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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

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  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

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/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
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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. Омельченко,
О. Онопрієнко,  С. Оришко,  С. Пальчик,  Л. Пилипенко,  І. Прокопенко,  Б. Сусь,
Є. Стех, А. Троцко, Я. Яців тощо. 

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. Гаврілової,  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  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.

http://dissertation.com.ua/node/1054639
http://dissertation.com.ua/node/666113
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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.

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
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
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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; 

 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
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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
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
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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  –  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 робота 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 58 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 244 сторінки, з них
основного тексту – 164 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтовується  актуальність  теми  дослідження,  розкривається
ступінь  розробленості  проблеми,  формулюється  мета  і  завдання  роботи,
визначаються методи наукового пізнання, наукова новизна, теоретичне і практичне
значення  одержаних  результатів,  формулюються  висновки  про  апробацію  та
впровадження результатів дослідження.

У першому розділі  –  „Теоретичні засади дослідження питань підготовки
майбутніх педагогів-хореографів до патріотичного виховання молоді в КНР” –
на  основі  аналізу  науково-педагогічної  літератури  розглянуто  ґенезу  феномену
„патріотизм” і „патріотичне виховання” як у вітчизняній, так і китайській фаховій
літературі;  розкрито  сутність,  зміст  і  структуру  поняття  „підготовка  вчителів-
хореографів  до  патріотичного  виховання”  з  точки  зору  китайської  педагогічної
теорії та практики; охарактеризовано методологічні підходи та принципи підготовки
майбутніх педагогів-хореографів до патріотичного виховання молоді в КНР.

Встановлено,  що  в  усі  часи  розвитку  Китайської  держави  патріотичне
виховання  було  магістральним  напрямом  як  теоретичних  досліджень,  так  і
практичної роботи системи освіти цієї країни. Варіативним упродовж історії Китаю
залишалося  змістовне  наповнення  терміну  „патріотичне  виховання”:  у  різні  часи
воно  розглядалося  як  дотримання  традицій  і  ритуалів  предків  (конфуціанська
школа),  прагнення до пацифізму (наукові  течії  легіського та  буддиського толку),
відтворення  на  Землі  Вищої  Волі  Неба  (даосизм),  нарочите  підкреслювання
китайського та активне заперечення всього іноземного (соціально-педагогічні течії
першої  половини  ХХ  ст.)  тощо.  У  ХХ  ст.  завдяки  працям  Мао  Цзедуна,  саме
патріотичне  виховання  стало домінантою всієї  педагогічної  діяльності  в  КНР,  та
крізь його призму розглядалися усі інші види виховання. Тому  підготовка вчителів
саме  до  відтворення  заходів  з  патріотичного  виховання  молоді  також  була  і
залишається домінантою практики підготовки педагогічного персоналу в КНР.

Проведений  проблемно-генетичний  аналіз  чинних  нормативних  документів
уряду КНР (зокрема, Закони КНР „Про освіту”, „Про підготовку вчительських та
педагогічних  кадрів”,  „Про  патріотичне  виховання  учнівської  молоді”)  і
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регламентуючих  навчальний  процес  документів  Комітету  з  ідеології  та
патріотичного виховання  молоді Державного Комітету КНР з питань вищої освіти
дозволив визначити дві основоположні для китайської системи підготовки вчителів
до патріотичного виховання учнівської молоді категорії: „усвідомлений патріотизм”
(який  розглядається  як  мета  системи  освіти  та  виховання  в  країні)  та
„цілеспрямоване патріотичне виховання” (вбачається як завдання системи фахової
підготовки  педагогічних  кадрів  в  КНР).  Під  „усвідомленим  патріотизмом”
розуміється вмотивоване об’єктивними показниками (рівень економічного розвитку
країни, досягнення в галузі культури та спорту, підвищення добробуту населення,
зростаючий вплив КНР на міжнародну політику та економіку, тощо) почуття любові
та гордості за власну країну. „Цілеспрямоване патріотичне виховання” визначається
як обов’язок вчителя логічно довести переваги КНР як державного утворення та
сучасного китайського способу життя в порівнянні з іншими країнами та історичним
минулим.

Вивчення  системи  патріотичного  виховання  учнівської  молоді  в  КНР
показало,  що  у  формуванні  почуття  усвідомленого  патріотизму  на  емоційно-
чуттєвому рівні провідна роль належить дисциплінам естетичного циклу (музика,
хореографія,  образотворче  мистецтво,  праця).  Зокрема,  хореографія,  яка  є
обов’язковим  навчальним  предметом у  сучасній  китайській  школі,  покликана  не
тільки навчити школярів танцю як виду мистецтва,  але,  більшою мірою, дати їм
теоретичні знання про походження того чи іншого національного танцю, прищепити
їм любов до історії та культури власного народу (під „народом” розуміється народ
Китаю,  незалежно  від  приналежності  до  тієї  чи  іншої  національної  меншини),
допомогти  простежити  крос-культурні  зв’язки  всіх  народностей  КНР.  Вчитель
хореографії  як  реалізатор державного завдання  в галузі  патріотичного виховання
учнівської молоді відіграє важливу соціальну функцію.

У  другому  розділі  –  „Досвід  підготовки  майбутніх  учителів  танцю  до
діяльності з патріотичного виховання в системі навчальних закладів КНР” –
подано  характеристику  мети,  завдань,  принципів,  змісту  підготовки  майбутніх
вчителів танцю до патріотичного виховання в школі КНР на різних етапах розвитку
національної системи підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах
КНР педагогічного профілю; проаналізовано форми і методи підготовки майбутніх
вчителів-хореографів до відтворення заходів з патріотичного виховання учнівської
молоді в умовах закладів освіти в КНР. 

У  розділі  підкреслюється,  що  основним  завданням  системи  підготовки
вчителів-хореографів до виховної роботи з молоддю є цілеспрямоване патріотичне
виховання з метою формування в дитини усвідомленого почуття любові до власної
країни. В якості групи дослідження розглядаються не лише ті вчителі, які мають у
подальшому працювати в системі профільної хореографічної освіти (хореографічні
та балетні класи, інтернати для хореографічно обдарованих дітей, профільні групи
при трупах Пекінської опери тощо), але також вчителі танцю для загальноосвітніх
шкіл  і  хореографи  масових  заходів,  що  відповідає  сучасним  реаліям  китайської
системи підготовки вчителів за напрямом „хореографія”.
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Порівняльний аналіз практики підготовки вчителів хореографії  в Україні  та
КНР  продемонстрував,  що  система  підготовки  викладачів  танцю  в  КНР
відрізняється  від  української  внаслідок  відмінностей  у  формах  профільних
навчальних закладів з танцювальної підготовки дітей та молоді в країні (початковий
рівень – дошкільні та позашкільні клуби, середній рівень – навчання в спеціальних
танцювальних школах-інтернатах і далі – хореографічному коледжі, вищий рівень –
факультет  хореографії  ВНЗ;  проходження  усієї  ланки  навчальних  закладів  є
обов’язковою умовою для вступу на хореографічне відділення вишу). Особливістю
також  є  відсутність  спеціалізації  в  студентів-майбутніх  вчителів  хореографії  та
танцю: немає відділення для підготовки хореографів-постановників або звичайних
виконавців.  Тільки  при  отриманні  ступеня  „Магістр  хореографії”  йде  поділ
спеціалізації  на  „класичну  хореографію”  та  „народну  хореографію”.  З  числа
магістрів ведеться відбір артистів театру. Учитель хореографії в школі зазвичай має
рівень „бакалавра хореографії” (коледж) і в подальшому має закінчити обов’язкові
курси з педагогіки та методики викладання хореографічних дисциплін при вищих
навчальних закладах країни педагогічного профілю, які також ознайомлюють їх із
зарубіжною  хореографічною  практикою,  підкреслюючи  при  цьому  досягнення
китайських танцюристів у цій царині. Студенти-бакалаври вивчають усі різновиди
танцю в рівній мірі (класична хореографія, народна хореографія, бальна хореографія
(балет і європейський бальний танець) і сучасна хореографія). Серед дисциплін, які
додатково вивчаються, мають місце: гімнастика, музична грамота і прослуховування
музики,  історія  хореографії,  музичний  інструмент,  сценічна  практика,  географія
КНР (задля надання теоретичного підґрунтя для вивчення народних танців етнічних
меншин  КНР),  історія  Китаю  та  КНР  (особливо  підкреслюється,  коли  і  за  яких
обставин певні  некитайські  території  увійшли до  складу  Китаю та  які  культурні
зрушення цей процес  мав для  Китаю),  економіка,  інформатика,  політика,  основи
китайського законодавства, іноземна та китайська мова. 

Встановлено,  що на сучасному етапі  метою розвитку педагогічної  теорії  та
практики КНР є інтенсифікація підготовки педагогічних кадрів,  здатних готувати
„будівників  і  продовжувачів  справи  соціалізму”  та  підвищувати  „якісні
характеристики  китайської  нації”.  Професійна  підготовка  майбутніх  учителів,
зокрема, хореографії до роботи в школі здійснюється на основі таких принципів:
особистісної  спрямованості,  що  забезпечує  виховання  в  майбутньому  учителі
професійно значущих особистісних якостей, насамперед ініціативності та прагнення
до  самовдосконалення  здебільшого  шляхом  самовиховання  та  самоосвіти;
актуальності  –  для  розбудови  педагогічної  освіти  на  основі  новітніх  наукових
досягнень; функціональної повноти, що забезпечує здатність учителів виконувати не
лише викладацьку, а й виховну та організаційну функції; системності. В програмах
навчальних  дисциплін  посилюється  практико-орієнтована  складова,  що  озброює
майбутніх  учителів  хореографії  не  тільки  знаннями  з  фахової  спеціальності,  а  й
формує  професійні  вміння  та  професійно  значущі  особистісні  якості:
відповідальність,  пізнавальну  активність,  ініціативність,  сприйнятливість  до
інновацій, прагнення до саморозвитку тощо.
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Для  характеристики  етапів  становлення  системи  підготовки  майбутніх
вчителів  хореографії  до  виховної  роботи  в  школах  КНР  в  галузі  патріотичного
виховання у виконаній роботі було використано 4-етапну періодизацію становлення
системи  фахової  підготовки  вчителів  у  закладах  вищої  освіти КНР,  яка
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  (Х. Кріл,
М. Левенсон),  в  українській  фаховій  літературі  вона  представлена  в  роботах
Н. Джгун, Л. Калашник, О. Малишевої, Лу Шаньшань. 

Важливим для розуміння педагогічних засад підготовки вчителів хореографії
до відтворення заходів з патріотичного виховання в сучасній вищій школі КНР є той
факт,  що  абсолютно  для  всіх  етапів  формування  системи  підготовки  студентів-
майбутніх  вчителів  танцю  до  роботи  з  патріотичного  виховання  характерні
принципи домінування групових форм діяльності над індивідуальними, теоретичних
над практичними аудиторними заняттями (до 70% навчального часу відводиться на
теоретичну  підготовку  студента  спеціальності  „хореографія”:  спостереження  та
аналіз  витворів  танцювального  мистецтва  КНР,  рухів,  малюнку  танцю  того  чи
іншого  відомого  колективу  (зазвичай  на  1-3  курсі  –  китайського,  на  4  курсі  –
китайського та закордонного) тощо; практичні навички з танцю та вдосконалення
власних хореографічних навичок відбувається на заняттях з профілізації (народний
танець,  класичний  танець,  сучасний  танець,  індивідуальний  танець,  балет,
колективний  танець,  хореографічна  вистава  тощо),  під  час  самостійної  роботи
студента й обов’язкової практики в танцювальних колективах).  Такий стан справ
пов’язаний,  по-перше,  із  традиційним  для  китайського  менталітету  сприйняттям
педагога як ідеальної особистості, носія істини і взірця для наслідування, що стоїть
на  вершині  соціальної  й  академічної  ієрархії  та  акумулює достатню суму  знань,
необхідну для студента, по-друге, – з високою наповнюваністю академічних груп
(до 60 осіб), що ускладнює організацію та ефективне проведення будь-яких форм
занять, окрім „теоретичних” аудиторних. 

У  ході  дослідження  виявлено,  що  копіювання  виховних  технологій  без  їх
теоретичного  осмислення  внаслідок  високого  залучення  студентів  до
позааудиторних  виховних  заходів  у  період  навчання  у  ВНЗ  є  характерною
особливістю підготовки студентів – майбутніх вчителів танцю до виховної роботи в
галузі  патріотичного  виховання  учнівської  молоді.  Вважається,  що  студент  на
практиці  буде активно використовувати лише ті  форми та  методи патріотичного
виховання, які свого часу пережив сам. На сьогодні базовим для підготовки вчителя,
зокрема, і вчителя хореографії, є принцип науковості, спрямований на забезпечення
міцного  теоретичного  фундаменту  професійної  підготовки  майбутнього  педагога,
зокрема, до виховної роботи з учнями. 

Відзначено, що особливістю патріотичного виховання в сучасній КНР є його
зрощення з вихованням національним.

Особливою формою підготовки майбутнього вчителя хореографії до виховної
діяльності  з  дітьми,  зокрема,  в  галузі  патріотичного виховання є практика,  яка у
вишах КНР зі спеціальності „хореографія” має форму обов’язкової (хореографічна –
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в  складі  трупи  балету  Пекінської  опери,  танцювального  колективу  тощо;  до
проблемних моментів організації такої практики можна віднести вузькість функцій,
обмежену тривалість, недосконалу базу, нівелювання компоненту виховної роботи з
дітьми на користь практики з мистецтва танцю) та соціальної, яку можна вважати
аналогом  активної  педагогічної  практики  в  педагогічних  вишах  України  з  тією
різницею,  що  студенти  самі  знаходять  собі  місце  практики  та  проходять  її  без
відриву  від  занять  у  вільний  час.  Метою  такої  практики  є  отримання  навичок
практичної роботи, а також листа-характеристики з місця проходження практики,
який додається студентом до резюме задля пошуку місця роботи. Практичний досвід
з навчальної та виховної роботи, зокрема, в галузі патріотичного виховання молоді
вчителі отримують під час обов’язкової роботи на посаді „молодшого вчителя” на
своєму  першому  місці  роботи  після  закінчення  вишу.  Діяльність  „молодшого
вчителя” зосереджується, здебільшого, на вихованні учнів: прищепленні їм навичок
особистої  гігієни,  співіснування  в  колективі,  базових  практичних  знань  і  вмінь,
організації  власного  часу  та  простору  тощо,  однак  цей  вид  практичної  діяльної
майбутнього  вчителя  в  КНР відноситься  до  системи  підвищення  кваліфікації  на
робочому місці, а не до системи підготовки вчителя у вищому навчальному закладі.

Також  в  арсеналі  сучасної  педагогічної  та  хореографічної  практики  КНР
важливе  місце  займають  танцювальні  спектаклі  на  історичну  та  літературну
тематику, які проходять на всіх великих культурних і туристичних об’єктах країни
(найвідоміші: „Вогні Сіаню” (хореографічний спектакль про життя імператорського
палацу  епохи  Чжоу,  виконується  на  старому  міському  мурі  м. Сіань),  „Легенди
старого Ханчжоу” (історія Сунської династії, представлена традиційним китайським
балетом),  „Легенди  озера  Сіху”  (декораціями  для  вистави  є  озеро  Сіху;  виставу
внесено  до  списку  видатних  витворів  мистецтва  світового  рівня  від  ЮНЕСКО)
тощо).  Означені  спектаклі  проводяться  на місцях історичних розкопок,  костюми,
музичні  інструменти,  рухи  акторів  відповідають  канонам,  прийнятим саме  в  той
історичний час. Їх відвідування вважається важливою частиною позакласної роботи
з патріотичного та естетичного виховання учнівської молоді та є обов’язковим для
учнів  середньої  та  старшої  школи (поїздка  на  1  таку  виставу  для  учнів  старшої
школи зазвичай фінансується з міського бюджету чи бюджету навчального закладу).
Сьогодні  Китай  веде  досить  агресивну  політику  щодо  пропаганди  китайського
хореографічного мистецтва як в країні, так і за межами КНР.

Проаналізувавши  дослідження  китайських  вчених-педагогів  останніх  семи
років, ми дійшли висновку, що сучасна китайська педагогічна теорія визнає нестачу
практичних  методів  підготовки  студентів-майбутніх  вчителів  танцю до  роботи  з
патріотичного виховання учнівської молоді й веде активний пошук вирішення даної
проблеми.  До  перспективних  напрямів  можна  віднести:  розширення  строків  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 тощо. Однак, зазначені  шляхи реформування системи
підготовки  студентів-майбутніх  вчителів  танцю  до  роботи  з  патріотичного
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виховання у вишах КНР потребують теоретичного обґрунтування, а також змін у
структурі вищої та середньої школи КНР.

У  третьому  розділі  дисертації  –  „Патріотичне  виховання  молоді  КНР  в
контексті  хореографічної  підготовки”  – розглядаються  соціально-педагогічні
функції  хореографії  в  сучасному  китайському  суспільстві,  а  також  перспективи
використання  прогресивних  ідей  і  досвіду  підготовки  вчителів  хореографії  до
патріотичного виховання учнівської молоді у вишах Китаю в сучасних педагогічних
вищих навчальних закладах України.

В  процесі  наукових  пошуків  були  виявлені  наступні  соціально-педагогічні
функції хореографії в сучасному китайському суспільстві. По-перше, хореографія та
танці  є  складовою  культури  фізичного  розвитку  китайської  нації,  передання  та
збереження традицій у китайськім суспільстві (не меншою, ніж бойові мистецтва,
оскільки не  потребує повного залучення  дитини до школи бойового мистецтва  і
може  здійснюватися  без  вилучення  її  із  соціального  середовища).  По-друге,  з  1
вересня 2008 р.  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, теоретичні знання з
танців  (історія  виникнення  того  чи  іншого  танцю,  пов’язані  з  танцями  легенди)
будуть стимулювати інтерес до історії та культури власного народу. 

Визначено,  що  сучасна  система  педагогічної  освіти  України  може  творчо
використати  досвід  Китаю,  насамперед,  щодо  створення  та  підтримання  на
загальнодержавному  рівні  високого  соціального  престижу  вчительської  професії,
зокрема,  щодо  вчителя  танців,  хореографії,  ритміки  тощо.  Перспективною  для
вивчення та подальшого використання може виявитися концепція „усвідомленого
патріотизму” та „спрямованого патріотичного виховання”, які мають реалізовувати
педагоги  усіх  без  винятку  предметів  у  роботі  з  дітьми  та  учнівською  молоддю.
Заслуговує на увагу також практика ведення суто виховних спостережень за учнями
школи  з  боку  вчителів-предметників,  зокрема,  в  галузі  патріотичного  виховання
задля  своєчасного  виявлення  викривлень.  Перспективним  уявляється  збагачення
форм  педагогічної  практики  майбутніх  учителів  хореографії,  зокрема,
запровадження  факультативних  соціальних  і   виховних  практик.  Українським
дослідникам буде цікавим досвід КНР щодо дотримання балансу між зумовленими
глобалізацією уніфікувальними тенденціями в освіті та збереженням національної
специфіки  підготовки  педагогічних  кадрів  у   галузі  хореографії  (як  у  сфері
особистісного творчого пошуку майбутніх вчителів хореографії, так і підготовки їх
до відтворення  патріотичного  виховання під  час  роботи  в  школі).  Схвалення,  на
нашу  думку,  заслуговує  практика  залучення  літніх  людей  до  хореографічної
діяльності  в  країні  (гуртки  китайського  танцю  при  ЖКГ,  аматорські  колективи,
вечірні танці та ритміка біля супермаркетів та на міських площах тощо). Уведення
до  педагогічної  практики  української  школи  досвіду  КНР  з  моніторингу  рівня
сформованості  почуття  патріотизму  учнів  у  вигляді  заповнення  вчителями-
предметниками  щоденника  спостережень,  анкет  самоаналізу,  які  щомісяця
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заповнюються  учнями,  є  суперечливим  положенням  і  потребує  подальшого
вивчення, адаптування до сучасних реалій вітчизняної школи та аналізу очікуваних
результатів.

Аналіз фахової літератури КНР з теми дослідження також довів, що 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  вважає  такий  досвід  України:  гуманізація  та
деполітизація  виховного  процесу  в  школі  та  виші,  зокрема,  задля  певного
нівелювання  політики  „китаєцентризму”  та  „агресивного  патріотизму”,  яка  була
домінантою з моменту створення КНР в 1949 р.; входження України в Європейський
і загальносвітовий освітній простір при збереженні власних педагогічних надбань;
підготовка студентів-майбутніх вчителів хореографії до виховної роботи з окремими
категоріями дітей (такими, що мають фізичні чи психічні вади, неповнолітніми в
ув’язненні,  соціальними  сиротами,  педагогічно  занедбаними  тощо)  в  якості
реалізації  програм  з  їх  фізичної  та  психологічної  реабілітації;  становлення  та
розвитку певних спеціалізацій у галузі хореографії (хореограф-постановник масових
свят,  постановник  заходів  для  дітей  та  юнацтва  тощо);  посилення  співпраці  між
адміністраціями  педагогічних  ВНЗ  і  шкіл  задля  розширення  можливостей
проходження студентами активної педагогічної практики зокрема з хореографії та
танцю під час навчання у виші.

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



14

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 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  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
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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 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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АНОТАЦІЇ

Чжань Цан. Підготовка майбутніх учителів хореографії до патріотичного
виховання молоді у вищих навчальних закладах КНР. – На правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  зі
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий
навчальний  заклад  „Донбаський  державний  педагогічний  університет”.  –
Слов’янськ, 2016.

У  дисертації  виявлено  соціально-історичні  передумови  та  визначено
особливості  становлення  й  розвитку  сучасної  системи  підготовки  студентів  –
майбутніх  вчителів  хореографії  до  патріотичного  виховання  учнівської  молоді  в
національній  школі  КНР  в  системі  вищої  педагогічної  освіти.  Хореографія
вважається  важливою  складовою  заходів  з  патріотичного  виховання  в  сучасній
китайській школі, а вчитель хореографії як реалізатор державного завдання в галузі
патріотичного виховання учнівської молоді відіграє важливу соціальну функцію.

Доведено,  що в сучасних умовах системі педагогічної  освіти України щодо
підготовки студентів-майбутніх  вчителів  хореографії  до  патріотичного  виховання
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учнівської  молоді  в  школі  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 та 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.

Ключові  слова: патріотичне  виховання,  КНР,  виховний  процес,  підготовка
студентів,  впровадження  досвіду,  студенти-майбутні  вчителі  хореографії,
університетська освіта.

Чжань  Цан.  Подготовка  будущих  учителей  хореографии  к
патриотическому воспитанию молодежи в высших учебных заведениях КНР. –
На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности  13.00.04  –  теория  и  методика  профессионального  образования.  –
Государственное  высшее  учебное  заведение  „Донбасский  государственный
педагогический университет”. – Славянск, 2016.

В  диссертации  обозначены  социально-исторические  предпосылки  и
определены особенности становления и развития современной системы подготовки
студентов  –  будущих  учителей  хореографии  к  патриотическому  воспитанию
учащейся  молодежи  в  национальной  школе  в  системе  высшего  педагогического
образования КНР. Хореография считается важной составляющей мероприятий по
патриотическому  воспитанию  в  современной  китайской  школе,  а  учитель
хореографии как реализатор государственного задания в области патриотического
воспитания учащейся молодежи играет важную социальную функцию.

Выявлено, что в современных условиях системе педагогического образования
Украины  при  подготовке  студентов-будущих  учителей  хореографии  к
патриотическому воспитанию учащейся молодежи в школе может быть полезным
опыт Китая по следующим направлениям: 1) повышение на общегосударственном
уровне  социального  престижа  учительской  профессии,  в  частности, учителя-
предметника  этико-эстетического  комплекса;  2)  направленность  воспитательного
процесса в школе не только на личность ученика, но и на его окружение (родителей,
опекунов  и  т.д.)  и  подготовка  будущих  учителей-предметников  к  проведению
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соответствующей воспитательной работы в частности  в  области патриотического
воспитания;  3)  обогащение  форм  педагогической  и  воспитательной  практики
будущих  учителей  хореографии  за  счет  введения  социальной  практики;
4)  привлечение  студентов  хореографических  отделений  к  работе  с  большим
количеством  целевых  групп  населения  современной  Украины  (пожилые  люди,
молодежь  и  представители  среднего  возраста,  которые  занимаются  танцами  для
поддержания  собственного  здоровья  и  физической  формы)  при  доминировании
принципа  «осознанного  патриотизма»  в  выборе  хореографического  репертуара,
материалов  для  обсуждения,  лекций  и  тому  подобное;  5)  подготовка  студентов-
будущих  учителей  хореографии  к  соблюдению  баланса  между  обусловленными
глобализацией  унифицирующими  тенденциями  и  сохранением  национальной
специфики системы патриотического воспитания в школах Украины.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, КНР, воспитательный процесс,
подготовка студентов, внедрение опыта,  студенты-будущие учителя хореографии,
университетское образование.

Zhang  Can. System  of  choreography  teachers`  training  to  the  patriotic
education of young people in higher educational institutions of China. – Manuscript.

Dissertation  for  the  scientific  degree  of  Candidate  of  pedagogical  sciences  in
specialty  13.00.04  –  Theory  and  Methods  of  Vocational  Training.  –  State  Higher
Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2016.

The thesis  reveals  socio-historical  background as  well  as  determines  features  of
formation and development of a modern system of preparation of students - future teachers
of choreography to the patriotic education of students at the national school system of
higher pedagogical education of China. Choreography is considered an important part of
the  activities  on  patriotic  education  in  a  modern  Chinese  school,  and a  choreography
teacher as the implementers of the public tasks in the field of patriotic education of young
people in school plays an important social function.

The particular  feature  of  patriotic  education  in  modern  China  is  its  fusion  with
national and social education. The leading trends of the existing system of teacher training,
including training of choreography teachers in the field of patriotic education in schools
include: maintaining the priority of the "Big Four" and the dominant patriotic component
in the training of teachers to educational work in the national school; rejection of purely
utilitarian  pragmatic  approach  in  training  teachers  and  fundamentalization  of  teacher`
education; high involvement of teachers (especially primary teachers) to after-school life
of  students  etc.  Modern  Chinese  educational  theory  recognizes  the  lack  of  practical
methods of training future dance teachers to work in the field of patriotic education and
active  search  for  solutions  of  the  problem  mainly  by  the  resources  of  the  Chinese
pedagogical theory and practice.

It was revealed that in modern conditions the system of teacher education in Ukraine
in the training of choreography teachers -to be to the patriotic education of students at
school can be a useful experience of China in the following areas: 1) to increase at the
national level the social prestige of the teaching profession, in particular of subject teacher
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of ethic-aesthetical  disciplines;  2)  to  direct  the educational  process  at  school  not  only
towards  the  student  but  also  to  his\her  environment  (parents,  guardians,  etc.)  and  to
prepare of the future subject teachers during their studies in pedagogical high schools to
conduct appropriate educational work in the field of patriotic education; 3) enrich forms of
teaching and educational practices of the future teachers of choreography by introducing
social  practice;  4)  involve  students  of  choreographic  branches  to  work  with  a  larger
number  of  social  groups  of  modern  Ukraine  (the  elderly,  the  young and middle-aged
people, who are engaged in dancing for their own health and fitness) with the dominance
of "conscious patriotism" principles in the selection of choreographic repertoire, materials
for discussion, lectures and so on; 5) to get students-future teachers of choreography ready
to  observe  a  balance  between  unifying  tendencies  caused  by  globalization  and  the
preservation of national specificity of patriotic education system in Ukrainian schools.

Keywords: patriotic  education,  China,  educational  process,  system  of  students`
training,  implementation  of  experience,  teachers  to  be  in  sphere  of  choreography,
university education.


