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на популярні європейка ідеї про розвиток дошкільнят. Уряд не перешкоджає
впровадженню сучасних систем навчання дітей, хоча й концентрується на вихованні через
призму культури країни і патріотизму. Але плата за навчання в приватних садах в 2 рази
вища в порівнянні з державними і переважна більшість не може собі цього дозволити.
Тож дошкільні установи такого типу не є масовим явищем [8].
Отже, на сучасний рівень дошкільної освіти в Китаї вплинуло багато культурноетнічних, соціальних і політичних факторів які відображають його розвиток.
Конфуціанство, даосизм, комунізм, тенденції освіти європейських країн і США - одні з
головних джерел які вплинули на формування виховання дітей дошкільного віку в КНР.
Дитячі садки Китаю поділяються на державні і приватні, можливість відвідування яких
залежить від матеріального стану сім'ї дитини.
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Педагогічні традиції хореографії багаті у будь-якій країні, вони мають власні
національні форми мистецтва танцю. Зазначимо, що протягом багатьох століть розвивався
не тільки танець, але й підходи до формування танцюристів та методи навчання.
Підготовка танцюристів в системі хореографічної освіти є багатокомпонентним
навчальним процесом, який складається як із загальних, так і спеціальних дисциплін.
Як і у багатьох країнах світу, національна хореографія Китаю базується на
щоденних заняттях для розвитку фізичного апарату танцюриста. Постійні тренування осіб,
що навчаються танцю на професійному рівні, дозволяють витримувати великі фізичні
навантаження.
Шлях розуміння та опанування національного танцю є довгим та трудомістким
процесом, відбувається поступово та послідовно за допомогою розуміння та засвоєння
усіх правил та естетичних норм. Спочатку танцюристи опановують найпростіші рухи,
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потім переходять до тренування окремих більш складних рухів, а після цього переходять
до тренування комбінацій, які складаються із рухів різного рівня складності.
У методиці викладання національного танцю Китаю є послідовні етапи засвоєння
танцю, відповідно до рівня професіоналізму танцюриста та його віку. Основою філософії
класичного китайського танцю є коло, яке є основою більшості рухів у цьому виді танців.
Кола можуть виконуватися як у горизонтальній, так і у вертикальній площині, восьми
образні рухи також являють собою два круги. Рухи кінцівок танцюристів також мають
бути округлими. У китайському танці існує три основні види окружності:
Пінь Юе – горизонтальна окружність вздовж якої можуть рухатися руки та верхня
частина корпусу;
Лі Юе – вертикальна окружність;
Па Ци – восьми образний рух у будь-якому напрямі [Юй Пин (317)].
Отже, під час формування майбутніх танцюристів в Китаї важливо не тільки
навчити молодих людей рухам та гармонійній комбінації їх послідовності, але й
прищепити їм розуміння філософії танцю, повагу до національних традицій та культури.
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Одним из видов традиционного японского искусства является гравюра укиё-э (浮世
絵 ). Термин укиё ( 憂 世 ) был заимствован из буддийской терминологии и означал
«меланхоличный мир». Однако в эпоху Эдо (1600–1868 гг.), с появлением специально
отведённых под дома гейш и театров Кабуки кварталов, это понятие было переосмыслено,
и заменено омонимичным словом укиё ( 浮 世 ), которое стали трактовать как «мир
мимолётных наслаждений, мир любви». Авторство термина приписывается писателю
Асаи Рёи (1612-1691 гг.), который сказал, что жить одним мгновением, любоваться луной,
снегом, цветением вишни и осенними листьями, петь песни, пить вино, развлекаться,
пытаясь удержаться на плаву, не обращать внимания на собственную бедность, не впадать
в уныние, уподобиться тыкве-горлянке, которая плывет по течению – вот, что мы
называем миром мимолётных наслаждений [4].
В период Эдо в Японии появляется недорогая печатная графика, включавшая не
только отдельные листы гравюр, но и иллюстрированные книги, ученые трактаты,
журналы и популярную литературу. И хотя заимствованная из Китая еще в VIII веке
ксилография – техника печати гравюр с деревянных брусков, использовалась
преимущественно в духовных сферах в качестве изображения буддийских святых
и иллюстраций к священным текстам [1]. Производство гравюр не требовало больших
затрат, поэтому было доступно для простых людей, которые не могли позволить себе
дорогие картины. Именно для них, а не для высокопоставленных самураев, японская
гравюра стала своеобразным окном в мир эстетики [4].
Основателем жанра укиё-э считается живописец и график Хисикава Моронобу
(1618-1694 гг.), родившийся в семье мастера по окрашиванию и вышивке тканей. Долгая
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