфері 

підготовки педагогічних кадрів знайшла відображення у «Законі про 

вчителя» (1993)». Реформи в сфері системи освіти Китаю в останні роки 

ведуться дуже активно. Адже від професійної підготовленості та  

культурного виховання педагогів безпосередньо залежать кінцеві підсумки 

освітньої та виховної діяльності. В цьому й полягає причина того, що в КНР 

на сьогоднішній день потребують нових педагогічних кадрах, які вміють 

якісно і своєчасно вирішувати нові завдання освіти, продуктивно і творчо 

підходити до роботи в умовах сучасної педагогічної діяльності. У зв'язку з 

цим в Китаї набуває популярності педагогічна освіти після отримання  

диплома, нововведень у її змісті та пошуків інноваційних форм  

професійного вдосконалення викладачів.  

Так як в китайській республіці активно розвиваються нові форми  

навчання і одночасно вдосконалюються існуючі форми, вчені-педагоги 
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приділяють особливе значення їх класифікації. Є кілька видів форм 

підвищення кваліфікації вчителів, їх розрізняють за певними ознаками. 

Наприклад, кваліфікація за чисельністю учасників: 1) колективні – 

включають в себе: семінари з теорії та практики, тренінги, виставки, 

предметні тижні, лекторії, науково-практичні конференції; 2) групові – ділові 

ігри, взаємовідвідування уроків і рефлексія, творчі групи, профільні 

об'єднання педагогів, перегляд та обговорення відео «показових» уроків; 3) 

індивідуальні – робота над індивідуальною творчою темою, свідомий аналіз 

власних уроків, самоосвіта, консультування, співбесіду, а також 

наставництво.  

 У китайській системі підвищення кваліфікації вчителів, зокрема і 

«мистецьких» спеціальностей, основними методами і формами навчання є:  

1. лекції – припускають повноту і єдність сприйняття логіки і взаємозв'язку 

отриманого матеріалу: лекції-дискусії, лекції-диспути, відео-лекції;  

2. семінари – передбачають активну співпрацю учасників процесу навчання 

та виявлення їх творчих здібностей. Вони призначені для міцного 

закріплення знань з предмета, уміння відстоювати свою точку зору, 

поважати думки інших опонентів;  

3. рефлексивне спостереження й активна практика – включає в себе 

практичну частину діяльності педагогів, тобто, відвідування та 

проведення уроків, аналіз і оцінка уроків. Ця форма організації 

вважається найбільш важливою, тому що вона сприяє саморозвитку 

вчителя в професійному самовдосконаленні, умінні «скріплювати» вже 

отримані знання з новим матеріалом, займатися самоаналізом і оцінкою 

власної професійної діяльності, а також формування творчих здібностей, 

що веде вчителя до поліпшення його педагогічної майстерності;  

4. навчання на практичних прикладах і ситуаціях – учасники в самостійній 

формі вивчають, роблять аналіз ситуацій і намагаються знайти 

оптимальне рішення проблеми. Це дозволяє педагогам максимально 

наблизитися до реально існуючих ситуацій, які можуть зустрітися в 
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педагогічній практиці та самостійно знайти вихід із ситуації, проблеми. 

Аналіз конкретних навчальних ситуацій сприяє формуванню професійних 

і особистісних якостей, знань, умінь і навичок, які необхідні в 

педагогічній роботі. У цьому методі поєднуються теорія і практика, його 

широко застосовують у передових навчальних закладах країни, а також і 

в установах з підвищення кваліфікації педагогічної освіти;  

5. мікровикладання – це абсолютно новий метод, який активно 

використовують не тільки в післядипломній освіті, але й в допрофесійній. 

Метод був запозичений з американської освітньої системи. Він 

передбачає спрощення навчальної ситуації. Це заняття, які проводяться в 

«лабораторних» умовах з метою опрацювання професійних умінь і 

навичок, для засвоєння певного навчального матеріалу і показу на 

практиці різних методів викладання. Тому що на подібних заняттях 

ведеться відеозапис, це дозволяє посилити контроль над педагогічною 

діяльністю та при перегляді проаналізувати допущені оцінки;  

6. написання та захист науково-дослідницьких робіт – прищеплює шкільним 

вчителям вміння вести науково-дослідну діяльність. Робота над нею 

формує у педагогів навички до поглибленого вивчення наукової 

літератури та достовірних джерел з обраної теми. Ця форма розвиває 

здібності самостійного творчого мислення і дозволяє оволодіти 

інноваційними методами наукових досліджень.  

Через поліпшення наукової діяльності в Китаї на сьогоднішній день 

використовують у поєднанні вдосконалені існуючі форми навчання. Одним з 

нововведень, який активно використовують у китайській освіті, є форма 

«меню». Суть його полягає в тому, що вчителю надано вибір з різних 

тематичних блоків, які цікаві та важливі саме йому. Подібна форма важлива 

тим, що задовольняє потребам та інтересам більшості вчителів, хорошу 

тенденцію до збагачення професійних знань , професійно-теоретичного 

рівня.  
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В даний час в Китаї на курсах підвищення кваліфікації  

вчителів все частіше стали використовувати дистанційне навчання, де  

використовуються кращі новітні засоби та методи навчання, засновані на  

інноваційних технологіях. Це дозволяє вчителям сільських шкіл  

проходити підвищення кваліфікації через засоби супутникового телебачення 

та компьютерної мережі. Ще один плюс полягає в тому, що це скорочує 

витрати на проїзд і проживання, сільський учитель може без  

відриву від роботи та сім'ї і без обмежень у часі використовувати  

систематизовані каталоги інформаційних джерел. Комплекс заходів, 

здійснених в Китаї в ході реорганізації педагогічної освіти, привів до 

позитивних змін. [2:175] 

Саме китайська система освіти змогла поєднувати традиційні  

методи навчання з інноваційними та планомірно рухатися до світових  

стандартів післядипломної педагогічної освіти, розвиваючи у  

вчителів нового покоління мислення, затребуване в сучасних  

умовах.  

Оновлення національної системи педагогічної освіти (зокрема вищої) 

можна визначити як реорганізацію навчально-виховного процесу в 

педагогічних вишах країни, який був би спрямований не тільки на 

оволодіння системою знань, умінь і практичних навичок, а й освоєння 

способів творчої діяльності, формування ціннісних орієнтирів, необхідних 

для виконання науково-практичних завдань, що мають значення для 

реалізації особистості вчителя, сприятимуть нарощуванню ним 

інтелектуального і духовного потенціалу, забезпечать якісне виконання ним 

фахових обов’язків у майбутньому, сприятимуть безперервності її розвитку 

впродовж всього життя. Є підстави розраховувати на те, що упровадження 

запропонованих елементів китайського педагогічного досвіду до вітчизняної 

системи підготовки майбутніх вчителів до виховної роботи в школі йтиме в 

руслі вирішення цих актуальних для України завдань.  
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Висновки до Третього Розділу 

Аналіз практики організації навчального процесу та сучасної 

навчально-методичної документації педагогічних ВНЗ Китаю показав, що на 

сьогодні серед організаційних форм професійної підготовки майбутніх 

учителів танцю до проведення заходів з патріотичного виховання у 

навчальних закладах КНР переважають лекції лекції. Такий стан справ 

пов’язаний з традиційним для китайського менталітету сприйняттям педагога 

як ідеальної особистості, носія істини і взірця для наслідування та з високою 

наповнюваністю академічних груп (до 60 осіб), що утруднює організацію й 

ефективне проведення будь-якихінших форм занять, окрім лекцій.  

Однак, організація навчально-пізнавальної роботи студентів сучасних 

педагогічних ВНЗ Китаю передбачає збагачення лекційної форми роботи 

елементами дискусії, аналізом педагогічних ситуацій, розв’язанням 

педагогічних задач, обговоренням студентських доповідей і рефератів тощо. 

Складання помісячного «виховного портрету учня (студента)» є невід’ємною 

частиною виховного процесу в китайській школі та вищому навчальному 

закладі. Розмеженість видів виховання і практична робота за кожним з них 

дає вчителю змогу відстежувати прогрес кожного учня. Цьому сприяє також 

обов’язковість роботи на посаді «молодшого вчителя» осіб, які у подальшому 

претендують обійняти посаду вчителя школи. Діяльність «молодшого 

вчителя» зосереджується, здебільшого, на вихованні учнів: прищепленні їм 

навичок особистої гігієни, співіснування в колективі, базових практичних 

знань і вмінь щодо ведення господарства, організації власного часу та 

простору тощо.  

Уведення в практику середніх навчальних закладів країни посади 

«молодшого вчителя» визнається в Китаї вимушеним кроком, оскільки лише 

університетська педагогічна практика у своїй традиційній моделі виконує 

винятково функцію підготовки майбутніх вчителів до викладацької 

діяльності, має украй обмежену тривалість і, унаслідок відсутності плідної 

співпраці між адміністраціями педагогічних ВНЗ і шкіл, має найчастіше 
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слабку базу. Однак, сучасні китайські студенти добре розуміють важливість 

педагогічної практики для майбутньої професійної діяльності та кар’єри і 

часто прагнуть максимально використовувати можливість формування 

педагогічних умінь та професійно значущих особистісних якостей не лише 

під час обов’язкових викладацьких практик, а також беручи участь у 

факультативних літніх соціальних практиках.  

Абсолютно для всіх етапів формування китайської національної 

системи підготовки студентів-майбутніх вчителів до виховної роботи в школі 

характерні принципи домінування групових форм діяльності над 

індивідуальними, лекцій над практичними аудиторними заняттями, 

копіювання виховних технологій без їх теоретичного осмислення внаслідок 

високої замученості студентів до позааудиторних виховних заходів у період 

навчання в університеті (вважається, що студент на практиці буде активно 

використовувати лише ті форми та методи виховання, які свого часу пережив 

сам), контроль за змістом та формою виховних заходів з боку адміністрації 

закладу освіти, засоби самоосвіти та самовиховання, ідеологічна та 

патріотична направленість виховної роботи, активне запозичення форм 

виховної діяльності та з-за кордону та адаптація їх до власних потреб.  

Сучасна система педагогічної освіти України може творчо запозичити 

досвід Китаю, насамперед, щодо створення та підтримання на 

загальнодержавному рівні високого соціального престижу вчительської 

професії. Заслуговує на увагу також практика ведення суто виховних 

спостережень за учнями школи за більш чітким розмежуванням видів 

виховання задля своєчасного виявлення викривлень. Перспективним 

уявляється збагачення форм педагогічної практики майбутніх учителів, 

зокрема, запровадження факультативних соціальних та виховних практик. 

Українським дослідникам буде цікавим досвід Китаю щодо дотримання 

балансу між зумовленими глобалізацією уніфікувальними тенденціями та 

збереженням національної специфіки підготовки національних педагогічних 

кадрів до виховної роботи в школі.  
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Сучасна китайська педагогічна теорія визнає нестачу практичних 

методів підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю до проведення 

заходів з патріотичного виховання в закладах освіти КНР і активно веде 

пошуки вирішення даної проблеми. До перспективних шляхів можна 

віднести: розширення терміну та завдань обов’язкової педагогічної практики 

під час навчання у виші, створення експериментальних майданчиків при 

закладах вищої освіти педагогічного профілю, включення стажування 

студентів на посаді молодшого вчителя до терміну навчання у виші в якості 

обов’язкової післядипломної освіти для тих випускників, хто 

працевлаштувався в школи.  
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ВИСНОВКИ 

Дослідження теоретичних ідей та практичного досвіду підготовки 

майбутніх учителів хореографії до проведення заходів з патріотичного 

виховання в закладах освіти Китайської Народної Республіки в другій 

половині ХХ століття, здійснене із залученням загальнонаукових методів 

(аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, узагальнення, теоретичне 

моделювання), історико-педагогічного ретроспективного, генетичного, 

системно-структурного, проблемно-цільового та порівняльного методів, дає 

можливість у результаті проведеної роботи зробити такі висновки: 

1. Проаналізовано стан і визначено основні напрями наукової 

розробки проблеми як у китайській, так і у вітчизняній фаховій літературі. 

Аналіз вітчизняних  джерел наукової  літератури з проблеми показав, що не 

зважаючи на зростання наукового інтересу (зокрема, до надбань педагогіки 

КНР, питань спрямованої підготовки вчителя-предметника до відтворення 

заходів з патріотичного виховання з учнівською молоддю, виховного 

потенціалу предметів етико-естетичного комплексу тощо) та певний стан 

розробленості, окреслена проблематика не була предметом окремого 

дослідження і належним чином не висвітлена в сучасній вітчизняній науково-

педагогічній літературі. Ґрунтуючись на педагогічній теорії, яка виділяє 9 

видів виховання, китайська педагогічна наука серед них також виділяє 4 

домінантних напрями (трудове, спортивне, ідеологічне та патріотичне 

виховання). Сред „Великої Четвірки” чільне місце посідає патріотичне 

виховання, крізь призму якого розглядаються усі інші види, оскільки саме 

„виховання громадянина – патріота КНР” є метою роботи системи освіти в 

країні.  

2. Визначено, що сучасна система підготовки майбутніх вчителів 

хореографії до патріотичного виховання молоді в КНР має певні особливості, 

які обумовлені історичним розвитком, політизованістю процесів у визначенні 

державою мети виховання та освіти, а також структурним і фахово-

спрямованим компонентами процесу підготовки вчителів. Провідними 
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категоріями, що зумовлюють всю систему патріотичного виховання в КНР, є 

„усвідомлений патріотизм” та „цілеспрямоване патріотичне виховання”, що 

покликано сформувати почуття патріотизму не тільки на емоційно-чуттєвому 

рівні, але й вмотивовано обґрунтувати його на когнітивному рівні. До 

провідних тенденцій розвитку існуючої системи підготовки педагогічних 

кадрів, зокрема і майбутніх вчителів хореографії, до виховної роботи в галузі 

патріотичного виховання в школі в системі вищої освіти КНР належать: 

збереження пріоритетності „Великої Четвірки” з домінантою патріотичного 

компоненту в підготовці вчителів до виховної роботи в національній школі; 

відмова від суто утилітарного прагматичного підходу в підготовці вчителів, 

фундаменталізація педагогічної освіти; висока залученість учителів 

(особливо молодших вчителів) до позашкільного життя школярів; існування 

дієвого механізму стимулювання виховної діяльності в школі, його 

системність, загальнообов’язковість, державна підтримка процесу 

патріотичного виховання як такого.  

3. Виявлено, що в сучасній китайській педагогічній теорії визнається 

нестача практичних методів підготовки студентів-майбутніх вчителів танцю 

до роботи з патріотичного виховання й активних пошуків вирішення даної 

проблеми за рахунок розширення термінів і завдань обов’язкової 

педагогічної практики під час навчання у виші, створення 

експериментальних майданчиків при закладах вищої освіти педагогічного 

профілю, включення стажування студентів на посаді молодшого вчителя до 

терміну навчання у виші в якості обов’язкової післядипломної освіти для тих 

випускників, хто працевлаштувався в школи. Однак, зазначені шляхи 

реформування системи підготовки студентів-майбутніх вчителів хореографії 

до роботи з патріотичного виховання у вишах КНР потребують теоретичного 

обґрунтування, а також змін у структурі вищої та середньої школи цієї 

країни.  

4. Визначено перспективи практичного застосування елементів 

китайського досвіду підготовки учителів хореографії до патріотичного 
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виховання молоді у вітчизняній освітній практиці. Доведено, що в сучасних 

умовах Україні може бути корисним досвід Китаю з таких напрямів: 1) 

підвищення на загальнодержавному рівні соціального престижу вчительської 

професії, зокрема вчителя-предметника етико-естетичного комплексу; 2) 

спрямування виховного процесу в школі не лише на особистість учня, але і 

на його оточення (батьків, опікунів тощо) та підготовка майбутніх вчителів-

предметників під час навчання в педагогічних вишах до проведення 

відповідної виховної роботи, зокрема, в галузі патріотичного виховання; 3) 

збагачення форм педагогічної та суто виховної практики майбутніх учителів 

хореографії за рахунок уведення соціальної практики; 4) залучення студентів 

хореографічних відділень до роботи з більшою кількістю цільових груп 

населення сучасної України (літні люди, молодь і представники середнього 

віку, які займаються танцями задля підтримки власного здоров’я та фізичної 

форми) з домінуванням принципу „усвідомленого патріотизму” у виборі 

хореографічного репертуару, матеріалів для обговорення, лекцій тощо; 5) 

підготовка студентів-майбутніх вчителів хореографії до дотримання балансу 

між зумовленими глобалізацією уніфікувальними тенденціями та 

збереженням національної специфіки системи патріотичного виховання в 

школах України. 

Педагогічна наука КНР вважає корисним досвід України щодо фахової 

підготовки студентів-майбутніх вчителів хореографії, зокрема, з означених 

питань: 1) гуманізація та деполітизація виховного процесу в школі та виші 

задля нівелювання політики „китаєцентризму” та „агресивного патріотизму”; 

2) досвід України щодо впровадження політики полікультурності та 

глобалізації освіти та виховання при збереженні власних педагогічних 

надбань; 3) впровадження арт-терапії (зокрема, й хореографічного 

компоненту) для роботи з окремими категоріями дітей (такими, що мають 

фізичні чи психічні вади, дітьми в ув’язненні, сиротами, педагогічно 

занедбаними тощо); 4) посилення співпраці між адміністраціями 

педагогічних ВНЗ і шкіл задля розширення можливостей проходження 
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студентами активної педагогічної практики зокрема з хореографії та танцю 

під час навчання у виші. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми аналізу та 

узагальнення теоретичних ідей і досвіду професійної підготовки майбутніх 

учителів хореографії до виховної роботи з патріотичного виховання 

учнівської молоді в школах КНР. Перспективи подальших досліджень 

пов’язані з вивченням китайського досвіду підготовки фахівців та організації 

виховного процесу для особливих категорій дітей (з особливими фізичними 

потребами, обдарованих, дітей сиріт, неповнолітніх правопорушників), 

шляхів адаптації іноземного досвіду підготовки фахівців означеної 

спеціалізації до китайської системи виховання у ХХ та ХХІ ст., впливу 

української педагогічної школи на педагогіку КНР щодо домінування 

патріотичного виховання над іншими видами виховної роботи з учнівською 

молоддю тощо задля повноти наукової картини підготовки майбутніх 

вчителів хореографії до патріотичного виховання молоді у вищих навчальних 

закладах Китайської Народної Республіки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ПАТРІОТИЗМ» ТА «ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ» В КИТАЙСЬКІЙ НАУЦІ (до початку ХХ ст. ) 

 

Як відзначають багато дослідників, однією з основних рис китайського 

національного характеру впродовж історії було і залишається свідоме 

почуття любові до власної країни. Любов до власної країни, до місця де 

народився і де живуть батьки та поховані пращури є невід’ємною рисою 

будь-якого вихідця з Піднебесної. Але за всім цим стоїть багатовікова 

цілеспрямована політика держави та уряду. За декілька тисячоліть свого 

існування Китай привчив своїх мешканців до думки, що Піднебесна – єдина 

справжня країна у світі, господарі Китаю володіють світом, китайська мова – 

людська мова (навіть розмовний стиль китайської мови має пару антонімів 

„людська мова” – „іноземна мова”) тощо.  

Завдяки даоській моралі, в Класичному Китаї панували уявлення про 

небесне походження імператора. Небо, яке було для китайців уособленням 

вищої мудрості, долі, добра тощо (усього світлого, першопредка китайців), 

посилало на землю своїх синів, щоб вони виконували його волю та 

охороняли його майно. Тому будь-який злочин розглядався також як злочин 

проти Неба. За часів панування конфуціанських догм в країні усталася чітка 

світоглядна система, де Китай був представлений як велика родина, а 

імператор – батьком. Цим поглядам також сприяли уявлення китайців про 

походження власного народу. Вважалося, що богиня Нюйва власноруч 

виліпила з глини 100 фігурок людей, вдихнула в них життя, а потім декілька 

тижнів навчала їх ремеслам, правилам життя, відношенню до природи, тощо. 

Богиня навіть сама вигадала кожній з фігурок ім’я. Коли люди були готові, 

Нюйва відпустила їх жити на землю і відвела для них найкращий куточок 

землі – Серединне царство.  
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Але потім богиня побачила, що на землі вистачить місця і для більшої 

кількості людей. Тому, щоб вже не возиться, Нюйва наколотила в тазу глину, 

занурила в неї мотузку та почала бити нею по глині. Краплі глини 

потрапляли на землю і ставали людьми. Але для того, щоб ці нові люди не 

спотворили її найліпшого творіння, богиня оселила їх поза межами 

Серединного царства. Слід зазначити, що саме ці уявлення про походження 

людей на землі і призвели до китаєцентризму в політиці та свідомості 

китайців.  

Найжорстокішим покаранням для будь-якого китайця було виселення 

(з рідних місць чи взагалі з країни). Для пересічного китайця Давнини та 

доби Класичного Китаю переміна місця мешкання – це велика трагедія. По-

перше, китайці вірили, що кожна територія має своїх власних духів-

охоронців і кожна людина, що народилася на цій території, має в собі їх 

частку. Переміна місця веде до конфлікту між зовнішнім та внутрішнім 

світом (китайська офіційна влада щільно підтримувала ці вірування, бо вони 

запобігали вільній міграції населення). По-друге, уряд Китаю дозволяв своїм 

громадянам на місцевому рівні користуватися місцевими діалектами 

китайської мови. Цей дозвіл призвів до того, що жителі кожного уїзду (а 

подекуди навіть кожного селища) говорять на власному діалекті, що дуже 

відрізняється від класичної китайської мови. Людина не могла вижити поза 

межами території, де вона народилася та виросла – її ніхто не розумів, вона 

нікого не розуміла, відрізнялися традиції, харчування, вірування, тощо.  

Ідея великого неділимого Китаю глибоко сидить в китайському народі. 

Рядовий китаєць переживає як особову трагедію неможливість повернути 

Тайвань або ряд островів, що знаходяться зараз під юрисдикцією Японії або 

Росії. Приєднання Гонконгу і Макао святкувалося пересічними китайцями як 

сімейне торжество. Це було не державне свято, а свято кожної сім'ї, кожної 

людини. Кожен китаєць – великий патріот своєї Батьківщини.  

Національною ідеєю, що об’єднувала мешканців цієї країни, завжди 

була думка про Великий та Неділимий Китай. Ідеалом Великого Китаю 
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вважають імперію Чингіз-Хана (у китайському варіанті – Темучин чи 

Темуцин, за дитячим ім’ям, оскільки сам Чінгіз-Хан вважається китайцями їх 

співплеменником). Слід зазначити, що в китайській мові навіть терміну 

«татаро-монгольська навала» не існує, він заміняється поняттям «воцаріння 

династії Юань» або «доба походів династії Юань». З приводу приєднання 

Китаєм монгольських територій, можна казати про історичну оказію. В 1271р. 

до влади в Китаї, внаслідок загарбницьких війн, прийшла монгольська 

династія Юань на чолі з Хубілаєм (онук Чингіз-Хана). Планувалося 

перетворити Піднебесну на величезний вигін для випасу монгольських коней, 

а населення на 50 % фізично знищити. Але з рештою радники переконали 

Хубілая в доцільності зберегти Китай як провінцію Монголії та обкласти 

його величезною даниною. Через деякий час, внаслідок політичних та 

воєнних вимог, столиця Монголії була перенесена в Пекін і поступово Китай 

економічно та політично почав відігравати домінантну роль в житті 

Монгольської держави. В 1368 р. , внаслідок низки повстань, китайські 

аристократи повернули собі владу вже в об’єднаній країні. Також на користь 

киитайськості монгольської династії Юань каже той факт, що матір’ю Ченгіз-

Хана вважається китайська принцеса національності хань, яку було віддано 

батькові Ченгіз-Хана за молодшу дружину
1
.  

Слід зазначити, що поняття патріотизму не знайшло свого 

відображення в традиційних китайських віруваннях, таких як буддизм та 

даосизм, але є формообразуючим в конфуціанстві. Буддизм та даосизм, 

апелюючи до людини як закритої та довершеної системи, не розглядали її у 

взаємодії з іншими людьми, державною владою, певною територією тощо. 

Тому питання любові до рідного краю, Батьківщини адептами цих вірувань 

не розроблялися. Виключенням можна вважати постулати про наявність 

конфлікту між «особистими» та «місцевими» духами в разі переселення 

                                                           
1黄仁宇. 朱元璋推翻元朝后为何要供奉祭祀元世祖忽必烈 // 中国历史的作文. – 2013. - № 23. – с. 207-224. – 

с. 210 (Хуан Ж. Витоки ритуалу поклоніння Хубілаю / Жен’ю Хуан. // Есе з історії Китаю. – 2013. - № 23. - с. 

207-224. – с. 210) 
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людини на постійне місце проживання у іншу місцевість та помста з боку 

духів померлих предків, які залишилися без нагляду та ритуалів, що є 

присутнім в місцевих віруваннях та даосизмі. Конфуціанство, зайнявши 

місце панівної ідеології та втративши суто релігійні функції (вони були 

підпорядковані державницьким та суспільним), вели розробку питань 

формування в народу почуття свідомого патріотизму в руслі наукової думки.  

Любов до Батьківщини була основною категорією етики (як в Європі 

майже всі науки вийшли з філософії, так в Китаї праматір’ю усіх наук є етика) 

в Давньому та Класичному Китаї. Наукова думка розробляла питання 

патріотичного виховання в залежності від панівних ідей щодо власне 

патріотизму у той чи інший історичний період, які зумовлювалися рівнем 

суспільно-політичної думки та соціальних перетворень в країні. Наприклад, 

епоха Чжоу (1066 – 221 рр. до н. е. ) відзначилася в китайській історії як 

період розробленості, сперичань за території, локальних конфліктів та 

примусового об’єднання країни під владою того чи іншого володаря, що 

супроводжувалося гоніннями на приверженців попереднього керманича, та 

стратами. Тому в своєму трактаті «Білий кінь» філософ Гунсунь Лун
 
визначає 

патріотизм як «відсутність війн»
2
.  

Однак саме епоха Чжоу з усіма своїми негараздами стала підґрунтям 

для оформлення в Китаї основних філософсько-релігійних міркувань, які у 

наступні часи лише отримали свого розвитку. В нашому дослідженні ми не 

будемо розглядіти особливості кожної філософської концепції, але 

спробуємо зробити нарисовий аналіз міркувань того чи іншого філософа 

щодо питань патріатизму та патріотичного виховання. Слід окремо 

зауважити, що творчість Конфуція, Лао Цзи та Мен Цзи ми будемо 

розглядати як етико-філософські, а не релігійні трактати.  

У трактатах Конфуція поняття «патріотизм» не зустрічається, але 

надаючи характеристику «благородному мужу» філософ серед його 

                                                           
2
 Крушинский А. А. Парадоксы Гунсунь Луна как рефлексия над спецификой китайского обобщения // 

Противоположности и парадоксы (методологический анализ) . - М. , 2008. - С. 205-215 
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провідних якостей також називає і «любов до країни та людей» та виводить 

цю якість як моральне зобов’язання. Категорія «жень» («людське начало», 

«до людей», «людяність», «милосердя», «гуманність») у Конфуція тісно 

пов’язана з категорією «лі» («звичай», «обряд», «ритуал», «етикет») та «чжи» 

(«здоровий глузд», «добрі наміри», «доцільність»), що дало змогу його 

наступникам трактувати категорію «патріотизм» у деяких напрямках: 

 Відповідність життя встановленому ритуалу; 

 Систему підкорення молодшого старшому; 

 Як категорію, зміст якої повинен відповідати нагальним потребам 

суспільства у певний історичний період в залежності від реалій. 
3
 

Також внаслідок невизначеності поняття патріотизм в творах Конфуція 

у конфуціанців наступних поколінь залишився неконкретизованим і термін 

«патріотичне виховання». Сам Конфуцій вважав, що нравственні обов'язки (у 

тому числі і любов до Батьківщини), оскільки вони матеріалізуються в 

ритуалі, є справою виховання, освіти та загальної культури людини
4
.  

Давньокитайський філософ, основоположник даосизму, якому 

приписується авторство класичного даоського філософського трактату «Дао 

Де цзін» Лао Цзи окремо не розглядав категорію патріотизму і патріотичного 

виховання, дотримуючись думки, що основне завдання людини на землі - 

слідувати Шляху Дао. 
5
.  

Мо Ді (Мо Цзи) - філософ, який розробив вчення про загальну любов 

(релігійна форма цього вчення - моїзм - протягом декількох століть 

сперичалася за популярністю з конфуціанством) - намагався виробити новий 

суспільно-політичний лад, заснований на ідеалах любові і взаємної поваги. 

Будучи пацифістом і фахівцем з військових укріплень, Мо-цзи подорожував з 

                                                           
3孔子的人生价值论及其现代意义 / 顾莉著 // 淄博师专学报. – 山东省淄博市: 淄博师范高等专科学校出版社, 

2009 年第 2 期。–第 63–67 页 (Гу Лі. Життєві цінності Конфуція у сучасному розумінні // Журнал 

педагогічного коледжу Цзибо. – 2009. – № 2. – С. 63–67. (китайською мовою)) 
4孔子的人文教育思想初探 / 尹一鸣著 // 职业技术. – 黑龙江省哈尔滨市: 黑龙江建设职业技术学院出版社, 

2009 年 第 6 期. – 第 74 页 (Інь Імін. Розвідка думок Конфуція про гуманітарну освіту // Професійна 

майстерність. – 2009. – № 6. – С. 74. (китайською мовою)) 
5中国名人百传 / 刘亦发著. —吉林：吉林文史出版社，2009. 02 (Лю Іфа. 100 великих людей Китая. – 

Цзілінь, 2009. – 824 с. (китайською мовою)) 



221 

одного ворогуючого царства до іншого, щоб переконати правителів у 

згубності війн, спрямованих на заволодіння територією сусіда. Основні теми 

його філософських робіт наступні: загальна любов один до одного, 

необхідність відмови від загарбницьких війн, вихваляння чесноти, економія у 

витратах, стриманість при похоронах, дотримання волі Небес, безглуздість 

занять музикою і критика фаталізму
6
.  

Згідно з ученням Мо Цзи, патріотизм - це одне з вищих почуттів, яке 

дароване небом імператору більшою мірою і передане імператором народу. 

Тому найкращим проявом патріотизму філософ вважав добровільну відмову 

імператорів і князів від міжусобних чвар і загарбницьких війн
7
. Мо-цзи 

вважав, що перш ніж визнати що б там не було благом, слід встановити, яку 

користь воно принесе народу. Безумовними благами для країни він визнавав 

зростання народонаселення, збільшення його добробуту, усунення 

внутрішніх загроз і ззовнішніх небезпек та упорядкування хаосу. Однак 

турбота про все вищеперелічене лягала на імператора і державну владу: саме 

вони повинні були своїми мудрими вказівками стимулювати народ, 

патріотизм якого проявлявся б у неухильному і ревносному виконанні 

імператорської волі
8
.  

Ще один мислитель і політичний діяч епохи Чжоу Сюнь Цзи бачив 

патріотизм в неухильному виконанні наказів вищого начальства, мотивуючи 

це тим, що в момент прийняття рішення (віддачі наказу, написання указу) 

начальник стає лише провідником Волі Неба, яке піклується про свою країну 

та її жителів (тобто про Китай) і діє тільки заради блага Великої Піднебесної. 

Найкраще, що може робити народ в цій ситуації - неухильно виконувати 

накази, не намагаючись зрозуміти їх
9
.  

                                                           
6中国教育制度史料 / 程舜英 编者. – 北京市: 北京师范大学出版社, 2011. 03 (Матеріали з історії освітньої 

системи Китаю / ред. Чен Шуньін. – Пекін, 2011. – 760 с. (китайською мовою)) 
7中国教育制度史料 / 程舜英 编者. – 北京市: 北京师范大学出版社, 2011. 03 (Матеріали з історії освітньої 

системи Китаю / ред. Чен Шуньін. – Пекін, 2011. – 760 с. (китайською мовою)) 

8
Титаренко М. Л. «Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение». М. , «Наука», 1985.  

9
 Сунь-Цзы, У-Цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь-Цзы, У-Цзы; Пер. с кит. , предисл. и коммент. Н. 

И. Конрада. – М. : ООО «Издательство АСТ»; СПБ. : Terra Fantastica, 2001. – 505 с.  
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Чжоускій мислитель конфуціанської традиції Сюнь Цин більш широко 

розглядав категорію патріотизму, ототожнюючи її з істинною. Також 

засуджуючи захопленість правителів зовнішнім відправленням ритуалів, а не 

їх сакральним змістом, філософ закликав на ділі доводити любов до 

батьківщини, вірність Істині. Заради цього Сюн Цин виправдовував навіть 

жорстокість
10

. В історію китайської педагогіки Сюн Цин увійшов як філософ, 

який декларує відпочатку злу природу людини. У своєму трактаті «Сюньцзи» 

філософ зазначає, що «людина від народження наділена поганою природою, 

а то, що в ньому представляє добро, є набутий навик. Низьке в людині 

долається шляхом виховання і культури»
11

.  

Підтрімуючі постулат Сюнь Цина про виправдання жорстокості заради 

Батьківщини чи істини, інший чжоуській філософ У Ци вбачалася патріотизм 

у прославленні своєї Батьківщини та малої Батьківщини на теренах Китаю 

будь-яким способом. Например, злочини У Ци розглядав як хибну спробу 

прославити рідний край, тобто невдалий прояв патріотизму
12

.  

Хань Фей, провідний ідеолог давньокитайських легістов, що 

відстоював переваги деспотичних форм правління, в своїх трактатах 

підкреслював, що норми поведінки зовсім не є незмінними, а залежать від 

економічних обставин: «В урожайний рік люди щедрі і гостинні, в голодний 

рік кожен думає тільки про себе»
13

. Тому патріотизм, згідно Хань Фею, - це 

економічні реформи і порядок в країні заради стабільності процвітання 

держави, а зовнішні його прояви залежать від конкретних обставин. Базисом 

для виникнення патріотичних почуттів у людей, так само як і найкращим 

виявом цієї якості в людині, є заняття сільським господарством заради 

накопичення матеріальних цінностей
14

.  
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Заняття сільським господарством як вищий прояв любові до 

батьківщини і імператора також займає провідну роль в філософських 

поглядах Шань Яна, чжоуського філософа, який першим в історії світової 

філософської думки сформулював повний принцип тоталітарної держави. У 

своїй «Книзі Правителя області Шан» він сформулював 12 принципів життя 

держави, відзначаючи, що «для держави цінність становить тільки армія і 

заготівля зерна»
15

.  

Противник конфуціанства чжоуский мислитель Ян Чжу, розглядаючи 

людину центром суспільства і всесвіту і проповідуючи ідею життя заради 

насолоди, розглядав патріотизм як любов і вірність тільки самому собі, дії у 

власних інтересах. Тому патріотичне виховання, згідно з теоріями Ян Чжу, - 

це «здатність людини протистояти умовностям, ритуалам, прийнятим в 

суспільстві порядкам так, щоб не накликати на себе гнів суспільства і 

вищестоящих». У своїх роботах філософ неодноразово підкреслює: «Все для 

мене! Заради моєї вії я переверну Небо, але для блага Піднебесної не дозволю 

вирвати у себе і волосини»
16

.  

Чжоускій філософ Цзоу Янь поширив ідею циклічності на історичний 

процес. Такий циклічний рух, який відповідає річному циклу, в той же час 

пояснював послідовність змін правлячих династій. Для нашого дослідження 

роботи Цзоу Яна цікаві висловленим філософом постулатом про те, що в 

різні часи на перший план виходять різні якості особистості, в тому числі і 

патріотизм. Дана зміна провідних якостей особистості не довільна, а 

відповідає визначеному порядку. Тому змістове наповнення кожної з 

моральних якостей людини (в даному випадку - почуття патріотизму) 

залежить від соціального і економічного розвитку суспільства в той період, 

коли ця риса стає лідируючою. На жаль, цей постулат не набув великого 

розвитку в роботах Цзоу Яня і був описаний нарисово
17

.  
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Знаменитий чжоуский філософ Чжуан Цзи (Чжуан Чжоу) підтримуючи 

постулат про уродженість всіх моральних якостей людини, відстоював ідею 

непотрібності педагогічного впливу на особистість. Безглуздість процесу 

виховання або цілеспрямованого формування певних якостей особистості 

Цжуан Цзи пояснював тим, що людина приходить у світ, володіючи всіма 

необхідними особисто для неї якостями і життєвим досвідом, а зовнішню 

форму прояву цих якостей повинні регламентувати державні закони. 

Патріотизм також характеризується філософом як вроджена, але не 

обов'язкова, якість особистості
18

.  

Практично всі філософські ідеї, що оформилися в період Епохи Чжоу, 

знайшли своє відображення як в більш пізніх концепціях Класичного Китаю, 

так і в сучасній китайській філософії. Однак, в зв'язку з пануванням 

конфуціанської традиції як єдиної державної ідеології в країні в період понад 

1500 років, інші філософські течії повинні були або підлаштується під 

вимоги конфуціанства або практично зникнути (їх адепти оголошувалися 

державними злочинцями і були змушені приховувати свої погляди).  

Династія Хань (206 р до н. е. - 220 р н. е. ). позначилася процесами 

об'єднання країни, створенням сильної централізованої держави. Цей період 

в історії Китаю характеризується політичною та економічною стабільністю, 

відродженням конфуціанських традицій, закріпленням передачі земельних 

наділів і влади у спадок, зниженням податків і поборів з метою швидкого 

розвитку економіки, розгромом армії гунів і видворенням їх з меж Китаю. 

Однак і цей період не уникнув політичних інтриг, які вилилися в серію 

селянських повстань з метою «послабити знатні будинки [родини]». Всі 

перераховані вище тенденції знайшли своє відображення в сприйнятті ідеї 

любові до Батьківщини і завданнях патріотичного виховання в певний період.  

Конфуціанський філософ, засновник імператорської школи для 

чиновників Дун Чжуншу в своїх роботах розглядав патріотизм як вірність 

імператору як посереднику між Небом і людиною. Вірність імператору є 
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вірністю Небу - початку всього сущого і аксіоматично совершенномудрої 

категорії. Завдання правителя - підтримувати на землі гармонію світлого, 

позитивного, чоловічого начала (ян) і темного, негативного, жіночого начала 

(інь). Якщо люди не вірно зберігають вірність імператору, то Небо їх карає 

засухами, повенями тощо
19

.  

Інший видатний вчений епохи Хань Хе Сю (філософ, історик, філолог, 

творець методики дослідження стародавнього канону, заснованого на 

розшифровці архітектоніки тексту, образів і лексики, розгорнутої 

історіософської «схеми Трьох Ер», яка знаменує щаблі історичного процесу) 

розглядав патріотизм як вірність сім'ї (клану) як моделі держави
20

. Тому мета 

патріотичного виховання епохи Хань зводилася до оволодіння молоддю 

правилами шанування старших, практичними навичками щодо відправлення 

державних ритуалів.  

У 265 р Сима Янь заснував нову династію Цзінь, якій незабаром 

вдалося об'єднати під своєю владою весь Китай після майже 60 років 

роздробленості і междуусобіць (епоха Троецарствия), правда, лише на кілька 

десятиліть, а потім знову настав розкол. Період Цзінь в історії Китаю 

характеризується посиленням локальних конфліктів на етнічному грунті, 

прагненням до національної самоідентифікації малих народів і приєднаних 

територій. Видатним ученим ціє епохи є Лу Шен, яким були розроблені 

основні принципи «вчення про імена» - однієї з основних категорій як 

конфуціанського вчення, так і китайської філософії в цілому. Відстоюючи 

точку зору, що будь-яка реалія в світі має свій антипод, Лу Шен розглядав 

патріотизм як відсутність непатріотизму, як любов до всього китайського 

(істинного), тобто «нелюбов» до всього іншого, прихильність до власного 

місця проживання як неприйняття традицій і звичок, що існують на інших 

територіях. На думку філософа патріотизм насамперед повинен проявлятися 
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в зовнішніх чинниках: одязі, манері мови, гастрономічних уподобаннях, 

оформленні житла тощо
21

.  

Ханьский філософ Ван Чун на противагу чжоускому філософу Чжуан 

Цзи і ханському мислителю Сима Яню виробив свою власну світоглядну 

концепцію, де патріотизм представлений як сформована, а не вроджена 

якість особистості. Як і більшість китайських вчених і політичних діячів, 

Вань Чунь також розглядав патріотизм як любов до Батьківщини, любов до 

Китаю. Однак, на відміну від більшості філософів-традиціоналістів, які 

керувалися древнім постулатом, що імператор Китаю є імператором усього 

світу так як він - імператор всього, що «освітлюється місяцем і небом», Вань 

Чун не ототожнював Піднебесну і «весь світ». Філософ відзначав: «Китай - 

це не весь світ, а любов до Китаю не означає любові до всього світу»
22

. Саме 

роботи Вань Чуня стали в 1880 х рр. ідеологічним підгрунтям боротьби 

китайської молоді проти іноземців, яка вилилася в Боксерське повстання 

(1899-1901 рр. )
23

 

Династія Суй (581 - 618 рр. ) почалася на великому патріотичному 

підйомі в країні, об'єднавши країну під керівництвом тюркського 

аристократа китайського походження Ян Цзяня. Основним завданням уряду 

Ян Цзяня було рішення насущних економічних проблем всередині країни і 

протистояння зовнішнім ворогам. Однак уже в 604 р в країні знову 

відбувається переворот і починається серія повстань, які до кінця правління 

династії були знищені силовими методами. Філософська думка того часу 

розглядала патріотизм в залежності від потреб часу: 

1. любов до Китаю, неприйняття всього некитайського, знищення ворога як 

прояв любові до Китаю (Е Ши, Люй Далінь, Чжу Сі); 

2. прихильність конфуцианским традиціям (Се Лянцзе, Ху Хун (Жень 

Чжун), Чжан Цай); 
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3. вірність обов'язку, наказам, імператору (Ян Ши, Ху Аньго); 

4. упорядкування держави, відновлення гармонії світу (Чжу Сі, Лу 

Сяншань); 

5. природна, вроджена якість людини (Чен Хао, Шао Юн).  

Чен Хао, один з перших китайських філософів, визнаних педагогом, 

розглядаючи патріотизм як вроджену якість людини (особливий вид енергії), 

без якого вона не може вважатися повноцінним громадянином і людиною, 

наполягав на необхідності виховання і цілеспрямованого створення 

педагогічних ситуацій, в яких вроджений патріотизм міг би проявлятися і 

стати звичкою або моральним принципом людини
24

.  

Шао Юн, китайський філософ, основоположник нумерологічного 

напряму в неоконфуціанстве, опонуючи Чен Хао в тому, що патріотизм 

можна спеціально розвинути як моральну якість особистості (в оригіналі - 

збільшити кількість даного виду енергії в людині
25

), вважав що кількість 

патріотизму (як і іншого виду енергії) в організмі людини є вродженою і 

сталою і може бути виміряна за допомогою нумерологічних обчислень на 

основі дати і місця народження людини
26

.  

Сходження на престол Династії Тан (618-907 н. е. ) вважається 

«золотим століттям» в історії Китаю. Світ і порядок в країні дозволив 

зосередити всі сили народу на благо країни: пpоцветало сільське 

господарство, кустаpні pемесла і тоpгівля. Танская епоха була свідком 

розквіту китайського мистецтва і літератури. Більшість Танських імператорів 

активно протегували поезії, театральному мистецтву і музичній творчості, 

часто самі проявляли творчі здібності. Китай встановив шиpокі економічні та 

культуpні зв'язки з Японією, Коpеєю, Індією, Пеpсією, Аpавією, багатьма 

іншими країнами. Внаслідок відсутності якихось значних зовнішніх або 

внутрішніх військових конфліктів, етико-філософська наука Китаю вперше 
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отримала можливість розвиватися в чисто науковому, а не практичному руслі, 

що не могло не знайти своє відображення в тому числі і в трактуванні 

поняття «патріотизм» в роботах Танський філософів.  

Філософ і літератор Лі Ао в своєму творі «Фу син шу» («Книга про 

відродження індивідуальної природи») вперше в китайській науковій 

літературі розглядає питання про наявність у людини «великої» і «малої» 

Батьківщини. У зв'язку з цим ним висловлюється думка про те, що людина 

має право сам визначати для себе поняття Батьківщини в межах Китаю 

(«мала Батьківщина») і Батьківщини («велика Батьківщина» - «все, що 

висвітлюється місяцем і сонцем»)
27

. Підтримуючи йогопостулат, філософ, 

історик, письменник, поет і каліграф Хань Юй, який увійшов в історію як 

запеклий противник буддизму і даосизму, розглядає патріотизм як етичну 

норму, яка формується в людині під впливом об'єктивних аспектів, а не 

містичних забобонів
28

. Можна також сказати, що Хань Юй є 

родоначальником ідеї свідомого патріотизму. Саме він ставить вчителеві в 

обов'язок переконати учня в тому, що Китай - найбільш прогресивний, 

економічно розвинена і доцільно влаштована держава, наводячи при цьому 

конкретні приклади, а не обмежуючись древнім постулатом, що за Великою 

Китайською стіною немає життя через те, що там закінчується повітря
29

.  

Однак традиційно конфуціанські погляди на проблему патріотизму 

також не втратили своєї актуальності в епоху «ста філософських шкіл». Був 

сформульований обов'язковий звід соціальних традицій і правил поведінки, 

просянутих духом конфуціанства. Філософ-неоконфуціанец, колишній 

військовий офіцер Янь Ши завданнями патріотичного виховання (як і всієї 

системи виховання в цілому) бачив вірність обов'язку і вірність наказам
30

.  
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Слід зазначити, що в Епоху Тан Китай вважався не тільки 

найпотужнішою, але і самою гостинною державою в світі. Релігійні діячі та 

філософи знаходили в Китаї притулок і заступництво з боку імператора. 

Таким чином етико-філософські концепції Китаю збагатилися кращими 

досягненнями релігійної думки Сходу, що також вплинуло на трактування 

базових понять в науці. Що стосується патріотизму, то патріарх китайського 

чань-буддизму, одна з найважливіших фігур в традиції світового буддизму 

Дацзянь Хуейнен, що жив в епоху Тан, вважав, що патріотизм - це одна з 

якостей, які даровані людині від Неба в момент першого народження. Але 

ступінь дарованого патріотизму, а також схильність людини до подальшого 

розвитку даної якості можна визначити тільки після складання її 

персонального гороскопу
31

. Для нашого дослідження зокрема важливим є 

постулат Дацяня Хуейнен про те, що патріотизм, як і будь-яку іншу якість 

особистості, можна формувати в процесі цілеспрямованого виховання і 

більшою мірою - самовиховання
32

.  

У 1271 р. онук Чингісхана - Хубілай прієднав Китай до володінь імперії 

монголів, ставши засновника монгольської дінастії Юань на кітайській землі. 

Монголи розглядалі Китай в основном як об'єкт експлуатації, майже не 

звертали уваги на китайські традиції, увели в країні нову ієрархію, у якій всі 

вищі пости були зайняті монголами. На наступному рівні перебувалі іноземці, 

якіх монголи вікорістовувалі на вищих адміністратівніх посадах. Рангом 

нижчих стояли китайці-жителі півночі; нижчу й саму зневажувану групу 

становили китайці-жителі півдня. Спочатку плани монголів стосовно Китаю 

відрізнялися крайньою кровожерлівістю й загрожували самому існуванню 

народу (план 1230 р. припускав перетворення Північного Китаю в пасовища 
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й поголовне знищення представників видатних китайських родин, тобто 

половини населення країни
33

).  

У часи правления дінастії Юань (1271-1368 рр. ) пра-європейськіІ 

астрономія, медицина й арифметика здобули свое поширення в Піднебесній, 

прийшовши з Арабських країн. Китайська порцеляна стала відома в Східній 

Африці, а такоже у Марокко. У 1275 р. Марко Поло здійснив подорож з м. 

Венеція в Китай. Він проживши у Китаї сімнадцять років и написав книгу 

«Подорож», яка протягом багатьох століть служила одним з найважлівішіх 

джерел інформаціі про Китай и Азію. Однако цею період також 

характерізується загальною жорсткістю режиму; небувалим у кітайській 

історії поширенням рабовласницького укладу; різкім посиленням позіцій 

буддійської ідеології; велічезною навіть для Китаю корупцією; різкою 

нерівністю соціально-економічного розвитку Півдня й Півночі.  

Тому й достатньо складно говорити про суто китайські ідеї патріотізму 

у цею период. З одного боку вже через 20 років после офіційного воцаріння 

дінастії Юань в Китаї пошірівся рух щодо створення таємних організацій та 

клубів задля повалення монгольської дінастії, однак сама монголізація 

китайського суспільства проходила вельми повільно та неглібоко, а тому 

суворі методи правления китайськими територіями застосовувалися 

монголами лишь за первого імператора новой дінастії. Поступово монголи 

начали асімілюваті з місцевім населенням та вже через 50 років монголи-

загарбники переворилися на органічну частину населення Піднебесної і 

почали активно кітаїзуватися через одруження зі шляхетними китаянками 

(Ханьками) та зміну монгольських прізвіщ на китайські прізвіща своїх 

дружин.  

Через віщезазначені особливості перебігу соціально-історічного 

процеса за часів дінастії Юань активних розробок питань, пов'язаних з 

поняттям патріотізму чи патріотичного виховання, в країні не відбувалося. 
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Типовими поглядами на означені питання могут слугуваті твори видатного 

юаньського педагога Чжао Фу та вченого-каноноведа Лю Інь. Зокрема, Лю 

Інь у своих творах, які зведена у збірку «Збірник творів Цзінсі» наполягав на 

необхідності збереження соціальних відносин, «існуючих з найдавніших 

часів», перш за все між государем і підданими
34

. Розвиваючи його погляди 

Чжао Фу розглядав патріотизм як «вірність принципам» і бачив основу 

патріотичного виховання в ранньому привчанні дітей «до істинних 

[конфуцианских] ритуалів»
35

 шляхом механічного їх повторення. Педагог 

припускав, що з часом кількість повторів переросте в справжнє розуміння 

сакрального сенсу ритуалу, який і є «квінтесенцією китайської культури, 

втіленням духу Піднебесної»
36

.  

У ході повстань, что відбувалися в завершальній период монгольського 

правления, заможні китайські родини прагнулі повернути собі втрачені 

позіції. Чжу Юаньчжан, який став засновникам Мінської дінастії (1368-1644), 

не був представником кліріків-учених и вважав захоплення цього класу, так 

само, як і й панування чиновництва в керуванні країною, небезпечними для 

тієї форми державного апарату, что він збірався вибудувати - деспотію. Але 

незабаром мінськіх правітелів стала залучати розкіш палацово життя і 

реальна влада в стране опінилася в руках євнухів. Час від часу між 

чиновництвом і євнухами спалахували запеклі сутички, у якіх зазвичай 

поразку терпіли конфуціанці. Однако, напрікінці правления дінастії Мін 

конфуціанське вчення знову повернуло собі жіттєвість и силу.  

Один з найвідомішіх мінськіх філософів Хун Цзічен в своїй книзі 

«Смак коріння» визначав патріотизм і любов до Батьківщини як уміння 

долати нещастя і силою духу зміцнювати тіло для виконання свого 
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обов'язку
37

. У більш пізніх творах він захопився ідеєю безсмертя для 

служіння своїй Батьківщині. Його роботи входять в основні трактати всіх 3 

чільних китайських філософій
 38

.  

Доповнюючи його, Ван Янмін, філософ, один з основоположників нео-

конфуціанської школи Синь Сюе («вчення про серце»), який прославився 

придушенням заколотів за рахунок як військових, так і, головним чином, 

соціально-політичних заходів, трактував патріотизм як «дотримання та 

підтримання миру в своїй країні, вірність принципам і владі»
39

. У своєму 

трактаті «Уцзін і шо» («Власна думка про П'ять канонів») як одне із завдань 

патріотичного виховання він називав виховання у людей вміння 

підкорюватися, виконувати закони і усвідомлювати необхідності і 

природність сплати податків в державну казну. Саме усвідомлення 

необхідності своєчасності і повноти сплати податків Ван Янмін вважав 

основою держави
40

.  

Династія Цин (1644-1912), утворена маньчжурами, з погляду на 

державний устрій, була більш китайською, ніж всі інші дінастії, що колись 

створювалися загарбниками. Тому і етико-педагогічні наробки того часу є 

квінтесенцією китайської філософської думки, через те, що акумулювали в 

собі усі найкращі досягнення попередніх часів. Такоже Китай періоду Цин 

був ареною подій, які, разом з військовою експансією, принесли в Країну 

много іноземних ідей та технологій, зокрема и в галузі педагогіки. Ці ідеї, 

особливо у останні 100 років правления дінастії, насаджалися на китайський 

грунт в примусовому порядку. Категорія патріотизму, напевно, була не 

тільки вкрай важливою, але і формуючою для нації в цей історичний період. 

Це знашло своє відображення в поглядах китайських міслітелів, педагогів, 

політічних діячів того часу.  
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Філософ, учений і державний діяч манчжурского двору Янь Юань 

бачив справжній патріотизм у практичних діях на благо Китаю. У своїй книзі 

«Твір про підтримку порядку» він визначав, що для процвітання Піднебесної 

«правителі повинні справедливо розподіляти землі серед своїх підданих і 

мудро керувати державою»
41

, «Чиновники і книжники - відмовитися від 

споглядальності, прихильності до безплідної книжкової вченості, які ведуть 

до відірваності від життя»
42

, а народ Піднебесної - своєю працею і вірністю 

законам Китаю служити імператору і Небу. Янь Юань також залишив свої 

рекомендації і з питань виховання. Для нашого дослідження важливим є ідея 

Янь Юаня про те, що формування будь-якої моральної якості людини (також 

і патріотизму) має відбуватися відповідно до соціального статусу людини, а 

також його функціями в суспільстві
43

.  

Гу Яньу, хоча і був активним діячем антіманьчжурского руху в країні, в 

науковому плані може вважатися послідовником Янь Юаня в плані розробки 

питань патріотичного виховання. Філософ активно виступав за необхідність 

доказів практичної застосовності і доцільності кожного знання, оскільки 

вважав, що для знання обов'язково повинно бути місце в конкретній 

дійсності. Головними з постулатів Конфуція він вважав «розширення 

пізнання в галузі культури» та «збереження почуття сорому в своїх 

вчинках»
44

. Гу Яньу був одним з перших китайських філософів, які 

розглядали окремо суспільство і державу: суспільством він вважав 

Піднебесну, тоді як державою - конкретну династію. Вважаючи соціальну 

справедливість і стабільність більш значущими для розвитку держави, ніж 

економічний добробут, Гу Яньу головною метою системи освіти вважав 
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системи Китаю / ред. Чен Шуньін. – Пекін, 2011. – 760 с. (китайською мовою)) 
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 Кобзев А. И. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего 
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прищеплення людям вміння жити згідно з законами і в гармонії один з 

одним
45

.  

Філософ-неоконфуціанец Ван Фучжи, у поглядах якого були вельми 

відчутні матеріалістічні традиції, відстоював думку про мінливість 

змістовного наповнення поняття патріотизм в залежності від реалій часу і 

місця. Вихідним пунктом його соціальної філософії було положення про 

неможливість повернення до минулого внаслідок постійних змін в умовах 

існування суспільства: стародавні настонови не можуть бути застовані 

сьогодні, а те, що добре для управління Піднебесною сьогодні, може 

виявитися непридатним завтра
46

. Поняття патріотизму - одне з почуттів, яке 

надане людині принадоджені вищими силами, але його реалізація залежить 

від конкретних історичних реалій. Розробляючи поняття інтернаціоналізму і 

визнаючи право кожного народу на самостійне існування, Ван Фучжи разом з 

тим підкреслював культурно-етичну перевагу китайців над «варварськими» 

сусідніми народами
47

.  

Знаковою фігурою для китайської філософії і педагогіки є Кан Ювей. 

Для нашого дослідження погляди Кан Ювея цікаві також і тим, що саме він 

вважається родоначальником китайського націоналізму. У 1890 році в 

Гуанчжоу Кан Ювей відкрив приватну школу «Вань му Цао тан» 

(Солом'яний хатина серед міріади древ і трав), в програму якої були введені 

деякі предмети «західної науки», а також неоконфуцианство в версії самого 

Кана. Серед його прогресивних ідей присутня також теорія рівності 

інтелектуального розвитку і здібностей чоловіків і жінок, яка вперше 

прозвучала в китайській педагогічній науці і практиці. Домінуюча в 

китайській соціології ідея переваги китайців над іншими народами також 

                                                           
45中国教育制度史料 / 程舜英 编者. – 北京市: 北京师范大学出版社, 2011. 03 (Матеріали з історії освітньої 

системи Китаю / ред. Чен Шуньін. – Пекін, 2011. – 760 с. (китайською мовою)) 
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 Китайская философия. Энциклопедический словарь / ред. Титаренко М. Л. . — М. : Мысль, 1994. — 573 с.  
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знайшла своє відображення в роботах Кан Ювея, зокрема він вважав, що 

«європейців не можна вважати варварами - вони просто некітайці»
48

.  

У соціальному вченні Кан Ювея можна виділити два рівня. На 

першому рівні він намагався запропонувати конкретні рецепти вирішення 

проблем Китаю, грунтуючись на досвіді реформування Росії епохи Петра I і 

Японії епохи Мейдзі. Після провалу реформаторської програми 1898 р. , він 

здебільшого залишився на колишніх позиціях, але його симпатії відчутно 

зсулися вправо. Після Синьхайской революції він послідовно критикував 

республіканський режим, а також пропонував зробити офіційною ідеологією 

«націонал-імперіалізм» укупі з конфуціанською релігією. Другий рівень не 

був прив'язаний до політичної ситуації, а ряд ідей взагалі не мав прямої 

прив'язки до дійсності. Таким чином, він вигадливо сполучив риси 

реформатора, політика-практика і утопіста. Це чітко видно в тих реформах, 

які Кан Ювей пропонував: 

 підвищення якості освіти та приведення його у відповідність до 

європейських знань; 

 реформування армії; 

 створення «Наглядової ради» при імператорі для аналізу його дій на 

предмет відповідності їх інтересам Китаю; 

 встановлення в Китаї конституційної монархії; 

 технічний розвиток Китаю - єдиний спосіб не тільки вижити, а й 

придбати велич, зберігши при цьому унікальну культуру; 

 введення Чотирьох Заборон: на неробство, на конкуренцію, на аборти, на 

індивідуалізм
49

; 

 колонізація Бразилії для поліпшення життя китайського населення (Кан 

Ювей вважав, що «за географічним розташуванням Бразилія відповідає 

Китаю. Там є тисячі му [традиційна китайська міра довжини та площини] 
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 Белозёрова В. Г. , Мартынов Д. Е. Кан Ювэй // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М. 

Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — Т. 6 (дополнительный). Искусство. — М. : Восточная литература, 

2010. — С. 594—595.  
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 Мартынов Д. Е. Этапы интеллектуальной биографии Кан Ювэя (1858—1927) // Хора. Журнал 

сравнительной философии и философской компаративистики. — 2008. — № 2. — С. 48—54.  
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рясних рівнин уздовж річки Амазонки, а населення всього вісім мільйонів 

чоловік. Якщо відправити туди поселенців, можна побудувати Новий 

Китай»
50

). В останнє десятиліття 19 ст. колонізація Бразилії розглядалася 

Кан Ювеєм і китайським урядом як засіб порятунку китайської нації від 

поневолення іноземцями в період анексування територій
51

.  

Що стосується патріотизму і інтернаціоналізму, то дані питання 

розглядалися Як Ювеем наступному чином: 

 патріотизм - це вірність Істині, яка не буває вітчизняною або 

закордонною (після 1926 р. поняття Істини в роботах Кан Ювея 

підміняється Вищою Істотою, яка керує всім); 

 моральні функції (до яких відноситься і патріотизм), як і самосвідомість, 

є функціями головного мозку і мозочка, тобто - це фізіологічні процеси
52

; 

 оскільки всі люди на Землі мають однакову природу, психологічні якості 

однакові для китайців і європейців (європейців не можна вважати 

варварами і нижчою расою); 

 людина здатна відчувати почуття і емоційні переживання тому, що 

народжена з інською і янською ци (енергією). Отже, людині подобаються 

ті речі, які складаються з ци, сродственною її природі, і навпаки. Цими 

якостями людина володіє від народження
53

. Даний постулат відстоює 

класичний китайський підхід, що патріотизм - це вроджена якість 

особистості, якою людина в повному обсязі володіє від народження і ця 

риса корекції або вихованню не піддається. Якісне наповнення категорії 

патріотизм для кожної людини залежить від її вроджених даних; 

 кожна людина має право на самовизначення, тому патріотизм - поняття 

індивідуальне, так як він - як і інші передвічні істини - відшукується не в 
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 Мартынов Д. Е. Кан Ювэй: Жизнеописание. — Казань: Институт истории АН РТ им. Ш. Марджани, 2010. 

— 328 с.  
52
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зареєстрованих фактах та подіях, а тільки в принципах, що сприймаються 

суб'єктивно
54

.  

Цікавою особливістю учительській діяльності Кана було те, що всі 

студенти були зобов'язані вести щоденники, які в кінці місяця здавалися 

наставнику для контролю і перевірки. Записи повинні були робитися по 

шести розділах: 

1. виховання духу; 

2. поліпшення поведінки; 

3. спілкування з людьми; 

4. скоєні вчинки; 

5. прочитані книги; 

6. поточні політичні справи
55

.  

Дана практика сьогодні широко використовується в навчальних 

закладах КНР для визначення ступеня соціалізованості особистості учнів 

старшої школи та вищих навчальних закладів (у формі періодичного 

анкетування і самоанкетірованння студентів).  

Останні десятиліття існування династії Цин пройшли в атмосфері 

іноземної інтервенції, громадянської війни, активних антіманчжурских 

повстань, економічного і держуправлінського колапсу, тотального зубожіння, 

революційних виступів тощо, проте саме цей період призвів, врешті-решт, до 

підйому національної самосвідомості китайського народу, яке вилилося в 

Боксерське повстання, першу і другу Китайську Республіку. Що стосується 

питань патріотичного виховання, то в зв'язку з колапсом системи наукових 

знань і освіти аж до середини ХХ ст. в Китаї подальше дослідження даного 

питання буде, в більшій мірі, спиратися на політичні погляди, які панували в 

даній період на конкретній території.  
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Додаток Б 

Типовий навчальний план студента педагогічного ВНЗ 

кваліфікації «бакалавр», спеціальність «Хореографія» (затверджено 

Спеціальним Комітетом з питань вищої освіти Міністерства Освіти КНР 

на 2015-2016 н. р. ) 

 

РІК 1 

№ 

п/п 

 

Назва навчальної дисципліни 

 

Кредити 

 

Години 

1 Військова підготовка 1,5 3 

2 Поточна ситуація і політика 1 12 

3 Англійська мова 8 136 

4 Фізична культура 3 34 

5 Основи теорії музики 2 36 

6 Сольфеджіо 4 72 

7 Основи танцю 6,5 200 

8 Основи танцю (реквізит та додаткові умови) 4 128 

9 Історія китайського танцю 2 36 

10 Хореографія 6 216 

11 Введення в теорію Ден Сяопіна 3 36 

12 Історія західного балету 2 36 

13 Аналіз танцювальних композицій 2 36 

 

РІК 2 

№ 

п/п 

 

Назва навчальної дисципліни 

 

Кредити 

 

Години 

1 Сучасна політична ситуація 1 12 

2 Китайська мова 4 72 

3 Англійська мова 7 144 
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4 Основи танцю 9 216 

5 Основи танцю (реквізит та додаткові умови) 4 128 

6 Фортопіано  4 72 

7 Хореографія 5 216 

8 Географія Китаю 1 28 

9 Основи законодавства КНР 2 36 

10 Аналіз танцювальних композицій 2 36 

11 Аналіз музичних форм та композицій 2 36 

12 Філософія творчості 2 36 

13 Танцювальна анатомія 2 36 

14 Написання музичного твору  2 36 

15 Управління автомобілем 1 28 

 

РІК 3 

№ 

п/п 

 

Назва навчальної дисципліни 

 

Кредити 

 

Години 

1 Інформатика 3 48 

2 Теорія марксистської філософії 3 54 

3 Марксистська політична економія 2 40 

4 Основи танцю 9 252 

5 Основи танцю (реквізит та додаткові умови) 4 128 

6 Методика викладання хореографічних 

дисциплін 

2 36 

7 Аналіз шедеврів китайського танцювального 

мистецтва 

2 36 

8 Хореографія 6 216 

9 Сучасний танець 6 108 

10 Реабілітація та засоби поповнення та 

стабілізації енергетичного фону людини 

1 28 
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11 Суспільствознавство  1 28 

12 Колористика та дизайн костюму та макіяжу 1 18 

13 Введення в ідеологію Мао Цзедуна 2 36 

14 Курс танцю за власним вибором 2 36 

15 Ударні інструменти 1 18 

16 Основи китайського класичного танцю 1 36 

 

РІК 4 

№ 

п/п 

 

Назва навчальної дисципліни 

 

Кредити 

 

Години 

1 Ідеологія та моральне виховання 3 51 

2 Економіка і політика в сучасному світі 2 36 

3 Основи комп'ютерної музики, аранжування  1 18 

4 Основи танцю  2 72 

5 Хореографія 2,5 72 

6 Практика у професійних закладах мистецтва   20 

7 Педагогічна практика з основної спеціалізації 3 120 

8 Випускний проект    
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Додаток В 

Типовий навчальний план студента педагогічного ВНЗ 

кваліфікації «магіст» (термін навчання – 2 роки), спеціальність 

«Хореографія» (затверджено Спеціальним Комітетом з питань вищої 

освіти Міністерства Освіти КНР на 2015-2016 н. р. ) 

 

№ 

п/п 

 

Назва навчальної дисципліни 

Загальна кількість годин 

за курс навчання  

1 Інформатика 48 

2 Теорія марксистської філософії 54 

3 Теорія вчення Мао Цзедуна 36 

4 Теорія вчення Ден Сяопіна 70 

5 Морально-етичне виховання 51 

6 Основи законодавства КНР 36 

7 Сучасна світова економіка та політика 36 

8 Політологія  84 

9 Англійська мова 268 

10 Загальна фізична підготовка 132 

11 Китайська мова 36 

12 Аналіз музичних творів 36 

13 Каліграфія  36 

14 Основи танцю 36 

15 Філософія творчості 36 

16 Аналіз технології та техніки танцю 36 

17 Складання репертуару 72 

18 Драматургія  36 

19 Постановка танцю 467 

20 Сольфеджіо  36 

21 Постановка голосу та вокал 72 
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22 Основні техніки танцювальних рухів 308 

23 Історія китайського танцю 36 

24 Історія балету та танцювального 

мистецтва західних країн  

36 

25 Живопис, малюнок та колористика 20 

26 Культурна діяльність 36 

27 Музична література (життєвий та 

творчий шлях відомих китайських 

композиторів, танцюристів та 

хореографів) 

36 

 


